
1 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
  

 

Indholdsfortegnelse 

 

Jagt og fiskeri på Stadil fjord  ................................................................................. 4 
 Jens Chr. Holgersen, Ringkøbing 

Historien om Lancasteren ved Stadil Fjord ............................................................ 8 
Kristian Sand, Ringkøbing 

Mine 10 mdr. i Finland  ........................................................................................ 12 
Samuel Matti Martin Thomsen, Vedersø 

Hvordan er det gået til........................................................................................... 15 
Lis Blaabjerg, Vedersø 

Da jeg var tørvebisse ............................................................................................. 17 
 Aksel Pedersen, Ringkøbing 

Stadil konfirmander 1968 ..................................................................................... 20 

Vedersø konfirmander 1955 ................................................................................. 20 

Uddrag af dagbog FPF i Vork 1965 ...................................................................... 21 
Lilian Bjerg, Skjern 

Min rejse til Sydamerika ....................................................................................... 26 
Jette Thornvig, Stadil 

Landsbysmed gennem 51 år. ................................................................................ 28 
Agnes Kristensen, Vedersø 

Til fest på kongeskibet .......................................................................................... 31 
Jette Solvig Brødbæk, Stadil 

Den bortførte jomfru ............................................................................................. 35 

Kirken i Vedersø ................................................................................................................ 37 

Guldkorn og peberkorn..................................................................................................... 41 

 

 

 
 
 

2 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Forside: Stadil Kirke 

                                                                                                                             Bagside: Engsøen 

                                                                                                                                                                                          Foto: Marie Kolby 



5 
  

Nedgarn var det, man 
fangede helt med om 
efteråret og vinteren. Der 
var på dette tidspunkt 
mange bund-garnsfiskere 
på fjorden. Det blev fortalt, 
at dengang fiskeriet var på 
sit højeste, kunne én af de 
bedste bundgarnspladser 
give en god årsløn. De 
sidste erhversfiskere i 

Stadil, som fiskede fra nordsiden af fjorden, var Svenning Bjerg og 
Johannes Led. Jeg tror, at Johannes Leds far, Jens Led, var en af de store 
på fjorden. Jeg kan huske, han havde en motorbåd, den kunne man høre 
på fjorden, når man cyklede til skole i Stadil. Der var også andre fra 
Stadil, der havde deres 
udkomme fra fjorden, da 
fiskeriet var på sit højeste. I 
min skoletid stod der tit 
fiskekasser ved Alrum Bro. 
Om fangsten blev sendt 
med rutebil eller vognmand 
til auktionen i Ringkøbing, 
ved jeg ikke. Jeg har set, 
der er blevet læsset 
fiskekasser på bagagebæreren på rute-bilen. Måske har fiskerne selv 
fragtet fangsten til Ringkøbing.  Jeg tror, at fiskeriet på fjorden har 
betydet meget for dem, der boede omkring fjorden både som indtægt 
men også i den daglige husholdning. 
 Havnefoged Jes Ebsen har fortalt, der var 175 aktive medlemmer i 
Ringkøbing og Stadil Fjordes Fiskeriforening efter krigen, og næsten al 
fisk, der blev fanget i fjordene, blev solgt på den daglige auktion i 
Ringkøbing. Det var mest levende fisk, skrubber, rødspætter og ål fra de 
mange hyttefade, der lå i havnen. Fiskeeksportørerne købte fiskene, 
fileterede og pakkede dem, og sendte dem videre med tog eller kølevogn. 
Ålene hentede hollænderne i tankvogne. I de gode år blev der fanget 
over 350 tons ål om året i fjordene. 

4 
  

 
Jagt og fiskeri på Stadil Fjord, som jeg husker det.  
 Af Jens Chr. Holgersen 
 
 Jeg er født og opvokset på Husted Stadilvej 10 i Alrum. Jeg drev 
ejendommen sammen med min hustru Esther Holgersen fra 1964. Vi 
købte naboejendommen Stadilvej 8 i 1966, året efter blev de lagt 
sammen til en ejendom. Vi fik tre piger, Helle, Anette og Berit. Vi solgte 
gården i 1993, og flyttede til Stadilvej 7, som vi havde købt i 1983. Der 
havde vi bygget en mindre minkfarm med 600 tæver. 
 
 Følgende er noget, jeg har fået fortalt af min far Peder Holgersen. I tiden 
inden slusen i Hvide Sande blev bygget (bygget 1931), blev der ved 
stormflod om efteråret presset store vandmængder ind i Stadil Fjords 
nordlige del. Alrum-Stadil-Stadilø-Fjordhusene samt en del af Tim blev 
"øer" i en kæmpemæssig oversvømmelse. Når så vandet trak sig tilbage, 
"strandede" store mængder fladfisk i den nordlige del af fjorden. Det gav 
så et godt fiskeri både for de lokale omkring fjorden men også for 
fiskerne fra Ringkøbing. 
 På dette tidspunkt var der en fantastisk jagt både på og omkring fjorden. 
Min far har fortalt, at når de nordiske ænder trak sydpå, kunne fjorden og 
de oversvømmede områder være "sorte" af ænder om efteråret. Vi havde 
en vildtkrog på nordsiden af stuehuset, der hængte mange ænder i løbet 
af efteråret og vinteren. Jagten på fjorden var også en indtægtskilde for 
nogen. På den tid var det lovlig at sælge vildt. Vildtet blev solgt til 
firmaer i København, som så solgte ænderne videre som moseænder til 
restauranter og hoteller. Harejagten kunne være fin, når harerne trak op 
på de tørre marker, når engene blev våde. Jeg kan huske, at min far 
leverede 8 harer på en 1. oktober. Råvildt så vi sjældent, men agerhøns 
og fasaner var almindelige. Rævejagterne om vinteren i rørskovene  
omkring fjorden, også Vest Stadil Fjord og på de tilstødende 
engområder, kunne i frostperioder samle mange jægere fra 
omkringliggende sogne til store fællesjagter  med efterfølgende gule 
ærter på Hotel Vedersø Klit.  Efter at slusen i Hvide Sande  var blevet 
bygget, blev ål, smelt og helt med aborre, skaller og brasen som bifangst 
de mest almindelige arter i fjorden. Bundgarn og ruser var de mest 
brugte fiskeredskaber på fjorden. Krogliner efter ål har jeg også set. 

Svenning Bjerg på vej ud i fjorden 
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 Rørskærene omkring fjorden har haft stor betydning både som tag til 
egnens gårde og huse, men også som indtægt for dem, der ejede 
rørskærene. Arbejdet med at høste og rense rørene gav jo også en dagløn 
til dem, der arbejdede med det. En af rørhandlerne i Stadil, jeg har kendt 
godt, er Thomas Nielsen i Engkjær. Han var en hyggelig mand og bar 
præg af sit liv ved fjordene på en god måde. 
 Jeg er født i 1941. Så i 10-12 års alderen begyndte jeg at fiske med 
stang. I engene mellem Alrum-Stadil og Tim var der mange tørvegrave 
fra krigens tid, det var et eldorado til geddefiskeri, så jeg har leveret 
mange og store gedder til fiskefrikadeller i mit hjem. 
 I Skelbækken mellem Alrum og Tim kunne jeg udover over ål, aborre 
og skalle også fange bæktorsk (ferskvandskvabbe) med en ruse lavet af 
trådnet, som min far havde givet mig. Et år havde jeg fanget mange 
bæktorsk, som nok var blevet serveret tit nok efter vores forkarls 
mening, for en dag tog han mig hårdt i armen og sagde: "Jeg synes, du 
skal stoppe fiskeriet efter bæktorsk". De blev serveret stegte. Efter at 
engene blev afvandet og bækken reguleret, så jeg dem ikke mere. 
 I tiden omkring 1980 fiskede jeg på Nordsøen fra Thorsminde. Det gav 
status som bierhvervsfisker, så samtidig med jeg passede minkene, 
kunne jeg fiske på fjorden. Efter ulykken på atomkraftværket Tjernobyl 
(1986) blev alt fiskeri og omsætning af fisk i Nordsverige og Finland 
forbudt, så priserne på aborre og gedder steg her i Danmark. Det 
resulterede i et meget intensivt fiskeri efter aborre på fjorden. Da 
priserne var på deres højeste kostede de omkring 50 kr. kiloet, så en 10 
liter spand med aborre kunne koste 300-400 kr. Jeg fangede også en del 
helt, men med mange brasener som bifangst kunne det godt ødelægge 
både garnene og fiskerens gode humør. 
 Ejstrup Bæk dannede skel mellem Alrum og Hee. Inden den blev 
reguleret i forbindelse med afvanding af engene, var vandet så klart, at vi 
kunne se gedderne stå mellem tangplanterne. Bide på agn eller blink 
ville de ikke. Vi prøvede så med en kraftig bambusstang påsat en 2 m 
lang gipstråd med en løkke i enden. Man skulle så føre trådløkken 
ganske langsomt ind omkring gedden bagfra og så med et hurtigt ryk 
trække gedden på land. Vi forsøgte også at stange dem med ålejern, men 
lysets brydning i vandet gjorde, at det sjældent lykkedes, men 
spændende var det. 
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 Når fjorden var islagt omkring juletid, satte mange garn efter helt under 
isen. Det foregik på følgende måde. Man huggede et hul i isen, skubbede 
to eller tre sammenbundne lægter med en line i enden ind under isen, 
huggede et nyt hul ved den forreste ende af lægterne, skubbede så 
lægterne længere ind under isen. Sådan forsatte man, til man havde så 
lang en line under isen som nedgarnets længde. Nedgarnet blev så 
trukket under isen ved hjælp af linen. Dagen efter, når garnene skulle 
røgtes, huggede man et større hul i isen, trak garnet med linen i modsatte 
ende hen til hullet, pillede fiskene af, trak derefter garnet tilbage. Sådan 
kunne fiskeriet forsætte, så lang tid der var is på fjorden eller der var 
fisk. 
 Inden der kom fredningstid på helt, var vi flere i Alrum, der fiskede 
efter dem i efterårs-og vintermånederne. Jeg husker engang, vi satte to 
ned under isen juleaftensdag, vi måtte ikke røgte garnene 1. juledag. 
 2. juledag sad der 90 helt i de to garn. I mit hjem spiste vi gerne kogt 
helt med smeltet smør og kogte kartofler, vi fik det altid nytårsaften. Det 
tror jeg var en tradition i mange hjem i Alrum og Stadil. Den røgede helt 
var også en populær spise om vinteren. 
 Heltbestanden i Ringkøbing og Stadil Fjord er helt afhængig af, at der 
bliver sat heltyngel ud. Klækning af heltæg begyndte ved Frøjkjærbæk 
ved Holstebro omkring 1920. Klækkeriet er nu i Bjerregård ved Hvide 
Sande.  
 Havnefoged Jes Ebsen har fortalt, at heltstammen, der er i fjordene nu, 
stammer fra ganske få moderfisk (12 stk.) som blev fanget omkring 
1972. Der bliver i gennemsnit sat 4 mill. stk. heltyngel ud i fjordene 
årligt. Jeg har set helt gå op både i Tim Å og Ejstrup Bæk. I Ejstrup Bæk 
endda i store stimer ved juletid. Men hvis vandet indeholder selv ganske 
lidt okker, danner det en hinde omkring æggene, som larverne ikke kan 
bryde igennem, så om der er kommet helt ud af det, ved jeg ikke. 
Heltfiskeriet har stor betydning, da der bliver fanget over 100 tons i 
Ringkøbing og Stadil Fjorde i de bedste år. 
 
 Ålestangning på isen var for mange i Alrum og Stadil en yndet 
vinterbeskæftigelse (forbudt i 1958). Inden afvanding af engene foregik 
det øst for kirken over mod Alrum, og vestpå ind mod Søndervang. Hvor 
stor fangst det gav, ved jeg ikke, men nogle gode ålegilder skal der nok 
være blevet afholdt rundt omkring i sognet i løbet af vinteren. 
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 I det følgende beretningen om ulykken ved Alrum Bro: 
 
Ramt af maskingevær-projektiler. 
Under krigen var afdøde hotelejer C. J. Pedersen, Søndervig, elektriker i 
det store tyske forsvarsanlæg Kryle/Ringelnatter i Houvig. I Bent 
Anthonisens bog ”Fæstningsværker fra Nymindegab til Thyborøn” 
(1989) fortæller han om begivenhederne 20. april 1943, da 339 engelske 
bombemaskiner angreb de tyske østersøbyer Stettin og Rostock: 
”Indflyvningen fra Vesterhavet startede omkring kl. 23. Flyene kom 
enkeltvis eller i små grupper ind over kysten i ca. 100 meters højde. Det 
var klar nat, så man kunne tydeligt se maskinerne mod himlen. 
På dette tidspunkt var det rigtige antiluftsskyts ikke færdigmonteret i 
Houvig. Man stillede blot almindelige maskingeværer op på pæle, som 
stod i dækning bag runde jordvolde.  
Da indflyvningen startede, kastede jeg mig ned i et hul ude i terrænet. 
Jeg burde have ligget på maven, men jeg var nysgerrig og lå derfor på 
ryggen. Det store mørke fly kom lige hen over mig, og de tyske 
maskingeværer åbnede ild. Jeg kunne tydeligt følge lysprojektilerne fra 
et maskingevær kun få meter fra mig. En salve ramte den ene vingespids. 
Jeg tror, at det var den venstre. Et kort øjeblik var der en lille glød på 
vingen. Pludselig blev den til en noget større ildkugle, og et øjeblik 
senere var vingen omspændt af flammer, idet benzintanken brød i brand.  
Maskinen drejede mod nord, og jeg kunne følge det, indtil det styrtede 
ned i nærheden af Stadil Kirke”. 
 
Anede intet om Houvig-fæstningen. 
Således blev nedskydningen af Lancasteren ved Alrum Bro oplevet fra 
jorden. Men der findes også en beretning om begivenheden fra et af 
besætningsmedlemmerne. Stadil havde nemlig besøg af en af de 
overlevende, agterskytten George Barclay fra Edinburgh i Skotland, i 
august 1987.  
Til Dagbladet fortalte han bl.a. følgende: ”Om bord på flyet vidste vi 
intet om de tyske forsvarsværker. Vi fik kursen angivet, og så fløj vi. 
Desuden lød ordren: Flyv lavt og flyv hurtigt. Det gjorde vi så. At kursen 
20. april 1943 førte lige hen over et tysk fæstningsværk ved den danske 
kyst, det anede vi intet om. Da vi blev ramt i venstre vinge, lød det som 
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 Tatning af ål er også et spændende fiskeri. Man gør følgende: Trækker 
regnorme på en stærk sytråd cirka 2 m lang, ruller snoren sammen til en 
diameter på 7-10 cm , binder det på en line sammen med et lille blylod, 
det hele monteres på en kort fiskestang, så er man klar til at tage på 
ålefiskeri. Så på en lun aften i en af de tre sommermåneder sejlede vi ud 
på åen mellem Alrum Bro og fjorden. Vi fandt et åbent sted mellem 
tangplanterne, ankrede båden, sænkede så ormeklumpen ned på bunden, 
så duften af ormene kunne sprede sig i vandet.  Ålens tænder er 
bagudrettet, så når den med små ryk bider omkring trådene i 
ormeklumpen, kan den trækkes op i båden, hvis man er heldig. Når der 
var mange ål, kunne der hænge flere ål i ormeklumpen på samme tid. De 
store var de sværeste at få med op. 
 Ove Bendtsen, Jacob Schmidt og undertegnede, til tider sammen med 
vore fruer, har haft mange spændende timer ved åen, når mosekonen 
bryggede og duften af enghø sammen med duggen og tusmørket 
sænkede sig over åen og alle nattens lyde var det, man hørte, sammen 
med det lille plask det gav, når en ål ramte bunden af båden. 
 Mit ønske skal være, at Stadil Fjord og området omkring må bestå for 
eftertiden og være til glæde for dem, der bor omkring fjorden. Området 
byder på så mange naturoplevelser. 
 
Glædelig jul  
 
                       * * * * * * * * * * * * * * *  
 
Historien om Lancasteren ved Alrum Bro 
Af Kristian Sand 
 
 To engelske Lancaster-bombefly forulykkede i Stadil under 2. 
verdenskrig. Det første nødlandede ved Alrum Bro 20. april 1943 kl. 
23.35. Det andet styrtede ned i Fuglbjerg midt nat mellem 3. og 4. 
september 1943.  
Bombeflyet i Fuglbjerg blev skudt ned af en tysk natjager, mens flyet 
ved Alrum Bro blev ramt af maskingevær-projektiler, affyret fra 
landjorden i Houvig. I Fuglbjerg omkom alle otte ombordværende, mens 
fire af den syv mand store besætning omkom ved Alrum Bro. 
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Kort efter ankom tyskerne, og de hidkaldte såvel politiet som 
ambulancer, der kunne bringe de sårede ind på sygehuset i Ringkøbing. 
Her blev de behandlet så godt, som det var muligt under den tyske 
overvågning. 
Thue Thuesen, der var indlagt med kraniebrud, blev brugt som 
oversætter, idet han havde været i USA en årrække. Han fortæller bl.a.: 
”Sygeplejerskerne kom med små sedler, skrevet på engelsk, og jeg skulle 
så finde ud af, hvad englænderne ønskede”. 

Lancaster-flyet var 95 pct. ødelagt. 
Den engelske Lancaster blev næsten totalt smadret ved nødlandingen. 
Den havde en enkelt bombe med, og heldigvis var den ikke armeret, for 
den var på 4 tons og kunne have udraderet alt levende i et større område. 
Da togtet foregik natten til Hitlers fødselsdag, havde englænderne malet 
”Happy Birthday, Adolf” på bomben. 
Ifølge de tyske oplysninger blev flyet 95 pct. ødelagt. I dagene efter 
styrtet blev vragresterne skilt ad og kørt til Hee Station, hvor stumperne 
blev læsset på seks store banevogne, som skulle transportere materialet 
til Tyskland. 
Peder Nielsen, der var en stor knægt i Hee, fortæller: ”Vi sneg os 
selvfølgelig rundt om banevognene. Der var kun en enkelt vagtpost, 
mens effekterne blev læsset fra lastvognene over i togvognene, så vi 
havde let spil. Når vagten gik på den ene side af togstammen, opererede 
vi på den anden side. Så vi fik alle sammen noget med hjem som 
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en pen, der gik gennem et stykke papir. Vingen brød i brand, og flyet 
krængede mod nord. Det elektriske og hydrauliske system brød sammen, 
så al teknik i maskinen var ødelagt. Når jeg trykkede på aftrækkeren, 
klikkede maskingeværet. 
I sekunderne før vi styrtede, overvejede jeg at springe ud med 
faldskærmen. Men jeg kunne se, at vi var for tæt på jorden. Et andet 
besætningsmedlem, sergent Evans, tog chancen. Men vi lå for lavt, og 
han overlevede ikke springet.” Det brændende fly ramte jorden nordøst 
for Stadil Kirkeby og endte på kilen, hvor Madum Å og Tim Å løb 
sammen ved Alrum Bro. Mirakuløst overlevede tre af besætningen - G. 
Barclay, G. Boulton og W. P. Hayworth. De blev alle indlagt på 
sygehuset i Ringkøbing, hvor Hayworth døde af sine kvæstelser. Barclay 
og Boulton blev senere overført til en fangelejr i Tyskland. 
 
 De første Stadil-boere på ulykkesstedet. 
I forbindelse med George Barclays besøg i Stadil i 1987, efterlyste 
Dagbladet lokale vidner til tragedien. Niels Mortensen fortæller: ”Jeg var 
på vej hjem fra Mejeribyen den aften. Mens jeg cyklede vest for byen, så 
jeg flyet blive ramt af de 
tyske projektiler. Jeg hørte 
motorerne sætte ud og 
kunne følge pilotens kamp 
for at nødlande flyet. Da 
det ramte jorden oppe ved 
Kirkebyen, var det hele et 
stort flammehav. Poul Niel-
sen fra Graversgaard og 
Hans Svendsen var de 
første danskere på ulykkes-
stedet. De fik kontakt med to af de overlevende besætningsmedlemmer. 
Poul Nielsen ville have englænderne væk, inden tyskerne nåede frem til 
stedet. Sammen med den mindst sårede forsøgte han at slæbe den anden, 
som bl.a. havde åbent benbrud, væk fra stedet. Men den mest sårede var 
for medtaget, så de måtte give op, og den mindst sårede ville ikke forlade 
sin kammerat.  
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den smukke by. Vejret var fantastisk i den finske sensommer og landet 
forekom mig så ubeskriveligt smukt.  De mange træer og søer ses både 
inde i byen og i udkanten af Helsinki og finnerne virker også generelt 
mere i kontakt med naturen. Jeg mødte adskillige studerende i de mange 
parker, som festede og løb rundt i kedeldragter. Da jeg spurgte ind til, 
hvorfor studerende bar kedeldragt, forklarede de, at det var praktisk i 
forbindelse med de mange fester, så man ikke snavsede sit normale tøj 
og kunne ”brække sig frit”.  
 I starten foregik al min kommunikation med finnerne på engelsk, fordi 
mit finske på dette tidspunkt var begrænset til mad og bandeord. 
Efterhånden, som jeg kom længere i mit finskkursus og havde været 
omgivet af sproget et stykke tid, begyndte jeg dog forsigtigt at 
kommunikere på finsk. Sproget er meget specielt og det kan mærkes på 
finnernes iver, når udlændinge endelig forsøger sig på deres sprog. Altid 
blev jeg mødt med venlighed og overbærenhed. For at forstå den finske 
kultur begyndte jeg at tage med noget familie på ture. En stor del af disse 
ture gik til ishockeystadier med plads til flere tusinde mennesker. 
Ishockey er en af de eneste sportsgrene, der virkelig har fanget mig fra 
en observatørs perspektiv. Der sker hele tiden noget og det går altid i 
maksimal hastighed på isen.  

 Andre ture gik til øerne rundt omkring og i Helsinki med borge, finsk 
historie og altid fantastiske udsigter. Efterhånden blev disse ture til 
smukke områder i Helsinki mere normale for mig og jeg endte tit min 
dag eller aften på klipper med udsigter. Det gav mig en indre ro til at 
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minde...”. 
I august 1987 kunne Peder Nielsen således overrække bombe-udløseren 
fra Lancaster-flyet til George Barclay, da han besøgte Stadil. 

 
 
                       * * * * * * * * * * * * * * *  
 
Mine ti måneder i Finland 
Af Samuel Matti Martin Thomsen (søn af Kirsi Rissanen og Dan Thomsen, Vedersø) 
 
Efter gymna-
siets stress 
havde jeg 
brug for at 
komme ud 
og se noget 
nyt. Min mor 
er finsk og da 
jeg har en del 
familie i Fin-
land blev 
dette min valgte destination. Så i august 2013 fløj jeg til Helsinki, hvor 
jeg boede hos en ven af familien. Planen var at blive et år og lære 
sproget hvis muligt. Jeg skiftede mellem skole og arbejde men havde en 
masse fritid. Disse dage brugte jeg på at gå ture rundt i Helsinki og nyde 
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var også kommet tæt ind på livet af mig og det var derfor mærkeligt at 
komme hjem igen. Jeg savner stadig den ro, jeg fandt i Finland, selvom 
jeg årligt vender tilbage til landet.  
 
 
                        * * * * * * * * * * * * * * * 
 
Hvordan er det gået til….. 
Af Lis Blaabjerg   
      
Jeg får tit det spørgsmål: Hvordan er det gået til, at du er havnet her i 
Vedersø?  
 Vi skal tilbage til 1947, da jeg som nybagt student sammen med min 
kæreste kom til Søndervig for første gang. Hans forældre, Theodor og 
Margrethe Wittrup, som boede i Horsens, var allerede som nygifte på 
ferie i Søndervig. Det foregik med hestevogn og turen varede 2 dage. 
Der var kun få sommerhuse i Søndervig. De boede i et stort, sort hus, der 
lå nedenfor det gamle Hotel Klitten. Senere købte familien huset Week-
end i den nordlige del af Søndervig, som familien beholdt til 1942, da  
det blev solgt til Uldspinderiet i Ringkøbing. Dette er baggrunden for mit 
første besøg i Søndervig, og jeg blev så glad for stedet, at jeg hvert år 
siden har holdt ferie her. 
Jeg er født i Vejle på Grejsdalens Hammerværk (Brincker), gået 5 år i 
Grejsdalens Skole, mellemskolen og gymnasiet på Vejle Gymnasium, 
gift Wittrup og boede derefter ved Tæppefabrikken i Grejsdalen, 2 km 
fra mit barndomshjem. Vi fik 3 børn: 2 piger og en dreng, og hver 
sommer kom årets højdepunkt: Ferien ved Søndervig. Vi lejede os ind 
hos familien Lodberg, Olaf, Else og William, som havde den smukke 
klitgård, som ligger overfor det nuværende Danland. Her tilbragte vi 
mange dejlige ferier, indtil det kneb med pladsen, så lejede vi et lille hus, 
Havglimt, lige syd for det daværende hotel Vesterhavsbadet.  Husets 
ejer, Chr. Nielsen fra Kloster havde også nabohuset, Topluen, vi ville 
gerne have købt Havglimt, men det var ikke til salg. 
 Min mand døde ganske pludseligt i 1966 af en blodprop, det blev en 
omvæltning for os. Jeg var heldigvis begyndt på en uddannelse året før 
som lærer på Jelling Seminarium og blev færdig i 1969. Men vi holdt 
stadig vore ferier i Havglimt, vi kunne ikke forestille os andet. Jeg har 
arbejdet som lærer ved 2 store skoler i Vejle og på Øvelsesskolen i 
Jelling, hvor min anden mand var inspektør. Vi blev gift i 1972 og købte 
et lille sommerhus i det nordlige Houvig, jeg har stadigvæk det lille hus.  
Vi talte ofte om at flytte ud permanent, når Ejner blev pensioneret. Det 
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fordybe mig i mig selv, en ting som jeg opdagede jeg ikke havde gjort 
nok på det stressende gymnasium. Med tiden kom vinteren og den er 
lang, mørk og kold i Finland! Mit energiniveau faldt drastisk. Der var 
mørkt, når jeg tog på arbejde og mørkt, når jeg kom hjem fra skole. I 
denne tid havde også finnerne tendens til at lukke sig inde i de 
charmerende træhuse, som stadig pryder byen. Efter råd fra finnerne 
begyndte jeg dog at tage ekstra d-vitamin i form af fiskeolie og det hjalp 
betydeligt. Også sauna, som jeg dog allerede dyrkede meget, fik en helt 
ny værdi for mig. Sauna er først og fremmest en fornøjelse, men også et 
sted hvor man er sikker på at blive helt gennemvarmet og rolig i den 
mørke vinter.   
 Da året var ved at være ovre, begyndte de store forårs- og sommerfester, 
som finnerne forståeligt nok fejrer i kæmpeformat. Jeg havde fået mig 
nogle fantastiske venner blandt finnerne og nød den menneskelige 
forandring. Finnerne kan virke mere reserverede end danskerne, men er i 
virkeligheden langt mere åbne og interesseret i, hvad man har at sige. 
Det er meget normalt, i hvert fald blandt finske drenge og mænd, at 

udtrykke sig i meget kortfattede sætninger eller som sproget muliggør: I 
et enkelt ord. Til gengæld virker det, som om de lytter mere og hele tiden 
tænker og analyserer, hvad samtalen handler om.  
 Det blev svært, da jeg pludselig skulle hjem til Danmark igen, men jeg 
nåede netop at fejre den store sommerfest ”vappu” i maj. Gaderne var 
efter vinteren atter fyldt med glade finner og jeg følte, at jeg ville komme 
til at savne disse mennesker. De smukke landskaber og kulturen generelt 
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 Nu har jeg boet her i Vedersø i 36 år og føler mig så godt tilpas, at jeg 
gerne vil tilbringe mine sidste år her. 
 
Jeg vil ønske alle læserne en rigtig glædelig jul. 
 
                                               Lis Blaabjerg  
 
                         * * * * * * * * * * * * * * *  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Da jeg var tørvebisse.                      
Skrevet af Aksel Pedersen. 
 
Året 1946. Jeg var da 11 år gammel. Jeg tjente ved 
gårdejer Aksel Pedersen i Fuglbjerg, der hvor Karsten 

Pedersen bor i dag.  Lige efter krigen var det svært at få brændsel til 
opvarmning. Koks og olie kunne man ikke få. Mange gårde i Stadil 
havde et stykke mosejord i Tim Enge. Der kunne graves tørv, der kunne 
bjerges lidt hø, der kunne gå et par kvier på græs. Det var en lang 
cykeltur hver dag, når jeg skulle fra Fuglbjerg til Tim Enge, for at flytte 
og vande omtalte kvier. Man skulle frem til gården ”Svingel” og der 
følge en markvej mod syd frem til vores jordstykke. 
Når forårsarbejdet var ovre, så var det tid til at skaffe brændsel til det 
kommende år. Forkarl og dreng, 
altså mig, op på cyklen med spade 

og andet værktøj, 
af sted til Tim 
Enge.  Først skulle 
græstørv graves af, 
de blev smidt ud i 
hullet fra sidste år. 
Når så vi stod på 
ren tørvebund, 
kunne vi begynde 
at grave. Der måtte ikke være sand i, det kunne jo ikke 

brænde. Nu skulle der bruges kræfter til at stikke maskinspaden ned i 
tørvelaget. Spaden var med 2 skær, en som skar tørven fri fra kanten, og 
en på en vinge i bunden, som skar fri nede i hullet.       
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blev han i 1978, jeg fik arbejde på Alkjærskolen i Ringkøbing, og vi 
købte et lille nedlagt landbrug Kæret 12 i Vedersø. 
 Vi fik 15 dejlige år i Kæret, havde venlige, imødekommende og meget 
hjælpsomme naboer og vi fortrød aldrig, at vi var flyttet vestpå. 
 Ejner var meget interesseret i sognets historie og befolkning, han hjalp 
pastor Overgaard på lokalarkivet, kom meget i hjemmet hos Peter og 
Petra Smedsgaard og kørte med Peter rundt i sognet, hvor Peter kunne 
fortælle om de gamle gårde. Jeg fik et par får og nogle høns, der var en 
stor have at passe og så havde jeg jo mit arbejde på skolen, men nogle 
dejlige år. 
 Jeg blev pensioneret i 89, og så begyndte et nyt kapitel af mit liv. Jeg 
afløste Ejner på lokalarkivet, og da den gamle skole blev omdannet til 
egnsmuseum blev jeg valgt ind i den lille arbejdsgruppe under Vedersø 
Borgerforening, som skulle drive museet, herved kom jeg ind i arbejdet, 
som også omfattede Kaj Munk og Vedersø Kirke og så tog det fart. Jo 
mere jeg læste og arbejdede med Kaj Munk, jo mere spændende blev det 
og efterhånden kunne jeg begynde at fortælle om ham både på museet og 
i kirken. Jeg blev valgt ind i menighedsrådet og var formand der i 8 år. 
Det var nogle gode år og mens jeg var med, fik vi både kirken restaureret 
og bygget huset til medarbejderne. 
 I 1993 flyttede vi fra Kæret op til Møllebakken, Ejners helbred var 
dårligt, så det kneb for ham at klare trappen. Vi var ellers så glade for at 
bo så frit og som mit lille barnebarn sagde, når vi gik ture ud over 
markerne: "Der er så langt mellem husene herude, og så er her så meget 
himmel, farmor", det skal siges, at hun bor inde midt i København. 
Ja, naturen, vidderne, den store himmel, havet, klitterne og ikke mindst 
fuglelivet. Lige nu, hvor jeg sidder og skriver, er det store træk af gæs i 
gang, tusindvis af gæs lige udenfor mit lille hus på Vesterhavsvej, hvortil 
jeg flyttede i 2000, da jeg havde mistet Ejner. Man kan ikke bo 
smukkere, udsigten er som et maleri og så er her så dejligt stille. Jo ældre 
man bliver, jo mere pris sætter man på fred og ro om sig. 
 Naturen omkring Vejle er også utrolig smuk, især i maj, når bøgen 
springer ud. Jeg havde en meget nær ven, som boede i Vejle helt tæt på 
Nørreskoven, så jeg tilbragte mange stunder hos ham, Emil Agger, min 
gamle chef fra min første skole. Vi gik mange ture i bøgeskoven og talte 
om forskellen mellem Vejle og Vedersø. Vidt forskellige og dog med 
utrolig megen skønhed på hver sin måde, bøgeskoven ved Vejle Fjord, 
blikket ud over søen fra Kaj Munks Præstegård, man kan ikke 
sammenligne, de må nydes på hver sin måde. 
 Retur til Vejle? Det bliver der aldrig tale om, man skal ikke vende 
tilbage til de gamle steder, de har også forandret sig, ligesom vi har 
forandret os. 
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Når forårsarbejdet var ovre og hestene kunne undværes på gården, så gik 
vi i gang i mosen. Det kørte frem til høst, hvor de store dyr skulle hjem 
og trække selvbinderen. Hvordan fik man tørv med maskinkraft?  Jo, der 
var 2 mænd nede i hullet/graven, som skovlede tørvejord op i elevatoren, 
i maskinen blev det æltet og presset ud i en lang pølse, den blev stykvis 
lagt på en trolje.    
Med hyphest og kusk blev tørvemassen kørt et langt stykke vej op på det 
tørre jord syd for landevejen. Her var en mand klar med en greb for at 
læsse af, hans opgave var også at skære klumpen i skiver, han havde et 
værktøj, der kunne skære 5 skiver ad gangen.   

Den form for markdrift, var jo ikke holdbart i fremtidens landbrug, så de 
landmænd, som havde jord i området, gik sammen om et 
afvandingsprojekt. Åen øst for Stadil, som vi børn badede i om 
sommeren og løb på skøjter på om vinteren, blev gravet ud til en kanal 
med sidekanaler og pumpestationer. Nu kunne der køres med traktor og 
maskiner. Det blev der gjort i mange år, men som vi ved, er der nu en sø 
og det er skønt for os og for fuglene. 
 
Glædelig jul og godt nytår.    
   
                 
                         * * * * * * * * * * * * * * *  
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Når den over en meter lange tørv kom fri af hullet, blev den lagt på en 
fjæl, en slags slæde, det var så min opgave at trække den hen til et lidt 
højere og tørt sted og der læsse af og skære klumpen i skiver. Efter nogle 
dage i solen skulle tørvene vendes, så der stod jeg på hovedet og vendte 
tørv, som forkarlen sagde: ”Du har ikke så langt derned”. Jeg var ret lille 
dengang. 
Hvis tørvene ikke blev tørre på jorden, så skulle de sættes i stakke. 
Jeg kan huske det som en festdag, når vi med heste og vogne med høje 
sider skulle i mosen efter tørv. Når vi var i engen efter tørv og senere 
efter hø, som blev slået med le, så skulle vi passe på, at hestene ikke kom 
i nærheden af mosen, for den var for blød til at bære en hest. Derfor 
måtte vi bære ting op til vognen, som stod nær markvejen. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stordrift i tørveindustri. 
I 1947 da jeg var 12 år fik jeg plads som kusk ved en gårdmand i Vester 
Tim. Han havde ret til at grave tørv i mosen nord for Timgård. Det var 

stordrift, der var maskiner, såsom elevator, pressere, trolje til transport af 
tørv til tørrepladsen, 5 voksne mænd, 4 jyske heste, 4 unge kuske, jeg var 
den yngste. 

skærespade 
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Stående: Irma - Margrethe-Ebba Hansen og 
Bodil. Siddende: Rigmor, Inga og Lilian. 
 

Uddrag af dagbog fra FPF landslejr i Vorkden 3-7 til 10-7-1965 ! 
af Lilian Bjerg 
Ved en oprydning fandt jeg pludselig et gammelt kladdehæfte blandt 
mine skolebøger/hæfter, og da det netop er 50 år siden, vi var på 
Landslejr i Vork, kunne det være lidt sjovt at videregive. 
 
Fra Vedersø deltog vi med 3 patruljer med følgende navne: 
"De seks" - "Søstjernerne" og "The Defenders" 
 
"De seks" "Søstjernerne" "The Defenders" 
   
Hanne Bjerg Inge Lise Trankjær Margrethe Tarpgård 
Hanne Vestergaard Grete Jansen Lilian Larsen 
Birgit Trankjær Elinor Tarpgaard Bodil Thesbjerg 
Henny Boutrup Birgitte Hansen Irma Jensen 
Anne Marie Hansen Jytte Holmstrup Inga Tarpgaard 
Dorthe Bøgesvang Hanne Larsen Rigmor Tarpgaard 
 
"The Defenders"  
 Lørdag den 3. juli startede vi hjemmefra om morgenen, vi kørte i bil til 

Tim, hvorfra vil skulle med tog til 
Vejle, vi skiftede i Holstebro og 
Herning. Vi ankom til Vejle kl. 
11.35. Derfra var vi med bus til 
Vork. Da vi ankom til lejrpladsen 
spiste vi vores medbragte mad. 
Derefter skulle teltet rejses. I 
højtaleren lød det ustandselig "1-2-3-
4 - det er en prøve". Da klokken var 
15 lød velkomsttalen, så måtte 
etableringen af lejrpladsen begynde. 
Først skulle alt træet hentes, vi havde 
planlagt, hvordan lejren skulle 
etableres. Vi arbejdede til kl. 21.45, 
derefter hørte vi andagt over 

højtaleren. Søndag morgen starter 
med reveille kl. 7.00. Vi var vågne 

kl. 6.00, men først kl. 7.30 var der udlevering fra intendanturen.  Kl. 8 
hejses flagene, flaget på Olympen, flaget ved centeret, og de fire små 
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Konfirmander Stadil 1968 
 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagerst: Jørn Verner Jensen, Niels Erik Knak, Niels Krarup Lodbjerg Sørensen, 
Knud Preben Andreasen, Jørn Halkjær, Henning Pedersen, Søren Kristian Sørensen, 
Præst Søren Andersen. Midterst: Bodil Tarpgaard, Dorthe Jørgensen, Anna Grethe 
Thaysen, Lis Pedersen, Marie Elisabeth Mortensen, Anne Marie Agnethe Nielsen, 
Ragnhild Nielsen. Forrest: Jens Mortensen, John Hulmose Svendsen, Helge 
Dalsgaard, Sven Erik Ramsgaard, Preben Larsen, Preben Jørgensen, Leo Pedersen. 

Konfirmander Vedersø 1955 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sognepræst Ove Hansen, Marie Pedersen, Ellen Gravsholt, Jonna Graversen 
Kjærgaard, Bente Sørensen, Ove Jensen. 
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kløften nedenfor den gamle gård. Vi lærte at stege pølser med bacon på 
pinde.  
 Så havde vi fri, til middagsforberedelserne skulle begynde. Menuen stod 
på: Fiskefileter, kartofler m. smeltet smør, og kærnemælkskoldskål.  
 Om aftenen blev "My fair Lady" opført på scenen. Så kom orkesteret på 
tribunen. Det var hele lejrpersonalet lige fra chefen til stabskøkkenet. 
Også i aften optrådte "Frk. Dur og fru Mol", ligeledes et bibelspil. 
 
Tirsdag den 6. juli ! 
Kl. 8.40 patruljesamtale om dagens tekst, i dag var det Markus 10 v. 35-
45 – overskrift: Hvad kommer de andre mig ved. Derefter gudstjeneste 
til kl. 9.45, så var det hurtig omklædning og af sted til gruppearbejdet, 
som bestod af dramatik ved Helle Pedersen, det foregik i ørkenteltene 
ved scenen. Derefter var vi til mode og makeup ved Eva Fisker i 
foredragssalen.  
 Om eftermiddagen var vi i Ydremissionsteltet, hvor missionæren 
Martha Pedersen fortalte og viste os lysbilleder fra Kithogalo. Der var 
også to unge piger, som fortalte, hvad der havde drevet dem til 
missionærgerningen. Om aftenen fik vi stegt lever og kartofler, 
jordbærgrød med mælk. 
 Det var Rigmors fødselsdag, fru Hansen havde været i Vejle og købe 
lidt, så det var aftalt, at efter lejrbål skulle Vedersødeltagerne samles i 
fru Hansens telt til chokolade. Elinor og Hanne B. havde også fødselsdag 
i lejrperioden, vi slog det sammen og fejrede det tirsdag aften. 
 Der var ellers natorienteringsløb, men vi meldte fra, idet vi vidste, vi 
skulle på hike næste dag, så vi blev hjemme i lejren. Der var over 100 
hold, som startede på natorienteringsløb, men kun 45 hold klarede hele 
turen.  
 Om aftenen var der zigeuner-festival på scenen, det var iscenesat af 
Bodil Hansen og blev opført af Århuspiger. Hver aften har "Egtved-
pigen" været på Scenen sammen med to lurblæsere. 
 Senere talte en lærer fra Egtved om Hærvejen, hvorpå vi skulle gå på 
hike onsdag. Læreren var blind og blev ført op på scenen af sin kone. 
Den aften sluttede også med et bibelspil. 
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Margrethe Tarpgaard 

flag ved indgangen: Det svenske, engelske, norske og danske flag, og 
alle pigerne skal have front mod 
flag og stå ret uden for teltene. 
Så spiste vi morgenmad, 
derefter fortsatte etableringen. 
Kl. 12.30 spiste vi frokost.  
 Kl. 14 skulle etableringen være 
færdig til åbningsparaden. For-
rest gik tamburkorpset, derefter 
fanebærerne og til sidst FPF´-
erne, KFUK'erne og de andre risklatter. Marchen gik op til "Olympen", 
hvor bl.a. FPF's stifter og formand Villy Graversen talte. Derefter var der 
gudstjeneste ved pastor Ib Vindeløv. Så marcherede vi ned på vores 
pladser, hvor forberedelserne til aftensmaden måtte begynde.  
 
 Menuen stod på høne i karry med sorte løse ris og franske kartofler. 
Eftermaden var is a la jydepotte. Bagefter skulle der vaskes op i varmt 
vand. Kl. 20 skulle flagene tages ned og derefter skulle vi til lejrbål.  
 
 På scenen blev vist uddrag fra "En søndag på Amager" bl.a. Lisbeth og 
Jokum sangen. Pigerne havde selv syet dragterne. Derefter så vi "Frøken 
Dur og fru Mol" som blev spillet af Else Steen Sørensen og Musse 
Vindeløv. Der blev spillet et bibelspil og til sidst bad vi fadervor 
sammen. Så gik vi til ro. Der kunne godt være en lang kø nede ved 
"Frydenlund", efter at der skulle være ro i lejren.  
 
Mandag den 5. juli: 
7.00 reveille 
7.30 udlevering fra intendanturen 
8.00 flagene hejses 
8.40 Er der patruljesamtale om dagens tekst i teltene. I dag var det 
"Mattæus 19 v. 16-22" 
9.15 er der gudstjeneste på scenen. Derefter begyndte gruppearbejdet, 
hvor vi skulle til orienteringsløb. Vi fik 40 min. til at finde 8 poster, men 
vi fandt only one. Efter frokost og en lille siesta var der gruppearbejde 
igen, denne gang var det primitiv lejrsport v. Birte Holst, det foregik i 

Margrethe Tarpgaard 
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øverste trin og stigen pludselig skred. Forpagteren stod på loftet og greb 
lige i hendes arm, hun fik et ordentlig slag på det ene ben. Der var ikke 
meget snak i laden den aften, alle sov med det samme. 
 
Torsdag den 8. juli: 
 Ingen vågnede, før vores kapelmester Margrethe Hansen kom og 
vækkede os kl. 6.45. En lastbil fra Vork kom ud med morgenmad, 
derefter smurte vi madpakker, som vi skulle have med på resten af 
hiketuren. 
 Vi skulle være i Øster Nykirke kl. 8.30, hvor præsten fortalte om kirken 
og hærvejen, og vi sang flere salmer. Da vi kom ud af kirken, var der 
opgaver i "Hærvejshiken", bl.a. at vi skulle lave en skitse af kirken, og 
tegne en skitse over kirkens grundflade.  
Så marcherede vi videre på Hærvejen. Vi holdt den første pause i byen 
Kollemorten. Vi kom forbi en kiosk, og der var en kø så lang, så vi gik 
videre. Da vi kom til en købmandsbutik, trængte vi sådan til en 
sodavand. Vi vandrede videre, og da vi havde gået et par kilometer, 
beslutter vi os til at spise vores madpakker. Vi spurgte flere gange, hvor 
mange kilometer, der var til Haresø Kro. Da vi sad og spiste, kom fru 
Hansen forbi, hun standsede og spurgte, hvordan turen gik. Jeg tror, at vi 
alle inde i os selv tænkte: "Bare vi kunne køre med i bilen". Så var 
måltidet spist, så måtte vi videre. Vi skulle være ved Haresø Kro kl. 13. 
Da der var ca. 2 km tilbage, mødte vi vores kapelmester Margrethe 
Hansen. Hun sagde: "Vær nu friske på sidste, nu er der ikke langt 
tilbage". 
Da vi endelig langt om længe kunne se kroen, var det bare dejligt. Efter 
ca. ½ time kom busserne. Vi var meget tørstige, og selv om sodavand er 
dyre på en kro, måtte vi bare have én, de kostede 1,25 kr. pr. stk. 
 
 Lejren varede indtil lørdag den 10. juli - men dagbogsnotaterne sluttede 
her - så det var et lille indblik i en landslejr for pigespejdere for 50 år 
siden - og et stort stykke arbejde for ledelsen at få alt til at klappe. Jeg 
husker helt klart lejren som en stor oplevelse. 
Dagbogsnotaterne er formuleret i 1965 af Lilian Larsen. 
 
 
                       * * * * * * * * * * * * * * *  
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Onsdag den 7. juli: 
 Morgenen begyndte som sædvanlig med morgenmad og flaghejsning. 
dagens tekst var Mattæus 6. v. 5-15 overskrift: ”Jeg behøver da ikke at 
bede"  
 Gruppearbejdet i dag var først naturvandring ved åen v. Tove Krogh, 
der skulle vi finde nogle planter og svare på spørgsmål. Derefter "vore 
organisationer" ved Elsa Sørensen i spisesalen. Den dag spiste vi 
middagsmad kl. 12.30, menuen stod på fiskekrebinetter med 
pariserkartofler og spinat - frugt til dessert. Efter middagen smurte vi 
madpakker til hiketuren. Hver eftermiddag kl. 14 samles alle patruljer i 
"Rytmikken". Når kapelmesteren løfter taktstokken, får man point tal fra 
dagen før. De første hold startede allerede på hiketuren kl. 13.  
 Kl. 15 skulle vi gå fra førertræningscenteret i påklædning fra 
hærvejstiden. Vi gik 2 km fra lejren til en asfalteret vej, hvor der så kom 
to busser og hentede os. Vi kørte ca. 50 km i bus, så kom vi til et skilt, 
hvorpå der stor Hærvejen, vi måtte pænt stige ud og spadsere videre til vi 
kom til Øster Nykirkes Præstegård. Vi fik udleveret en bog 
"Hærvejshiken" med opgaver til turen. Vi kom til præstegården ved 18- 
tiden, der spiste vi vores medbragte mad. Så var det med at finde en 
soveplads. Vores soveposer var blevet transporteret til gården af lejrens 
lastbil, men på loftet var der allerede fyldt med soveposer overalt. Fru 
Hansen snakkede med forpagteren og fik det ordnet sådan, at der kunne 
sove 70 piger nede i laden.  
 Vi smed mange halmballer ned fra loftet, så vi, der ingen pladser havde, 
kunne sove godt nede i laden. Kl. 20.30 var der lejrbål ca. 4 km fra 
præstegården, der samledes alle, som var på hike. Lejrbålsleder Helle 
Petersen kom dertil. Vi var vist dem, der havde længst at gå til lejrbålet, 
men vi bevarede humøret hele aftenen, så både turen til og fra lejrbålet 
gik godt.  
 Vi gik ca. 15 km den dag, og vi var meget trætte, da vi kom til gården 
efter lejrbål.  
Det med at blive vasket, var der ingenting af, og hvis der var nogen som 
skulle på toilet, var der gravet en rende bag ved gården. Da vi så langt 
om længe skulle i soveposerne, var der stadig 25 spejdere, der manglede 
soveplads. Det var igen fru Hansen, der måtte tage fat, hun gik til 
forpagteren og spurgte, om der ikke kunne ligge nogen på kornloftet. Det 
værste af det hele var det chok, vi fik, da fru Hansen stod på stigens 
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På skolen arbejdede jeg sammen med fire andre frivillige fra forskellige 
lande. Der var to fra Tyskland, en fra Italien og en fra USA. Især en 
dreng fra Tyskland, Nils, og en pige fra USA, Taylor, kom jeg til at 
snakke meget med, da vi alle var på samme alder. Vi tilrettelagde 
timerne på skolen sammen og underviste i grupper af tre og to. Børnene 
på skolen, som gik fra 0.-6. klasse, var meget ivrige efter at lære og var 
samtidig en stor hjælp for mig, da jeg samtidig prøvede at blive bedre til 
spansk. Når jeg sad og lærte dem om farverne eller dyrene på engelsk, 
ville jeg sige ordene på engelsk og de ville sige dem på spansk. Altså 
lærte de engelsk samtidig med, at jeg lærte spansk. Udover engelsk 
havde vi især børnene til sport og til kreative fag. Vi skulle sørge for, at 
de blev aktiverede, så vi tog dem med på gåture i området, spillede bold 
med dem og havde, hvad vi i Danmark nok vil betegne som billedkunst 
med dem. Heri kunne vi også inkorporere andre fag som engelsk og 
geografi. Vi fik dem til at tegne flag fra forskellige lande omkring i 
verden eller dyr, som de skulle kende navnet på, på engelsk. 
Udover at arbejde på skolen dernede, var jeg selvfølgelig også ude og se 
nogle af Perus store 
seværdigheder og 
naturområder. Vi havde 
som frivillige alle vores 
weekender fri til at gøre, 
hvad vi ville. Der var 
selvfølgelig flere end de 
fem frivillige, vi var på 
den skole, jeg arbejdede 
på, de var bare bredt ud 
mellem flere landsbyer 
og skoler i området. Så 
vi samledes i weekenden for at tage på ture. Vi tog til Machu Picchu, den 
gamle inkaby, der ligger på toppen af et bjerg, til Nasca ørkenen, hvor 
inkaerne har tegnet figurer på jorden, der kun kan ses fra luften. Vi var 
inde og udforske Cuzco, der rummer meget historie. Alt sammen helt 
fantastisk at opleve.  
Planen var, da jeg tog derned, at jeg skulle arbejde på skolen i to 
måneder. Men de to frivillige, jeg snakkede mest med på skolen, Nils og 
Taylor, havde optjent ”ferie”, idet de havde arbejdet frivilligt i otte uger, 
og de ville derfor stoppe tre uger tidligere end planlagt for at rejse videre 
til Bolivia. De spurgte, om jeg ikke ville med og det var et tilbud, jeg 
ikke kunne sige nej til. Jeg fik altså lov at stoppe på skolen nogle uger 
før planlagt for at rejse videre med Taylor og Nils og to andre frivillige 
fra en anden skole, Niels Christian fra Danmark og Elin fra Norge. Der 
var ikke planlagt noget til rejsen, andet end vi skulle nå til saltørkenen 
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Min rejse til Sydamerika  
Af Jette Thornvig (datter af Karin og Jørgen Thornvig, Stadil) 
 
Jeg blev student fra Ringkøbing Gymnasium i sommeren 2013, og tog 
derefter et sabbatår, hvor jeg ville rejse og arbejde. Jeg gik i lang tid og 
tænkte over, hvor jeg ville rejse hen, men kunne ikke rigtig blive enig 
med mig selv. Jeg havde haft spansk i gymnasiet og syntes derfor, det 
kunne være spændende at komme til Sydamerika, for at kunne bruge det. 
Det hele endte med, at jeg valgte at tage til Peru for at lave frivilligt 
arbejde i to måneder. Jeg fandt organisationen Projects Abroad, som 
sender folk ud i hele verden for at lave frivilligt arbejde. De indlogerer 
samtidig de frivillige hos lokale familier, så på den måde fik jeg rig 
mulighed for at afprøve mit spanske, og samtidig gøre noget 
meningsfuldt med min rejse. Jeg valgte at være frivillig på en skole i en 
lille landsby et stykke udenfor byen Cuzco. Her skulle jeg være med til 
at støtte lærerne i deres undervisning, især i engelsk og ellers være med 
til at aktivere børnene. 
Den 10. januar 2014 rejste jeg så alene af sted mod Cuzco. Idet jeg 
havde valgt at tage af sted med en organisation, blev jeg hentet i 
lufthavnen, og fik en rundtur i Cuzco, inden vi kørte videre til 
Urubamba, som var den, by jeg skulle bo i. Her blev jeg modtaget af 
familien, som jeg skulle bo hos de næste to måneder. Familien snakkede 
ikke et ord engelsk, så det var lidt en udfordring at kommunikere de 
første par dage. For 
selvom jeg havde haft 
spansk i skolen, viste 
det sig, at der er stor 
forskel på det og så 
spansk i Sydamerika. 
Men det gik, og efter 
et par misforståelser 
her og der lærte vi 
hurtigt at forstå 
hinanden. Den mis-
forståelse, jeg husker 
bedst, var da moderen 
i familien spurgte, om 
jeg ville have noget ”choclo”. Uvidende, som jeg var, troede jeg straks, 
at hun tilbød mig chokolade og jeg takkede ja. Da hun så lagde en kogt 
majskolbe og et stykke ost på min tallerken, blev jeg slemt skuffet. 
Choclo betyder altså majs på spansk i Sydamerika.  
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 Aage begyndte at udføre småreparationer, inden værkstedet var helt 
færdigbygget og den første unge mand stod på trapperne for at få en 
læreplads. Han tjente på ”Aabjerg”, men blev løst fra sin ansættelse der, 
og en lærlingekontrakt blev underskrevet.  Læretiden var dengang 4 år 
og 4 måneder. Inden året var omme, fik vi også ansat en smedesvend. 
I 60erne blev der drevet landbrug på de fleste mindre ejendomme, så der 
var flere at reparere for og sælge maskiner og inventar til. 
Der blev bygget flere nye parcelhuse i årene frem og med sommerhus-
byggeriet begyndte det også at gå stærkt - én svend har næsten kørt fast 
på vvs-arbejdet gennem årene. 
Senere gik byggeriet dog mere over til at være typehuse. 
Håndværkere, både murere og tømrere, var der flere af i sognet dengang. 
Der var et godt samarbejde håndværkerne imellem og de kunne ligesom 
gå og skaffe arbejde til hinanden. Det var også tiden, hvor folk fik lavet 
badeværelse, gik fra fastbrændsel og over til oliefyring.  
 Et år kunne man i en periode få point for hvert oliefyr, man solgte. 
Havde man samlet point nok, fik man en rejse til Mallorca. Det gjaldt 
også kollegaerne i nabosognene, én havde for mange point og en anden 
for lidt, så vi hjalp hinanden. Det endte med, at smedene fra både Staby, 
Husby, Madum, Vester Tim, Holmsland og Hvide Sande samt mange 
andre steder fra var med på turen. Også el-installatører deltog i kapløbet. 
Det blev alle tiders tur.      
Vi har aldrig haft forhandling af noget bestemt mærke af traktorer eller 
mejetærskere, men solgt de maskiner, vi har kunnet købe hos vores 
grossister og maskinfabrikker og så ellers handlet med det brugte, der 
kom ind i bytte. 
Engang havde vi en udstilling af rørmalkningsanlæg. Der kom en 
husmand ind, han ville gerne have et tilbud på et malkeanlæg. Vi troede 
egentlig ikke, det var alvorligt ment, men det var det. Han gik direkte fra 
håndmalkning og over til rørmalkning. 
En overgang lavede vi mange tipvogne af gamle lastbiler, ligesom der 
blev lavet rustfri gyllevogne af gamle mælketankbiler. Vores princip var 
altid at have mindst én mand hjemme på værkstedet, så kunderne kunne 
få repareret uden at ringe i forvejen og på den måde, kunne vi udnytte 
arbejdstiden fuldt ud. 
Da Vestjysk Korn (KFK) havde afdelingen i Vedersø, leverede og 
reparerede vi hele deres beholdning af gødningsspredere og 
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Uyuni i det sydvestlige Bolivia. Vi tog derfor bare den første bus, der gik 
sydpå og første stop blev Titicacasøen på grænsen mellem Peru og 
Bolivia. Herefter tog vi videre til hovedstaden i Bolivia, La Paz og blev 
der i fem dage. Her nåede vi blandt andet at cykle ned af, hvad der 
tidligere var verdens farligste vej, også kaldet ”death road”. Hvad mor 
ikke ved, har mor ikke ondt af! Derefter gik turen mod Uyuni, der er en 
kæmpe saltørken i Bolivia. Her tog vi en tre dages guidet tur i en jeep og 
kørte fra saltørken til sandørken og gejsere. Den tur endte ved grænsen 
til Chile og vi tænkte, hvorfor ikke også tage Chile med, når vi nu 
alligevel var der. Så vi tog et smut til Chile, inden vi vendte tilbage mod 
Cuzco og min tid i Sydamerika var gået. Det var en fantastisk rejse, som 
jeg aldrig ville have været foruden. Jeg fik nye venner, lærte en ny kultur 
og et nyt sprog at kende og har fået lige så meget, som jeg har givet på 
turen. Sydamerika er et fantastisk sted.  
 
                         * * * * * * * * * * * * * * *  
 
Landsbysmed gennem 51 år  
af Aage og Agnes Kristensen, Vedersø 
 

I foråret 1964 købte vi Vedersøs 
gamle fattighus, den lå på en tilpas 
stor grund, hvor vi kunne bygge et 
værksted og have gode tilkørsels-
forhold. 
Det har nu været rammen om 
Vedersø Smede og Maskinforret- 
ning i 51 år. 
Det var egentlig flere opfordringer fra Aages morbrødre, der alle var 
landmænd i Bjerregård, som gjorde, vi flyttede hertil. De mente, der var 
brug for en yngre smed i sognet. 
”Æ gammel smed” Chr. Lauridsen fyldte 67 det år, og havde værksted 
skråt overfor, der hvor andelsboligerne nu ligger. Han var glad for, at der 
kom en afløser til sognet, men der var flere, som ikke rigtig troede, vi 
ville overleve i ret lang tid her. 
 Opbakningen fra lokalsamfundet var stor. En flok landmænd havde fået 
den tanke, at sådan en ung mand måske havde brug for lidt driftskapital, 
og tilbød at kautionere for en kassekredit. 
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En combimaskine, rendefræser/kuledækker og en gårdspladsrive har 
også indgået i produktionen.     
 I 2007 solgte vi produktionen af valser og rensere til Vestjysk Smede i 
Bøvlingbjerg og gik på det tidspunkt ned til kun at have Finn ansat.  
Stokerfyr har vi installeret en del af og komponenter med luft til luft, 
eller luft til vand samt jordvarmeanlæg. 
Der er løbende bygget om og bygget til, både hvad boligen og 
værkstedet angår, så det er ikke nemt at se, at det har været et fattighus, 
selv om Aage siger, at det er det stadigvæk.  
 Nu havde vi nået den alder, hvor vi kunne tillade os at drosle ned.  
1. marts 2012 blev Finn fyret, han havde været ansat siden, han begyndte 
som lærling i 1971 kun afbrudt af militærtjenesten, han er for øvrigt også 
svigersøn af huset. En anden smedesvend, Tom, var her i 19 år. 12 
lærlinge er uddannet her som landbrugs og maskinsmed og 1 som klejn-
smed. 
 Det lyder måske ikke af så mange efter alle de år. Men den sidste 
lærling, som kom i 1992 gik meget op i sin uddannelse og synes ikke 
arbejdet var alsidigt nok. Det viste sig dog senere, da han kom ud på 
arbejdsmarkedet, at han kunne til fulde lige så meget som alle andre 
nyuddannede. 
 Det har været 50 gode og spændende år med mange forskellige opgaver. 
Endnu kommer der lidt arbejde ind og ellers går Aage og hygger sig med 
at renovere gamle traktorer.    
Om der kommer en smed efter os er nok tvivlsomt. Det er passé med de 
små landsbysmedjer. 
Jeg vil slutte af med Laurids Vangs’ ord: Een gang Vedersø, altid 
Vedersø. 
          
                       * * * * * * * * * * * * * * *  
 
Til fest på kongeskibet Dannebrog 
Hvad gør man, når dronningen inviterer til souper på det royale skib? 
 
Af Jette Solvig Brødbæk 
 

 I marts 2014 blev min mands firma kontaktet af Ringkøbing-Skjern 
Kommune, der havde en diskret forespørgsel: Hvis regentparret nu 
besøgte Hvide Sande og Ringkøbing i september, var det så en mulighed, 
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ammoniaknedfældere, idet afdelingslederen der havde ansvaret for, at 
maskinerne var i orden og klar til forårssæsonen.   
 Så blev det moderne med EDB. 
 I 1987 skiftede vi kuglepennen ud med et EDB anlæg til regnskabet.  
Heldigt, det var en dårlig sommer, for der var meget, der skulle tastes 
ind. Det forlød, det blev en papirløs verden, men hold da op, de 
oplysninger der kunne trækkes ud. I dag er der mange flere muligheder 
for at gemme på computeren. 
 Så kom vi ind i en spændende og udfordrende periode, da Aage 
konstruerede en kornvalse.  
Med årene blev det til fire forskellige størrelser/modeller.  
Der skulle brugsmodelregistreres, CE mærkes, godkendes at sikkerheden 
var i orden, laves brochurer og prislister på flere sprog. I 16 år har vi 
udstillet på ”Agromek” og i sommertiden på forskellige dyrskuer rundt 
om i landet også på Bornholm. I Bremen i Tyskland har vi udstillet tre 
gange sammen med to andre maskinfabrikker. 
 Et problem var, at vi ikke 
kunne noget fremmed sprog, 
men der fik vi god hjælp fra 
venner og bekendte, og ellers 
har vi måttet leje os til hjælp. I 
det daglige kunne medarbej-
derne ligesom træde til og være 
til hjælp ved telefonen. 
 Da maskinfabrikken ”Jema” 
stoppede deres produktion af kornrensere, købte vi restlageret og 
tegningerne, da vi synes, den passede godt sammen med vores produk-
tion af valser. 
Smeden i Sandby på Sjælland har solgt rigtig mange af vores valser, så 
der har vi været ovre at hjælpe til ved udstillinger. I sommertiden til 
dyrskue på Bregentved Gods og i december til åbent hus arrangement 
hjemme i firmaet. Der skulle serveres kaffe og kringle til alle kunder, det 
var så mit job. Bekendtskabet holder vi stadigvæk ved lige, det er blevet 
helt familiært. 
 Vi har eksporteret til alle de nordiske lande samt Tyskland, England, 
Frankrig, Afrika og flere andre lande. 
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Dannebrog. Hun syntes, at det var en spændende chance og forstod 
overhovedet ikke, at jeg faktisk helst var fri. 
Jeg var sikker på, jeg ville føle mig malplaceret og akavet, at jeg ville 
begå etikettefejl samt at det sikkert ville blive stift og formelt. Og igen: 
Det var jo min mands firma, hun var interesseret i. 
Så ja, jeg var lettet. 
 
 Få uger før dronningens besøg modtog Henrik en flot, royal kuvert. 
Indeni var der en invitation til Henrik Sørensen med frue til souper 
ombord på Dannebrog den 2. september 2014 kl. 19.30… 
Der var alligevel blevet plads til os. Min mor var glad og min moster 
stolt – og mine børn syntes, det var virkelig spændende: Selvfølgelig skal 
du da tage med, mor! sagde de. 
 Jeg var ikke meget for det, men begyndte at overveje påklædning og 
frisure. Heldigvis stod der ”almindelig pæn påklædning” på invitationen, 
det var da en lettelse.  
Men hvad med frisuren? 
Jeg spurgte min frisør, om hun havde tid til at sætte 
mit hår op på selve dagen – det havde hun ikke.  
Nå, så må jeg jo selv flette det, tænkte jeg. 
Men så spurgte jeg min datter Laura, og hun ville 
godt prøve at flette mit hår i en slags krans rundt om 
hovedet.  
Tirsdag den 2. september kørte Dronningen og Prins 
Henrik i åben, hestetrukket karet gennem Ringkø-
bings gamle gader ledsaget af flotte gardehusarer ligeledes til hest og 
gjorde holdt i Østergade lige ud for det nu nyrenoverede showroom. Her 
serverede Peder J. Madsen (tidligere direktør for Hotel Fjordgaarden) et 
glas nøje udvalgt vin for de royale gæster, mens d’herrer indehavere 
koncentrerede sig om at konversere. De forærede dronningen bogen 
”Finn Juhl & Onecollection”, da hun er meget begejstret for Finn Juhls 
møbler. Bogen er udgivet på mit forlag, VITA.  
 Senere skulle de deltage i frokosten på Hotel Fjordgaarden, hvor Ivan 
fik dronningen til bords – og Henrik fik Henrik… 
 
 Et par timer før vi skulle være i Hvide Sande, havde jeg klædt om og 
sad nu på en stol udstyret med hårlak, børste og vandforstøver, mens 
Laura prøvede at flette mit hår. Da det var første gang, vi afprøvede 
frisuren, begyndte hun forfra et par gange, men i tredje forsøg lykkedes 
det. 
Jeg var så klar til kongelig souper, som jeg kunne blive… 
 

32 
  

at de kongelige kunne besøge Onecollections showroom i Østergade? 
Det var det naturligvis – det er da spændende at få en sådan anmodning. 
 
 Alt var på det tidspunkt endnu ”top secret”, så de måtte ikke tale om det, 
før dronningebesøget blev offentliggjort. Og det var jo slet ikke sikkert, 
at besøget i showroomet blev til noget. Der var mange andre muligheder 
i spil. 
 Men showroomet trængte til en renovering, så den blev sat i gang med 
det samme, for hvad nu hvis… 
 
Hjemme i Alrum tog jeg den helt med ro: Det var jo ikke mig, der skulle 
møde de kongelige. 
Omkring sommerferien 2014 blev det så offentliggjort, at kongeskibet på 
sit sommertogt ville lægge til i Hvide Sande - og at regentparret ville 
besøge forskellige virksomheder og seværdigheder i både Ringkøbing og 
Hvide Sande – blandt andet Onecollection. 
 Inden da havde samtlige involverede personer samt firmaer været 
igennem diverse sikkerhedstjek fra PET, så alt og alle på forhånd var 
sikkerhedsgodkendt. 
Nu da nyheden var ude, blev jeg igen og igen spurgt ud om majestætens 
besøg hos Onecollection: Hvad skal du have på? Skal du så ikke være til 
stede i showroomet? Skal du ikke ind og se optoget? 
 Nej, jeg skulle ikke have nyt tøj, for jeg var jo ikke inviteret. Nej, jeg 
skulle ikke være tilstede i showroomet. For det første arbejder jeg ikke i 
firmaet, og for det andet var der ikke plads til flere aktører. For det tredje 
var det jo ikke mig, dronningen kom for at tale med, jeg ville føle mig 
påtrængende, og jeg aner ikke, hvordan man konverserer en dronning… 
Det gentog jeg igen og igen, når jeg blev spurgt. Jeg vidste, at min mand 
Henrik og hans kom-
pagnon Ivan skulle 
deltage i både froko-
sten på Hotel Fjord-
gaarden samt souperen 
om aftenen på konge-
skibet. 
 Gæsterne til souperen 
var inviteret med led-
sager, men da der kun 
var plads til én deltager 
pr. firma, skyndte jeg 
mig at sige: Det synes jeg bare, at Ivan og Lene skal gøre… 
 Og så troede jeg, at det var ordnet. Min gamle mor blev faktisk sur på 
mig, da hun hørte, at jeg var lettet over, at jeg slap for et besøg på 



35 
  

Den bortførte jomfru fra Aabjerg. 
 
 I 1768 blev Aabjerg solg af major Hans Kaas til ”Velædle og 
Velbyrdige Ernst Halchus, Captain af Dragonerne”. Prisen for hovedgård 
og fæstegods var 27.000 rigsdaler. I handelen indgik også Vedersø 
Mølle, som sælgeren Hans Kaas havde opført. Ernst Halchus overtager 
også Aabjergs rettigheder over ”Jagt, Fiskevand og Fægang, Tørvegrøft 
og Lyngslet, Hede og Kier”. 
Ernst Halchus bliver den sidste egentlige herremand og godsejer på 
Aabjerg. Ved ejerskiftet i 1768 var det en anselig herregård med 49,4 tdr. 
hartkorn til selve hovedgården og et fæstegods på 203 tdr. hartkorn, som 
udgjordes af 39 fæstegårde i Vedersø samt enkelte gårde i andre sogne, 
blandt andet Torsted og Husby. 
 Til Aabjerg ankom en forårsdag en skøn ung pige, Elisabeth Halchus de 
Hoffmann. Ernst Halchus var hendes farbror, og han blev nu (ved hendes 
forældres død) hendes formynder. 
Det var jo en ganske almindelig historie. 
Hvad der ikke var almindelig var, at den unge frøken var sikret en arv på 
30.000 rigsdaler. 
 Ikke underligt, at adskillige af egnens ugifte godsejere, og hvem der 
ellers hørte til i det bedre selskab, pludselig fattede interesse for Vedersø 
og fandt gentagne påskud til at aflægge Aabjerg et besøg. Ernst Halchus 
har sandsynligvis haft sine egne planer, hvad angår giftermål for den 
unge Elisabeth. I hvert fald vogtede han nidkært over hende. 
 Tre friere, ligesom i eventyret, meldte sig på Aabjerg, nemlig Jens Tang 
fra Udstrup. Søren Tang fra Timgård og kammerråd  Mathias Richter fra 
Voldbjerg. Alle tre blev afvist af den strenge formynder – ”duer ikke”.  
Men hjertet har sine grunde. I al ubemærkethed havde den 20-årige 
Elisabeth givet sit ja til den 35-årige Mathias Richter.  
 En vinterlig morgen i 1785, da kammerpigen på Aabjerg ville kalde på 
jomfru Elisabeth, var hun ikke i sit kammer. Vinduet stod åbent, og 
gardinerne blafrede i den kølige morgenvind. Og udenfor, neden for 
vinduet, sås tydelige spor i sneen, spor, der fjernede sig fra Åbjerg. 
Stor opstandelse! 
 Ernst Halchus rasede og sendte straks tre ryttere af sted, én til Udstrup, 
én til Timgård og én til Voldbjerg. De to ryttere, der var sendt til 
henholdsvis Udstrup og Timgård  kom  tilbage med uforrettet sag: Ingen 
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 På havnen i Hvide Sande var der fyldt med folk. Det var en varm, solrig 
aften, og de heldige med invitation blev lukket ind bag afspærringen og 
kunne få en drink i et stort telt, inden vi klokken 19.10 blev bedt om at 
gå ombord. Vi skulle medbringe det medsendte kort med vore navne på. 
 
 Når vi gik ned af trappen til salonen, afleverede vi kortet til en 
uniformeret herre, der råbte vore navne og titler op. Herefter sagde vi 
godaften til dronningen og prinsen, der sammen med gravhundene stod 
klar, og dernæst blev vi gelejdet ind til souperen, som viste sig at være 
en slags stående tag-selv-bord. Maden var lækker, og rundt omkring på 
skibet stod de buketter, som dronningen havde fået på sine besøg i løbet 
af dagen. 
 
 Dronningens hofdame prikkede min mand på skulderen: Dronningen vil 
gerne tale med Dem. 
Jeg fulgte med, indtil jeg til min skræk så, at der kun var én stol ved 
siden af dronningens. Så prøvede jeg diskret at stille mig over til siden, 
men hofdamen sagde til mig: Nej, gå De bare med, der kommer også en 
stol til Dem. 
Og så sad vi der ved siden af dronningen. 
Hun ville tale om den bog, som hun havde fået foræret, og som hun 
allerede havde nået at læse i trods 
dagens tætpakkede program. 
 
 Efter maden var der en kop kaffe 
og en lille kage i den midterste 
salon. Man kunne så gå rundt på 
skibet med sin kaffe og snakke med 
de andre gæster. Gravhundene gik 
også frit omkring. 
Både dronningen og prinsen var 
overraskende nemme at tale med, 
men de er selvfølgelig vant til pro-
ceduren, det er jo deres arbejde, 
kan man sige. 
 
 Min moster fyldte 90 år ti dage 
senere. Gæt, hvad hun ønskede sig? 
Nogle fotos fra de kongeliges be-
søg… 
                   
                       * * * * * * * * * * * * * * *  
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Kirken i Vedersø 
Kaj Munk 

 
I Aarhundreder har Kirken ligget her og kigget ud over Sognet. Og holdt 
Vagt. I den katolske Tid har de smaa Kordrenge vimset omkring dens 
Alter, svunget deres Røgelseskar og sunget med høje stemmer. 
Præsterne har messet på Latin og løftet fligen af Kristi Kjortel, den vi 
gemmer oppe i Alteret endnu. Og Vedersø Sogn har knælet på Gulvet og 
knælet om Alteret, og paa Højtidsdage har de Vejsefolk faaet Lov til at 
kysse den hellige Lap. 
Tiderne er skiftet, Præsterne med dem, Skikkene ogsaa; men Kirken er 
blevet, har holdt sig på sin Vagt, spejdet ud over Sognet. 
Dernede ligger nu Aabjerg. Der er doblet og drukket og sagt mangen 
drøj Ed og kraftig Skæmt. Og Præsten ved Kirken, han har sommetider 
løftet sin Haand mod det vilde Leben dernede og sommetider har han 
været med til Doblen og Drik og af kraftige Karle er han baaret hjem til 
sin Præstegaard med det blussende Hoved dinglende frem og tilbage. 
Men hvordan Præsten end var, om han truede eller korsede sig, saa har 
Kirken været den samme og tænkt det samme. Og Folket, der kom og 
gik og kom igen - - ja, paa en Maade har det jo ogsaa været det samme – 
skrøbelige Mennesker, der trængte til den gamle Kirkes Tugt og Trøst og 
ogsaa kom og fik den.  
Og Kirken har ligget og spejdet ud over Sognet, set, hvor skønt det er. 
En Dag har de saa rejst en Mølle. 
”Hvad er du for en?” har Kirken sagt. 
”Jeg er en Mølle, saadan bygger de nu mange over det hele Land. Jeg 
skal kværne Korn til Mel til det daglige Brød.” 
”Du brænder ikke Korn til Brænderen, vel?” 
”Nej, nej, hvor vil du hen, Kirke. Mel til Mad, det er min Opgave.” 
”Det er godt. Velkommen skal du være, Mølle. Du pynter på Sognet, du 
er saa køn. Og dagligt Brød, det beder vi om i vort Fadervor. Det er godt, 
kan du hjælpe os til at faa den Bøn opfyldt. For dagligt Brød, det er en 
stor Guds Gave. Velkommen skal du være, Mølle.” 
”Tak”. 
Og Aarene gik, og Præsterne skiftede, men Befolkningen var den 
samme, Sognet det samme, og Kirken den samme, Gudsordet det 
samme. 
Der kom ogsaa en Skole ved Kirkens Fod. 
”Hvem er saa du?” sagde Kirken. 
”Jeg er da Skole, saadan bygger de saa mange over det hele Land. Jeg 
skal gøre Børn til Mennesker. Ved Kundskab.” 
”Til fromme Mennesker?” 
”Visstsaa”. 
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Elisabeth de Hoffmann! Men ud på dagen, der er jo langt til Voldbjerg, 
kom rytteren tilbage og kunne meddele, at den unge adelsfrøken fra 
Aabjeg nu ikke længere hed frøken Elisabeth de Hoffmann, men fru 
Elisabeth Richter. Sagen var den, at Mathias Richter i mulm og mørke 
havde bortført den unge adelsfrøken. De elskende var flygtet sammen ud 
i natten og ankommet til Hee Kirke, viet af præsten og erklæret for rette 
ægtefolk at være. 
 Så vidt overleveringen. I Hee kirkebog ses at vielsen fandt sted den 7. 
april 1785. Mathias Richter solgte Voldbjerg med underliggende 
fæstegods til sine 111 fæstere i 1772. I stedet overtog han hovedgården 
Ørslevkloster mellem Skive og Viborg. 
Nu skulle man tro, at den usædvanlige brudefærd i 1785 var et udtryk for 
ren og ægte kærlighed. Det var den måske også? Men hvorom alting er, 
så indledte Mathias Richter et forhold til en ung pige, Nicoline Brandt, 
som var husjomfru på gården Lerkenborg i Ørslevkloster Sogn. 
Mathias Richter fik børn med både hustruen Elisabeth og med Nicoline 
Brandt. Da han døde, afhændede enken Elisabeth gården, og de to nu 
aldrende damer, som begge havde børn med Mathias Richter, flyttede 
sammen i samme hus og henlevede dér deres sidste år i fred og 
fordragelighed.  

 
                       * * * * * * * * * * * * * * *  
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være, det gaar bedre i Folk saadan; at der tales ligesom jævnere derovre 
end hos mig.” 
Men den saa ogsaa andre Ting. Den oplevede stjerneklare Nætter, der før 
havde været fulde af Tavshed og Fred; da havde den ligget stille og talt 
mildt og dæmpet med alle de døde om dens Fod. Nu trængte der Eder og 
raa Ord, Fuldemandsvræl og Vrikkedansmusik over til dem; en Em af 
Røgtobak og hed, daarlig Luft stod ind over Kirkegaarden. 
Og Tiderne gik og Præsterne skiftede, og ogsaa Sognet begyndte at faa et 
nyt Ansigt. En dag kom den første Bil forbi Kirken, og en Dag kom 
Telefonen herud. Nu samledes Folk ikke længere som i gamle Dage ved 
Kirkedøren. Der var nu andre Samlingssteder og interessantere Ople-
velser at jage efter. 
Men Kirken blev den samme. Forsamlingshuset haanede den: 
”Kan du se, hos mig kommer de unge. Jeg har det, der lokker. Du kan 
staa der, gammel og umoderne – som det Skrummel, du er.” 
Kirken blev faamælt. Men det kunde ske, at en Morgen, naar Forsam-
lingshuset sov, fordi det havde været fuldt Aftenen i forvejen, at da 
raabte Kirken over til Tim eller Staby og spurgte, om de forstod dette 
her, og hvor de Huse stammede fra. Saa fortalte Tim Kirke den, at de 
stammede fra Grundtvig. Og Vedersø Kirke faldt i dybe Tanker. 
Grundtvig – det kunde den ikke forstaa. 
En Dag stod der et Missionshus herude. 
”Hvem er du?” sagde Kirken. 
”Jeg er Missionshuset. Jeg er kommen, for at de hellige kan komme i 
mig”. 
”Hm! Saa – de hellige” Jeg troede jo netop, at det var dem, der kom hos 
mig.” 
”Nej, der kommer jo Rub og Stub. Hvad duer det til? Alle Mennesker 
skal omvendes.” 
”Skal de staa på Hovedet?” sagde Kirken, men fortrød lige med det 
samme, den havde sagt det, for den hørte Forsamlingshuset grine. 
”Du er ikke god nok til os,” sagde Missionshuset. 
”Naa, jeg er heller ikke god nok til jer, sagde Kirken; ”hvornaar river I 
mig ned?” 
En stjerneklar, vidunderlig stille Sommernat kom Jesus gaaende gennem 
Hug. Han kom fra Guddomsvisitats i Edinburgh i Scotland og var gaaet 
over Vesterhavet om Aftenen. Nu kom han gaaende op til Kirken. Ingen 
saa ham. Han gik ind og satte sig i en af Stolene. Længe sad han og saa 
op mod Alteret. Af og til nikkede han. Han saa op på Degnestolen. 
”Der har gamle Larsen staaet,” mumlede han. 
Og han saa op på Prækestolen og nikkede: ”Og Plesner,” mumlede han 
igen. 
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”Det er godt. Velkommen skal du være, Skole. Børnene, det er snart det 
vigtigste af alt, hvad os betroes. Tag dig af dem. Lær dem at begynde 
Dagen med en Morgensang og et Fadervor og gør dem saa til oplyste og 
forstandige og ihærdige Mennesker, saa hjælper du mig udmærket, 
Skole.” 
Og Aarene gik. Og Præsterne skiftede. Sognet blev det samme, om end 
Forskel var at se. Nu gik Bønderne rankere, Børnene pænere, og 
Salmesangen i Kirken blev renere, Tonen bedre mellem Mand og Mand.  
Men Kirken var den samme. 
En Dag rejste de et Forsamlingshus. 
”Hvem er du?” spurgte Kirken. 
”Ih, ved du ikke det? Jeg er et Forsamlingshus. Saadan bygger de mange 
over hele Landet.” 
”Hvad skal du da?” 
”Ja – hva’ – mig skal de gøre Gymnastik i – t. Ex.” 
”Naa – naa – ja, det er jo godt nok; hvad saa mere?” 
”Ja, saa – saa kan de jo ogsaa holde Møder og Foredrag i mig, forstaar 
du?” 
”Foredrag?” 
”Ja – saadan – Taler – altsaa.” 
”Det faar de jo hos mig.” 
”Jo, men – det er ikke nok – forstaar du.” 
”Naa – naa saadan – naa – jeg er ikke mere – nok.” 
”Næ – vi skal jo ogsaa lidt andre Ting end saadan lige gaa i Kirke.” 
”Hvad da?” 
”Ja, f.eks. de unge – de skal jo more sig lidt – saadan lidt – Bal – ikke 
sandt?” 
”De unge more sig? De har jo moret sig i de sidste 500 Aar – uden dig.” 
”Javisst jo, i Hjemmene. Men - - - ” 
”Naa, Hjemmene er maaski heller ikke nok?” 
”Jo – jo – d.v.s. Tiderne forandrer sig jo. O.s.v.” 
”Du er mig lidt fordægtig, du – Forsamlingshus; det er, lige som du 
skjuler noget for mig - som om du ikke vil være dig selv bekendt. Noget 
af det, du siger, er godt nok, men noget er jeg rigtignok ogsaa meget 
urolig ved. Jeg kan ikke byde dig Velkommen, inden jeg ser, hvad du 
duer til.” 
”Naa – ikke. Der er heller ingen, der har bedt om, at du byder 
Velkommen. Du har ikke mere at sige Velkommen over end vi andre. 
Du glemmer vist, at det hedder ikke Sognet længere, men Kommunen.” 
Kirken tav. Den ventede. Den havde Tid til det. Den skal jo ikke dø. Og 
den saa Ministre, Folketingsmænd, Højskolelærere, Præster komme og 
holde Foredrag. Og den nikkede: ”Det er ikke saa tosset endda. Det kan 
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Guldkorn og Peberkorn. 
 
Skæbnen giver os slægtninge, venner vælger vi selv. 
 
Jeg elsker den danske sommer, det er den bedste dag hele året. 
 
Valgflæsk feder ikke, indholdet er magert og uden kalorier. 
 
Det er videnskabelig bevist, at folk, som har mange fødselsdage, lever 
længere. 
 
Da jeg var ung, måtte man rejse sig for at skifte tv-kanal, så jeg har 
prøvet lidt af hvert. 
 
En dag skal vi alle dø, men alle de andre dage skal vi leve. 
 
At give slip er ikke det samme som at miste grebet. 
 
Hvis du kan glæde dig over lidt, har du meget at glæde dig over. 
 
Han æ gue venner mæ hans mund, han ka fo en te å sej, hva det ska vær. 
 
Den som ikke vil rådes, kan ikke hjælpes. 
 
Høflighed er ikke tegn på svaghed. 
 
Autoritet giver vedkommende magt, men ikke nødvendigvis respekt. 
 
Pæng er gue sager, de gjælder både sommer og vinter. 
 
Selv om man er tyk, kan man godt have tynd mave. 
 
Med alderen får mænd karaktertræk, medens kvinder får rynker. 
 
Det er hård kost at æde sine egne ord. 
 
Alder spiller ingen rolle, medmindre man er en ost. 
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”Og her har Kirkefolket siddet i Lyst og i Nød i 600 Aar og sidder her 
endnu”. 
Og pludselig rejste han sig og nikkede til Kirken og sagde:  
”Du er god nok, gamle St. Sebastians Kirke, du er god nok endnu”. 
Saa gik han ud ad Døren uden at lukke den op, for det kan han jo. Da han 
kom ud paa Kirkegaarden, stod han atter stille. Længe. Han tænkte paa 
de Døde, der sov i Gravene, og paa de unge og ældre og Børnene, der 
sov i Sengene endnu. Han stod der, omgivet af hele Vedersø Sogn i de 
sidste 1000 Aar. 
Saa løftede han Hænderne og vendte sig langsomt i alle 4 Retninger ud 
over Sognet med Velsignelsens Ord. 
”- løfte sit Aasyn paa dig og give dig Fred”. 
Da sang Englene inde i Kirken Amen, og den gamle Kirke sang med. 
Saa vendte han sig og gik østerpaa til andre af sine Kirker derinde i 
Landet. 
 

 
 
 
                       * * * * * * * * * * * * * * *  
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Redaktionen består af: 
 
Knud Tarpgaard  tlf: 97 331788 
   aktarpgaard@mvb.dk 
Marie Kolby  tlf: 97 331339 
   mariekolby@mail.dk 
Jette Solvig Brødbæk                     tlf. 29268945              
                                                                       hello@jettesolvig.dk 
 
 
 
 
Der er masser af historier, oplevelser, billeder, pudsigheder eller andet, 
der har relation til Stadil og Vedersø. Det er ikke sikkert vi i redaktionen 
kender til dem, men det gør du - og vi vil meget gerne høre fra dig. Ring 
til os eller send os en mail. 
 
”Jul i Stadil–Vedersø” uddeles adresseløst til samtlige husstande i Stadil 
og Vedersø. 
 
De seneste årgange kan ses på www.stadil-vedersoe.dk, klik på 
menupunktet ”Om Stadil-Vedersoe”. 
 
Ekstra eksemplarer koster 40,00 kr. og kan købes hos: 
Stadil Købmandsgaard. 
 
 

 
Vi i redaktionen ønsker alle læsere en rigtig 

glædelig jul og et godt nytår. 
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Tak til nedennævnte som har bidraget med tekster, 
billeder eller tegninger i dette hæfte. 
Jens Chr. Holgersen 
Ane Bjerg 
Aksel Pedersen 
Agnes Kristensen 
Jette Thornvig 
Lilian Bjerg 
Kristian Sand 
Samuel Matti Martin Thomsen 
Lis Blaabjerg 
Jette Solvig Brødbæk 
Niels Kildahl-Høgh 
Jonna Bach 
 
 
 
 
Tak til bidragydere, som gør det muligt at udgive hæftet. 
 
Vedersø Egnsmuseum      750 kr. 
Stadil Sparekasse  1.500 kr. 
Vestjysk Bank  1.500 kr. 
Ringkøbing Landbobank 1.500 kr. 
Stadil Lokalarkiv     500 kr. 
 
Hæftet udgives og finansieres af: 
 
Stadil - Vedersø Sogneforening. 
Vedersø Menighedsråd. 
Stadil Menighedsråd. 
Vedersø Idrætsefterskole. 
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