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Sightseeing i Guds eget land. 
Af Peder Kamp. 

 

Forårets første solstråler var så småt begyndt at titte frem i Danmark i 

starten af marts sidste år (forår 2009 red.), da undertegnede pakkede en 

stor kuffert med diverse fornødenheder, samt en masse forventninger. 

Forventninger til, hvad mine næste 8 måneder på den anden side af 

Atlanten ville bringe… 

 

Efter et par gode år i Smilets By, hvor eksamensbeviset omsider kom i 

hus medio december 2008, var det på tide for alvor at komme ud og se 

på verden. En kammerat fra Århus skaffede mig arbejde på en stor 

planteavlsfarm i delstaten Minetoba i Canada og da først 

arbejdstilladelsen var på plads, lejligheden sagt op og bilen solgt, var der 

kun én vej.  

 

Farmen, der efter canadiske forhold er middelstor, var på over 3.500 

hektar og sædskiftet bestod primært af vårhvede, vårraps, vårbyg samt 

frøgræs og sojabønner. Eftersom den nye bopæl lå inde midt i landet, 

gjorde fastlandsklimaet i første omgang et stort indtryk på mig. Fra det 

lune Danmark, hvor jeg få dage inden afrejse havde pløjet de første 

hektar i Opstrup, kom jeg over til sne og dagsfrost. Sneen forsvandt i 

slutningen af april og  den 1. maj begyndte vi at så. Vækstsæsonen er 

meget kort og varer i store træk fra starten af maj til slutningen af 

september, hvor de sidste sojabønner blev høstet. Vejret skifter nærmest 

fra vinter til sommer i løbet af en uge eller to og det samme den anden 

vej.  

 

Sammen med to andre unge danskere, der også arbejdede på farmen, 

flyttede vi alle tre ind i et lille hus i byen, Virden, der 

indbyggertalsmæssigt minder om Ringkøbing. Vores arbejdsgiver var 

vant til udenlandske trainees, så han var meget overbærende overfor 

vores gymnasieengelsk,  men efter lidt tilvænning  kom vi ret hurtigt 

efter det. Det var både spændende og udfordrende at skulle begynde at 

nyt liv på den anden side af jorden – nyt arbejde, ny ”familie” og ny 

omgangskreds. 
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De 4 første måneder gik på farmen, hvor specielt den travle så-sæson i 

maj skabte grundlag for mange arbejdstimer i de store maskiner, hvor 

marker på over 300 hektar og såudstyr med GPS og autostyring, i mit 

hoved, satte nye normer for effektivitet. I forhold til danske forhold var 

der intet der hed kvælstofkvoter og behandlingsindekser og 

genmodificerede afgrøder var nærmere reglen end undtagelsen. En 

typisk canadisk/amerikansk livsanskuelse;  man tænker ikke så meget på 

omgivelserne og rammerne omkring sig, men tordner bare derudaf! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I slutningen af juni pakkede jeg igen tasken sammen med min danske 

makker og drog ud på en ”lille” roadtrip. Triptælleren på vores Chrysler 

nåede over 10.000 km på de knap 5 uger vi var af sted. Turen vestpå i 

Canada, gennem Calgary, Rocky Mountains ud til Vancouver og dernæst 

sydpå gennem Seattle, San Francisco, Los Angeles, San Diego, Mexico 

og tilbage gennem Las Vegas, Grand Canyon, Yellow stone nationalpark 

til bopælen i Virden, Canada, bød på alt lige fra flade prærier, storslåede 

bjerglandskaber, øde ørkener og storbyer med alt, hvad det indebærer. 

Det var fantastisk at cruise rundt som det passede en i det kæmpe land, 

der med store highways og bunker af moteller og hostels er som skabt til 

roadtrips. Mange indtryk fik man når man f.eks. kørte fra et snedækket 

bjerg med alpint skiløb om formiddagen og direkte ned til stranden om 

eftermiddagen i Vancouver. Storbyliv langs USA´s vestkyst og en stor 

kontrast fra Vegas, der med sine mange kasinoer, tusinder af neonlys, 
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hoteller og barer med liv og glade dage, pludselig efter en køretur 

gennem den 47 grader varme ørken, står med fødderne ude over kanten 

af den 2 km dybe Grand Canyon. 

 

Visakortet trængte ærlig talt til en seriøs omgang førstehjælp efter 5 

ugers sommerferie med fuld damp på kedlerne. Heldigvis ventede der i 

august og september to travle høstmåneder. Kun afbrudt af en enkelt 

AC/DC koncert i august kørte hverdagen igen slag i slag, med masser af 

arbejde. På grund af fastlandsklimaet er somrene som regel altid meget 

varme – ligesom vintrene er meget kolde! Stort set alle afgrøder 

etableres om foråret og den varme sommer samt tidlige sorter medfører, 

at den første byg kan høstes i starten af august. Det var en spændende og 

travl tid for fuld drøn og mange timer i de store mejetærskere.   

 

Den 1. oktober vinkede jeg farvel til Canada, min værtsfamilie, mine nye 

venner, samt arbejdspladsen for at drage på nye eventyr på USA´s 

østkyst. Sammen med tre andre fodboldkammerater, hvoraf én nu er 

bosiddende i Boston nord for New York, kom to andre over fra Danmark 

for at udforske Washington DC, Philadelphia, Boston og sidst, men 

bestemt ikke mindst, New York City. Det blev til 3 gode uger med 

mange nye indtryk, bekendtskaber, oplevelser og latter. Efter 7 måneder 

var det rart at være sammen med et par ”gamle” venner igen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fra venstre: Kim Vestergaard Nielsen – Jesper Meldgaard – Peter Kamp – Rasmus Bjerg.  
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Storbyerne vi besøgte på østkysten lignede langtfra det jeg så på 

vestkysten. Her kørte alle ikke rundt i kæmpe store biler med motorer, 

der ligeså godt kunne have siddet i en storebæltsfærge. Den offentlige 

transport var til gengæld eksisterende – og fungerede. Folk var ikke i 

samme grad tykke, som de generelt var andre steder og storbyerne 

mindede meget om Europa – bare MEGET større. Således var det også 

lidt af et kulturchok da man efter en tur på 8 måneder havde sluttet af på 

Times Square i NYC med millioner af mennesker og skyskrabere så 

langt øjet rakte, pludselig at se sig selv køre gennem Højmark, mens den 

vestjyske accent igen var fundet frem på bagsædet af bilen, på vej hjem 

fra Billund lufthavn, hvor familien tog i mod mig en tidlig onsdag 

morgen i slutningen af oktober.  

 

Efter sådan en tur kan man fortælle i timevis om ting man har oplevet og 

set. Indtrykkene tager lang tid at fordøje. Det, der påvirker mig mest på 

nuværende tidspunkt er dog oplevelsen i, at have været af sted fra sine 

vante omgivelser over så lang en periode. Man nyder oplevelserne, lærer 

af sine erfaringer og længes indimellem – sådan skal det være! Det 

sætter tingene i et helt nyt perspektiv, når man rejser ud – ikke blot som 

turist – men som bosiddende, lærer man, hvordan verden tænker. 

 

Glædelig jul 

 

Peter Kamp   
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Da Frida skrev til boligministeriet. 
Efter kommunalreformen i  1970 da Stadil var kommet ind i den nye 

Ringkøbing storkommune, ville min mor (Frida Holgersen) gerne sælge 

en del af sin store grund ved ”Granly” i Stadil. Men den nye 

storkommune sagde nej. Dette tog imidlertid ikke modet fra en gammel 

kone, hvis have var blevet lidt for tung en arbejdsbyrde. Hun skrev et 

brev på vers til boligministeriet og klagede sin nød. Hun syntes dog ikke 

hendes håndskrift var så pæn, ”den nye retskrivning” havde hun jo heller 

ikke lært. Derfor bad hun fru Stinus (Inger Augustinussen) om at 

renskrive brevet. Brevet blev sendt og hun fik lov at sælge en del af sin 

grund. Efter bevillingen skrev hun tak for tilladelsen til biligministeriet. 

Jeg tror nu ikke, der kom nogen til kaffe. Det originale brev, min mor har 

skrevet, er meget slidt. Jeg tror mange har læst det. Mon dette kunne lade 

sig gøre i 2010? 

Hilsen Grethe Lund (bor nu i Højbjerg ved Århus). 
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Fridas brev til Boligministeriet.  

 

Til Boligministeriet.  

Mit hjem det ligger ved alfarvej 
med en have til, alt for stor for mig                          
I år fylder jeg nu 73 

og magter ej at holde det store kompleks, 
men at sælge en byggegrund må jeg ikke. 
Hvorfor, ja det begriber jeg ikke 
man siger man ikke må udvide byen 

men pladsen er nemlig inde i byen.  
Kloak og vandværk er fineste stand 
udkørsel til vejen ligesådan. 
Men storkommunen fortæller en masse 

om nye love og paragraffer 
men ak jeg forstår ikke et kuk 
og deraf følger mit hjertesuk. 

Om ikke I kan en bevilling skaffe 
for så, - ja skylder jeg en ordentlig kop kaffe 
mon jeg er naiv, når jeg tror 
I nok skal hjælpe mig gamle bedstemor. 

Og hermed slutter så brevet på rim 
fra Frida Holgersen Stadil  Tim 

 

Efter bevillingen: 

Tak, at min have må være til salg 
jeg stemmer på jer til næste valg. 
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Betragtninger over helten. 
 

Helten er en fremragende spisefisk. Den lever både i vandløb og 

brakvand, f. eks. I Ringkøbing, Stadil og Nissum fjorde. Dens føde 

består hovedsagelig af planktondyr. Helten gyder overvejende om 

efteråret eller vinteren, når vandets temperatur er under 7 grader, den 

søger op i vandløb og gyder. Hunnen kan gyde op til 50.000 stk. æg, de 

er indlejret i et tykt slimlag, der beskytter dem og klækningsprocenten er 

almindeligvis høj. Når slimlaget er brugt, æder den spæde heltyngel 

planktondyr. Når heltyngelen er vokset til en længde på 15 -20 

millimeter søger de sammen i stimer 

 

 

 

 

 

 

 

Jørgen Olesen fortæller: 
 

Inden oliefyret i 1950 erne holdt sit indtog i husene, blev der fyret med 

fast brændsel, både til opvarmning og madlavning. Det havde den fordel 

at man kunne ryge helt i skorstenen. I mit hjem i Alrum havde vi en stige 

stående  klar, så vi kunne komme op på taget. Over skorstenen blev lagt 

et kosteskaft og der kunne så fra kosteskaftet og ned i skorstenen hænge 

tre – fire helt.  Jeg kan ikke huske, hvor længe de skulle hænge for at 

være røget, men mindst et døgn. 

Heltene blev fanget i Stadil fjord, der var flere af de landmænd, der 

boede nær fjorden, som drev lidt fiskeri, så det var nemt at få fat i helten. 

Dengang var røget helt og kogt helt, om ikke en daglig, så en ret, der 

jævnligt var på bordet. 

Nytårsaften stod menuen, de allerfleste steder her på egnen, på kogt helt 

med kartofler og sovs med smørklat eller sovsen var erstattet med 

smeltet smør.  
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I sæsonen kunne vi altid få frisk helt, de forskellige fiskere havde gerne 

nogle i deres hyttefade, der var ingen frysebokse dengang, så det var 

friske helt, der efter at være saltet kom op i skorstenen.  

 

Ove Bendtsen fortæller: 
 

 I min ungdom var helten ikke fredet, den kunne fanges i december, så 

alle kunne få helt på bordet nytårsaften. Nu er helten fredet fra 1. 

november og frem til 1. marts i Stadil og Ringkøbing fjorde. I Nissum 

fjord er den fredet fra 1. oktober og helt frem til 1. april. Men det er ikke 

kun fredningstiden, der er forskellig, størrelsen på den fangede fisk er 

også forskellig. I Stadil og Ringkøbing fjorde skal den måle 34 cm. og i 

Nissum fjord 35 cm. 

Før i tiden gik helten op i Tim å for at gyde, men da der blev afvandet og 

åen blev reguleret blev vandet for okkerholdigt og helten vil have frisk 

vand. Bestanden gik i nogle år meget tilbage. Nu da den nye sø er blevet 

etableret er helten ved at komme tilbage, der bundfældes sikkert en del 

okker i søen, så det rindende vand i åen-kanalen, er blevet renere igen. 

Varmrøget helt skal ryges ved 75 grader og den koldrøgede ved kun 25 

grader, men det tager så også 3-4 dage. Den varmrøgede slipper benet og 

kan spises med kniv og gaffel, hvorimod koldrøget holdes med fingrende 

og så bider man af den. 

Før i tiden fik man dem røget ved slagteren i Stadil, jeg har også selv 

koldrøget en del, men det er en langsom og besværlig proces, først skal 

de være helt tørre, inden de kommer i ovnen og så skal man være meget 

påpasselig med renlighed, da de 25 grader i ovnen jo ikke slår bakterier 

ihjel. I dag får jeg dem røget i Hvide Sande, det koster en tier stykket. 
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Stadil konfirmander 1962. 
 

 

 

 

Drenge fra venstre: 
Jens Høj – Svend Trankjær – Eskild B. Nielsen – Ejvind Bjerg – Leo 

Kolby – Sigfred Mortensen – Pastor Frederiksen. 

 

Piger fra venstre: 
Ruth Andreasen – Karen Lis Fuusgaard (Mortensen) – Gitte Pedersen 

(Svendsen) – Ida Christensen (Bendtsen) – Jonna Nygaard (Andersen) – 

Ingrid Kristensen (Andreasen) – Anne Schmidt Lindholt – Marie (Misse) 

Madsen (Tarpgaard) – Anne Grethe Bjerrum (Hansen) – Ingrid Jensen 

(Årup). 
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Lidt at tænke over. 
 

Hvis du vil vide hvor uundværlig du er,  

så stik fingeren i et fad vand, tag den op  

og se, hvor stort et hul den efterlod. 
Kinesisk ordsprog 

 

 

 

At bryde af og rejse bort, 

kan være svært og falde hårdt, 

men det er livets krav til dem, 

der holder af, at komme hjem. 
Piet Hein 

 

 

 

Da Gud ville opfinde noget som ikke, 

var spil eller sport eller mad eller drikke 

og dog var en verden af legende hvile, 

hvori vore sind kunne smelte og smile, 

da delte han men´sket i kvinden og manden 

og skabte den leg de kan ha´ med hinanden. 
Piet Hein 

 

 

 

Hvis du ængster tiden bort, 

gør du livet tomt og kort. 

Hvis du glæder dig ved mangt, 

gør du nuet rigt og langt. 
Piet Hein 
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En udvandrerhistorie fra Vedersø 
Knud Tarpgaard fortæller.                            
 

I slutningen af 1800-tallet udvandrede flere millioner fra Europa til 

Amerika. Også fra Skandinavien søgte rigtigt mange ”over there”. Fra 

Danmark 300.000 og det dobbelte fra Norge.  Fra Sverige var det over en 

million. Hvem husker ikke filmen ”Udvandrerne” efter Mobergs roman 

af samme navn. Også fra Vestjylland var der mange som søgte lykken i 

Amerika. Også fra Stadil og Vedersø. 

 

Min bedstefar Anders Grønne Tarpgaard var ud af en søskendeflok på ti. 

De otte udvandrede til Amerika og blev boende derovre. Min Bedstefar 

udvandrede også, og han ville gerne have blevet der, men da han havde 

lovet sin mor at komme hjem for at overtage gården blev det kun til to år 

i Amerika. Men han bevarede resten af sit liv en stor beundring for 

Amerika. Derfor beholdt han også sin amerikanske frisure, den 

karseklippede model.  

 

Efter anden verdenskrig var det Marshallhjælpen fra USA, der satte gang 

i Vesteuropa. For min familie medførte det, at familien i Amerika sendte 

pakker med tøj og kaffe. Og det var rigtig kaffe uden 

erstatningstilsætning. Smagen var himmelsk. Vi havde en nabo, som 

altid aflagde besøg, når han have en formodning om, at der var kommet 

”Amerikapakke”. Og i 1949 sendte min fars fætter i Amerika en bil – en 

rød Ford pickup. Den havde vi i mange år. 

 

Min bedstefars bror Andreas, som også udvandrede, blev præst i 

Amerika, og det er et barnebarn af ham, Peter Tarpgaard, der fortæller 

sin historie som tredje generation af en udvandrer fra Vedersø. 
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Amerikanske rødder i Vedersø. 
Peter Tarpgaard. 

 

Mit navn er Peter Thorvald Tarpgaard. Jeg er en tredje generation 

amerikaner – barnebarn til danske immigranter, som kom til Amerika for 

over 100 år siden. Jeg har altid været interesseret i mine danske rødder, 

men som barn vidste jeg kun lidt om dem. Jeg var klar over, at mit navn 

var dansk og at mine bedsteforældre og hele min familie på min fars side 

var dansk, men jeg voksede op i Amerika og talte engelsk, og jeg havde 

kun sparsom mulighed for at lære dansk af mine bedsteforældre. Selvom 

min far lærte dansk som barn og talte dansk derhjemme, mens han 

voksede op, ville han ikke lære mig det, fordi min mor var ikke dansk og  

fordi vi ikke boede i nærheden af nogle, der talte dansk. 

 

De eneste danske ord jeg brugte som barn var, at jeg kaldte mine 

bedsteforældre ”Bedstemor” og ”Bedstefar”, men jeg tror ikke jeg 

udtalte ordene korrekt.  Begge mine bedsteforældre døde mens, jeg var 

barn, men min faster Inger mindede mig hvert år om min danske 

herkomst. Hvert år sendte faster Inger mig gaver til jul, der enten kom 

fra Danmark eller havde et dansk tema. Hun var det medlem af familien, 

der mere end nogen anden fastholdt kontakten til vore danske rødder. 

Hun var den sikre forbindelse til Danmark og til min herkomst der. 

 

Min bedstefar, Andreas Jensen Tarpgaard, blev født i Vedersø på 

slægtsgården  ”Tarpgaard”  i 1864. Andreas’ mor, Johanne Marie, 

passede gården samtidig med at hun var gravid med Andreas. I 

mellemtiden var hendes mand, Jens Pedersen Tarpgaard,  i krig mod 

tyskerne i kampen om Slesvig – Holsten. (Jeg tænker på det med stolthed 

og med respekt for disse forfædre). Min bedstefar var lille, for lille til at 

blive landmand mente hans mor, så han besluttede at tage en uddannelse 

som præst. Han rejste fra Vedersø til København for at studere teologi på 

seminariet, som var oprettet af biskop N.F.S. Grundtvig. Her mødte han 

sin fremtidige brud, min bedstemor Dagmar Wilhelmina Petersen, som 

var født i Hillerød. Mens hun var ung døde hendes far efterladende 

familien i en vanskelig situation. Hun kom til at bo ved en onkel som 

arbejdede i Grundtvigs teologiske seminarium og som havde tjent som 

kirketjener for Grundtvig i hans kirke. Samtidig med at onklen tog imod 



16 

 

sin niece i sit hjem tog han også imod unge teologistuderende inklusiv 

min bedstefar. De blev forelskede og forlovede sig, men de blev ikke gift 

med det samme, fordi min bedstefar mente, han først måtte have 

etableret sig en karriere, før han kunne forsørge en familie. Han 

emigrerede til Amerika for at fortsætte sine studier og fik et 

præsteembede. Efter flere år vendte han tilbage til Danmark til sin brud 

og de blev gift i København. Kort tid efter rejste de til Amerika, hvor de 

fik oprettet fire danske kirker i forskellige byer og de fik fem børn, to 

drenge og tre piger. Min bedstefars sidste kirke var i New York området. 

En del af hans arbejde var at tage imod danske immigranter på Ellis 

Island i New York og hjælpe dem igennem de første vanskelige dage i 

det nye land. For dette store arbejde blev han tildelt Dannebrogsordenen 

af Kong Christian den Tiende. 

 

 
Andreas Tarpgaard (1864 – 1949) 

 udvandret fra Vedersø. 

 Præst i Amerika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min far, Peter Thorvald, som jeg har navn efter, var den ældste af 

søskendeflokken på fem efterfulgt af hans bror, Johannes og søstrene, 

Inger, Hertha og Gertha. Iblandt mine arvestykker er der et vinglas, som 

har tilhørt Grundtvig. Min faster Inger sagde, at det var foræret til min 

bedstemor af hendes onkel, som havde arbejdet som kirketjener hos 

Grundtvig. Grundtvig havde foræret det til ham. Oprindeligt var der 2 

vinglas, som min bedstemor havde til at stå på skænken i spisestuen. 

Faster Inger har fortalt, at hun en dag, som barn, jagtede min far og 
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kastede hendes kasket efter ham, mens de løb gennem spisestuen. 

Kasketten ramte et af vinglassene, som faldt på gulvet og gik i stykker. 

Hun siger, hun havde det rigtig skidt med det, da hun vidste, hvor meget 

de betød for hendes mor. Men moderen fejede glasset op uden at sige et 

ord, og hun nævnte heller ikke noget om det fremover. Mange år senere, 

da faster Inger gav vinglasset videre til mig, fik hun tårer i øjnene over 

mindet om det knuste glas. 

 

Da min far blev gammel nok til at komme på college, flyttede familien 

til New York. Min far læste til civil ingeniør på Columbia University, 

som er et USA’s mest prestigefyldte universiteter. Tidligt i hans karierre 

begyndte Depressionen (efter krakket på Wall Street i 1929) og han 

havde nogle hårde år, hvor han måtte flytte adskillige gange efter jobs – 

heriblandt flyttede han til West Virginia, hvor han mødte min mor. Jeg 

blev født i staten Tennessee, hvor min far arbejdede på et statsligt 

økonomisk udviklingsprogram for det område. Efter en række andre jobs 

og flytninger, var min familie tilbage i West Virginia, hvor jeg tilbragte 

det meste af min barndom og mine teenage-år. 

 

Efter high school modtog jeg et tilbud af en senator fra West Virginia om 

uddannelse på U.S. Naval Academy, hvor jeg blev færdig i 1959. Mit 

første besøg i Danmark var på en kadet sommer krydstogt efter mit 

første år på akademiet. Da faster Inger fandt ud af, at skibet lagde til i 

København, gav hun mig en liste af familiemedlemmer, der boede i 

Københavnsområdet, alle fra min bedstemoders side af familien. Da jeg 

kom til Danmark, hvor jeg boede i nærheden af Den Lille Havfrue, 

kontaktede jeg den første familie på listen, og jeg nåede aldrig længere 

end til dem. De tog imod mig med åbne arme i al den tid jeg var på 

besøg i Danmark. Denne første kontakt med mine danske slægtninge har 

skabt en forbindelse, som har fortsat gennem de mange år herefter. 

 

Da jeg blev færdig på akademiet, gjorde jeg tjeneste til søs i 

torpedojagere og senere i ubåde, hvorefter jeg af flåden blev sendt til 

MIT (Massachusetts Institute of Technology) for at studere 

flådearkitektur og marine ingeniørvirksomhed. Mit studieforløb var 

blevet etableret af en dansk flådeofficer, William Hovgaard, der gennem 

mange år stod for forløbet, men han blev pensioneret længe før jeg kom. 
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Dernæst gjorde jeg tjeneste i mange år i Washingtons hovedkvarters 

tildeling, hvorefter jeg afsluttede min aktive tjeneste, som chef for 

flådens ingeniørvirksomhed  specielt for  de atombevæbnede 

undervandsbåde. 

Den eneste gang jeg var tæt på krigshandlinger var under Cubakrisen, 

hvor jeg patruljerede i en undervandsbåd.  Det var en meget anspændt 

tid, hvor det var tæt på en atomkrig. Mens jeg gjorde tjeneste ved 

ubådene mødte jeg min kone, Judith, og vi har et barn, Adrew, som  nu 

er gift og er far til to døtre. Så nu er der seks  med navnet Tarpgaard i 

Amerika, Judith, Andrew, hans kone, Sarah, og døtrene. Grace og Erin, 

og mig. Jeg tror, at vi er de eneste med navnet Tarpgaard i dette land.   

 

Efter afslutningen på min aktive del i flåden vendte jeg tilbage til 

Washington for at arbejde for U.S. Congress i analyser for flåden.  

Derefter flyttede jeg til Boston, hvor jeg var leder for et program på 

Draper Laboratory med studie af forsvaret. Derfra flyttede jeg til 

Newport, Rhode Island for at arbejde i et fakultet for Naval War College 

og senere for at lede et kontor oprettet af Washington med studie af 

forsvaret. Nu har jeg trukket mig tilbage, men fortsætter min forbindelse 

til War College og arbejde med at sponsorere internationale studenter 

deriblandt også nogle fra den Kongelige Danske Flåde. 

 

   
Peter Tarpgaard som officer på en 

 ubåd i den amerikanske flåde. 

Han er barnebarn af 

Andreas Tarpgaard 
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Konfirmander Vedersø 1932. 

 

 

 

Bagerst fra venstre: 

Johannes Holmstrup – Ejnar Jensen – Svend Sand – Frede Graversen. 

I midten: 

Harry Jakobsen – Hagbart Larsen – Kristian Ebbensgaard - ? Østergaard   

Ole Christensen – Jens Stage. 

Forrest: 

Gerda Trankjær - ? Kirkegaard – Johanne Bjerg – Maren Sand – Marie 

Pedersen. 
 

(Læs om Maren Sand på side 24) 

 



20 

 

Minder fra ”æ Knak” 
Af  Helene Andersen (Knak) som er født den 25. april 1911 på Vedersø Klit. 

Hun døde den 25. april 2005. 
Helene var en søster til Marie Sand, som døde i barselseng 1925. 
Hun er derfor også en moster til Maren Pedersen (se side 24). 
 

Mit fødehjem. 
Jeg er født ”o æ Knak”, den ejendom, hvor Campinggården senere blev 

etableret. Vi børn – vi var seks søskende – fik lov at få navnet Knak, 

men skulle til gengæld have Poulsen med. ”Æ Knak var min fars hjem. 

Han blev altid kaldt Poul Knak, men hed egentlig Andreasen.  

Min mor var født ”o æ Hjørn” i Ø i Husby sogn. 

 

Til ”æ Knak” var der en 30 tdr. land, som lå spredt en 6-7 steder og vi 

havde altid en 7 -8 køer. Far var både fisker og landmand, men det var 

fiskeriet, han arbejdede mest med. En ting mere, han gik meget op i, var 

bjergning   af tagrør i fjorden (Vest Stadil Fjord). Så var mine brødre 

med og vi havde arbejdsfolk derforuden. Det foregik med en slåmaskine, 

en ”aflægger”, med heste for. Rørene blev bragt iland på en slæde. 

Far fiskede med pram. De var gerne 3 mand, bl.a. Johan Kjærgård og 

hans søn Hans. Han tjente nemlig derhjemme et par år. Han var den 

yngste af første hold og kom senere til Esbjerg og fiskede, men 

druknede. De tog af sted tidlig morgen mellem 2 og 3. Når de var i land 

igen, kom far hjem efter hestene, for at de kunne få garn og fisk kørt 

hjem. Vi kørte ned omme ved ”æ Su´n”.  Når garnene var bragt hjem, 

stod vi alle på den side af huset, hvor der var læ, for at rede dem op. Mor 

havde arbejdet i ”æ esehuse” i sine unge dage. 

 

De gamle var meget kloge på vejr og hav. Dengang var der jo ingenting 

der hed vejrmelding. De havde kun barometeret at gå efter. Sommetider 

kan ”æ hav” komme (rejse sig) før æ storm. Den kunne blyw  gal, mens 

de var derude. Engang blev de bjerget af redningsbåd, det var i 31 eller 

32. Det var den eneste gang, Johan og min far var ”ujens”. Johan ville, 

de skulle prøve at sejle ind, men far sagde nej. Det var godt de ikke 

gjorde det. Det kom i radioen. Jeg kan huske det så tydeligt. Jeg tjente på 

en gård i Husby og sad og malkede, da manden kom ud i ”æ kohus” og 

sagde: ”Nu skal du æ blyw forskrækket, men a hår li` hør i æ radio, at di 

får æ bløwen bjærret i æ redningsbåd”.  
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Min bror Frederik og Marius Bruun lå i en båd derude i nærheden og de 

blev også bjerget. Jeg spurgte bagefter Frederik: ”hwa tænt I”.  Han 

svarede, at Marinus Bruun havde sagt: ” Vi gjør, som Poul Knak gjør”. 

Da de alle var kommet over i redningsbåden, beordrede Peder Sand, som 

var bådfører, at de, af dem der var redningsfolk, skulle indtage deres 

pladser i båden og være med til at ro den ind. 

Far var ansat ved redningsbåden i over 25 år fra 1908. Jeg har oplevet at 

der kom nogen og bankede på vinduet om natten, fordi der var en 

stranding. Vore heste var altid med, når redningsbåden skulle ud til en 

stranding eller på øvelse. Var min bror Frederik hjemme, kørte han. Poul 

kørte med raketterne. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Vedersø Redningsstation.       Redningsbåden på øvelse. 

 

Hug Skole. 

Vi gik ad en sti ind over engene til Hug Skole. Ved æ store Su´n som vi 

først kom til, var der en bro med rækværk ved begge sider, ved æ lille  

Su´n havde broen kun rækværk ved den ene side. Men det har sket, at vi 

måtte helt uden om på grund af vand. Om vinteren stod det tit helt op til 

skolen. Når der var is på, var det nemmest at færdes på skøjter. Carl 

Lindholt, der boede ved sin bedstemor i ”Lindholt”, var meget flink. Når 

jeg skulle hjem, tog vi hinanden ved skuldrene – jeg var i træsko, han 

med skøjter – og så skubbede han mig baglæns til gangbroen Det var 

ellers en elendig lærdom, en fik fra 7 forskellige lærere i 7 vintre. I 

sommertiden kom Fjelking fra hovedskolen, men det var kun en halv dag 

i hver uge. Først det sidste år lærte jeg noget hos en lærer, der hed 

Gregersen . 
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Præstegang. 
Jeg var med på pastor Munks første konfirnmandhold i vinteren 1924 – 

25.  

Vi lærte 7 salmer. 

1) Vor Herre, han er en konge stor - 
2) Nu titte til hinanden, de favre blomster små - 

3) Lille guds barn, hvad skader dig - 
4) Vor Gud han er så fast en borg - 
5) Dejlig er den himmel blå - 
6) Nu ringer alle klokker mod sky - 

7) Den signede dag med fryd vi ser - 
Mens jeg slet ikke mindes, vi har sunget dem. Vi skiftedes til at bede 

fadervor. Kirstine Tarpgaard var husholder for ham og engang var vi 

inde og få chokolade, det var møj for godt, den var så tyk. Vi havde 

overhøring på konfirmationsdagen og jeg tror nok, at vi hver fik et vers 

at sige, men vi vidste ikke i forvejen, hvad det var for et. 

 

Søster Maries Død. 
Min søster Marie var gift med Kristen Sand. De boede i ”Bøsgo” 

(Bøgeskov) i Hug og vi kaldte ham altid Kræ Bøsgo. Han var af den  

slags der hellere ville yde end nyde. Søster Marie var et livsglad 

menneske. Vi var tit sammen. De kom tit ud til ”æ Knak” og vi hos dem. 

Det betød ikke noget med det stykke vej, vi gik altid lige over, ad 

skolestien. 

 

I oktober 1925 ventede Marie et barn og mor var derovre for at hjælpe til 

med fødselen. Men vi kunne ikke forstå, at der ikke kom bud derovrefra.  

Så skulle jeg ned til Poul Bank´s, det var nok de eneste der havde telefon 

dengang, og jeg spurgte om de havde hørt nogenting. Jeg kunne godt 

mærke, at der var noget særligt over dem. De ville ikke ret svare. Poul 

Bank var ved at skifte tøj. Han havde lastbil dengang og skulle hente 

kisten. Hans kone Else gik med mig hjem og så fortalte hun mig, at 

Marie var død. Jeg har givet mig til græde, for Else sagde til mig: ”Men 

det er da godt, at det ikke er din far eller mor”. 
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Det var doktor Værnø fra Tim, der var der. Han havde kaldt Kræ Bøsgo 

og min mor ud og sagt at ”det ville tage en af dem”, altså enten mor eller 

barn. Men det endte jo med, at det tog dem begge to. 

Jeg kan tydelig huske, at pastor Munk gik lige for ved ligvognen. Han 

havde sagt til Kræ Bertelsen inden, at han syntes, han var så fattig. Han 

vidste ikke, hvad han skulle sige. Til trods for det talte han sådan, at om 

det så var mændene, var der mange af dem, der græd i kirken. Det 

eneste, jeg kan huske af talen, er at han sagde: ”Tænk på, det kan være, 

hun sidder i guldstol nu”. 

 

Møde på klitten. 
Pastor Munk tøt, vi havde langt til kirke, og de første år holdt han møder 

i hjemmene herude. Men det gik over gevind, folk kom også fra Hug og 

Husby og det var jo ikke meningen. 

Engang var der møde hos os o ”æ Knak” og jeg kan huske, at vi sad 

rundt omkring i stuerne, også inde på sengene i sovekammeret. Pastor 

Munk stod i en dør, så vi kunne høre det alle sammen – jeg kan se det for 

mig. Han sagde.”Jeg kunne tale helt op over skyerne, men det kan I jo 

ikke forstå”. Hvad han ellers sagde, kan jeg ikke huske. Min eneste tanke 

var. ”Bare vi da har brød til alle de mennesker”. Vi holdt af Munk som 

præst. Hans digtning vidste vi ikke meget om dengang. Hans 

gudstjenester gjorde altid stort indtryk og jeg synes det var en god skik, 

at vi efter den apostolske velsignelse skulle synge verset: 

 

Ja, lad så virke dit bad og dit bord 
med de indviede tunger, 
at det kan høres, din ånd og dit ord 
er det som taler og sjunger! 

Lad os det føle og smage: 
Ånden er bedre end kød og blod,  
Herren er liflig og ejegod,  

kristne har kronede dage. 
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Maren  i  ”Ordet” 
Knud Tarpgaard 

 

”Ordet” er et af de mest kendte skuespil af Kaj Munk. Det er en tragisk  

Hændelse, der ligger til grund for skuespillet. I ejendommen ”Bøgeskov” 

i Hug døde Maria Sand i barselsseng. Det skete i 1925, året efter Kaj 

Munk kom til Vedersø. Det berørte ham så meget, at han skrev  ”Ordet” 

over tragedien. Han ville med dette skuespil fortælle om troen, bønnen 

og underet. At miraklet stadig kan finde sted, når blot troen er stærk nok. 

I ”Ordet” er det den sindssyge Johannes, der opvækker den unge kone, 

Inger. Men dette sker kun ved hjælp af barnet Maren, som tager 

Johannes i hånden og siger: ”Skynd dig nu farbror”. Denne rene tro fra 

barnet lader Kaj Munk være katalysatoren, der giver Johannes den 

fornødne kraft til at byde Inger: ”Vend tilbage til livet”.  

I den virkelige hændelse døde Marie Sand fra to piger, hvoraf den ene er 

Maren Pedersen, som stadig bor i Vedersø. Hun husker tydeligt, da 

hendes mor døde og  Kaj Munk, der gik foran kisten de 3 kilometer op til 

kirken. Maren er konfirmeret af Kaj Munk og viet af ham, da hun blev 

gift med Jens Pedersen i 1940. Jeg husker Maren som den altid smilende 

kvinde, der ofte kom med saftevand og kage, når vi børn arbejdede i 

marken tæt ved den gård i Tarp, hvor Maren og Jens  boede. I 

forbindelse med opførelsen af ”Ordet” fik Maren besøg af instruktøren  

Rita Sønderby og hendes to børnebørn Cathrine og Camilla Sønderby.  

Cathrine havde rollen som Maren i ”Ordet” og derfor var det oplagt at 

aflægge den rigtige Maren et besøg. Og det nød navnesøstrene i fulde 

drag. 
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Mit liv i Sydtyskland. 
Af Aksel Pedersen, søn af Margit og Lauge Pedersen,Vedersø. 

 

Sneen væltede ned over København, da vi sad i bybussen på vej ind til 

hovedbanegården for at tage nattoget til Basel. Det var i 1996 og 

Markus, min mand, var kommet op for at „hjælpe mig med kufferterne“.  

Jeg havde lige afsluttet mit praktikophold hos Danmarks Radio ude i 

TV-Byen  efter et års multimedia uddannelse på space invaders i Aarhus. 

Jeg var i afdelingen, som er ansvarlig for reklamer og spots for deres nye 

udsendelser/produktioner og er på vej ud på programmet. Opholdet her 

var temmelig spændende, vi havde adgang til gamle produktioner, 

kælderen med rekvisitterne og bare det at sidde i kantinen sammen med 

„Andrea og Kaj“ og de andre man kender fra fjernsynet, var en stor 

oplevelse. 

 

Efter min ankomst til Lörrach, arbejdede jeg en del år på forskellige 

reklamebureauer her i byen og i Basel, inden jeg blev selvstændig med 

grafik og vinduesdekoration. Arbejdets gang på et reklamebureau starter 

tit med, at en kunde henvender sig med et ønske. Det kan være alt lige 

fra visitkort, brevpapir, flyers, brochure, plakater og websites, eller 

måske et helt nyt koncept til et firma. Når ønsket er blevet konkretiseret, 

kalder chefen og art directoren til møde med grafikeren, hvor man 

sammen gennemgår behov og ideer, eller man laver sammen en 

brainstorm, og forsøger til sidst at indkredse opgavens omfang. Nu er det 

så grafikerens opgave at lave et layout. Hvis der er meget med tekst 

bliver det oftest lavet af vores tekster. Billedmaterialet bliver tit leveret 

af kunden selv, men sommetider skal der også nye optagelser til. Så 

sender vi fotografen, som vi arbejde sammen med, ud for at tage nye 

billeder, ofte sammen med grafikeren eller art directoren. En art directors 

opgave er for øvrigt at samle opgaven, så den får en helhed og undgår, at 

der opstår stilbrud, hvad er temmelig vigtigt, hvis flere arbejder på den 

samme opgave. Billederne skulle jeg tit bagefter justere, det kunne bl.a. 

bestå i at give dem de rigtige farver, skarphed, ændre dem fra farve til 

sort/hvid etc. Alt det gjorde jeg i photshop som er et program, hvor man 

kan bearbejde billeder på en professionel måde. Til layoutet bruger jeg 

tit programmet indesign, her kan man udvælge et passende format, 
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placere billeder og bearbejde tekster på samme tid, det er et temmelig 

godt program, da man hele tiden har et godt overblik over, hvor man er 

med layoutet, plus at man hurtigt kan ændre nogle ting. Sommetider 

laver jeg også en skitse, før jeg går igang på computeren, det letter tit 

arbejdet, f.eks. hvis der skal laves  en folder med 12 sider, så kan man 

hurtigt se, hvor man skal begynde med forsiden og slutte med bagsiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu laver jeg så nogle layouts, og i samarbejde med art directoren 

udvælger vi 2-3 stykker, som så skal præsenteres for kunden. Kunden 

vælger nu det layout, som opfylder hans forventninger. Han har altid 

nogle sager som skal korrigeres, tekst, andre billeder etc. det er også en 

del af mit arbejde at få lavet disse korrekturer. På nuværende tidspunkt 

laver jeg også det endelige „RZ“ Reinzeichnung, sådan kalder vi det her, 

på dansk en rentegning. Herefter bliver det givet videre til trykkeren, hos 

ham får vi en „GzD“ Gut zum Druck, et prøvetryk, som kunden også får 

at se. Hvis alt nu er i orden, kan man endelig trykke. Det er altid meget 

spændende, når de færdige trykte sager bliver leveret fra trykkeriet. Og 

forhåbentlig er alle tilfredse og får glæde af det færdige produkt. 

 

Som tidligere sagt, efter nogle hektiske og lærerige år i reklamebranchen 

blev jeg selvstændig med mit firma Tapetenweksel. De første år drev jeg 

en lille butik ved siden af, at jeg arbejdede som grafiker og dekoratør. 

Jeg handlede med brugte møbler og boligaccessoires fra 50´erne, 60´erne 

og 70´erne. Det var temmelig spændende at gå på jagt efter de ting, bl.a. 

på loppemarkeder og genbrugsbutikker her i Tyskland, Schweiz og 

Frankrig. Tit var jeg på tur sammen med Markus om søndagen i Alsace, 
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hvor man kan køre rundt  mellem flere markeder på samme dag og ofte 

havde jeg også heldet med mig og fandt nogle gode ting til butikken.  Vi 

havde altid en god udflugt i det skønne Alsace, fik et par merguez, stærkt 

krydrede fårepølser, og et dejligt koldt glas riesling. Jeg måtte desværre 

opgive butikken, da jeg solgte for lidt.  

 

Jeg arbejder stadig som grafiker og dekoratør og for 2 år siden begyndte 

jeg at arbejde i et atelier, hvor jeg sammen med en kunsttherapeut 

beskæftiger langtidsarbejdsløse. Det er et kunstatelier, hvor der bl.a. 

bliver malet og renoveret møbler, min opgave er bl.a. at lave lamper med 

deltagerne af genbrugsmaterialer. Hjælpe dem med designet og 

omsætningen. Ideen med projektet er, i form af et kreativt arbejde, at 

give deltagerne ny motivation til at finde tilbage til arbejds-markedet. 

 

Et af mine ønsker, her i ønsketiden, er at finde et værksted udenfor 

boligen, hvor jeg kan arbejde og forberede f.eks. mine 

vinduesdekorationer. I øjeblikket har jeg indrettet mig her i boligen med 

et rum. Sommertider er spisebordet, ja hele lejligheden også en del af en 

„dekorationen“, hvad ikke altid er så fedt, hvis der kommer uanmeldte 

gæster, det er trods alt ikke altid så yndigt at sidde og spise i en 

vinduesudsmykning . Så det vil sikkert blive et af mine projekter i det 

nye år, at finde et andet sted at være. Et andet ønske kunne være en 

læreplads som møbelpolstrer, faget interesserer mig meget.  I tidens løb 

har jeg gjort den erfaring, at de ting jeg har lært indtil nu, bl.a. fra 

uddannelsen som beklædningsdesigner fra Kunsthåndværkerskolen i 

Kolding, (nu Designskolen Kolding) og multimediauddannelsen hos 

Space Invaders i Aarhus, har givet mig nogle gode ting med i 

„værktøjskassen“, ting som jeg bruger og har glæde af hver dag og jeg 

tror at faget polstrer vil kunne give endnu mere volume i „kassen“. Men 

lad os nu se, om der er nogen der vil tage sådan en gammel dreng som 

mig i lære. 

 

Mit arbejde er som nævnt fyldt med opgaver - temmelig forskellige og 

dog ens et langt stykke af vejen. Det er ikke et job man bliver „tyk og 

fed“ af, men derimod har jeg min frihed og kun den stress jeg selv laver, 

hvad sikkert også er en art luksus her i vores tid, og uden min mand, 
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Markus, havde det sikkert heller ikke været muligt at arbejde på denne 

måde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg vil slutte nu og ønsker Jer alle en glædelig jul samt et godt nytår, 

held og lykke med anden eller hvad I nu skal ha´ på julebordet . I øvrigt 

er det tradition her i Baden, at man får Schüfeli und Grumbiieresalat 

juleaften,  røget skinke med kirschwasser og kartoffelsalat. Men noget 

dansk har vi da også på menuen her i julemåneden. Vi inviterer til dansk 

julefrokost, ja, vi er så mange, at vi må lave det af 2 gange, én gang for 

Markus´s familie og én gang for vore venner. Det er efterhånden blevet 

tradition og vil nu blive afholdt for 14. gang, tror jeg. Venner og familie 

begynder allerede i august midt i heden at spørge om der bliver inviteret 

til julefrokost igen. For det meste med de samme ting, sild, laks, 

medister med grøntlangkål og brunede kartofler, ribbensteg med rødkål, 

ris a la mande, klejner,  kransekage og ravgult Aalborg. Slagteren har i 

mellemtiden også fået lært at lave „dansk medisterpølse“.  Det er noget 

vi glæder os rigtigt meget til at lave, og giver sådan en god følelse at 

være „hjemme“.  

Med disse ord slutter jeg min julehilsen her fra det sydtyske og ønsker 

Jer endnu engang „Frohe Weihnachten und einen Guten Rutsch ins neue 

Jahr“. 

 

Hilsen Aksel. 
 

Aksel Pedersen har lavet det nye logo til Stadil – Vedersø Idrætsforening. (Red.bem.) 
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Byvandring i Vedersø 1950-erne.                                 
Marie Kolby og Knud Tarpgaard 

 

Vedersø er inddelt i flere bydele, hvor vi kan starte med Vedersø Klit, 

Hug, Tarp. Bjerregaard, Kæret og Kirkeby. Selve Vedersø by er inddelt i 

tre dele:  Mølleby, Kirkeby og Mejeriby. Det er det sidste vi vil 

koncentrere os om i vandringen gennem Vedersø by, som det så ud i 

1950-erne.  

 

Marie Kolby skriver om Møllebyen, som hun husker denne del af 

Vedersø, da hun var barn.                                                                             

I min barndom i 1950-erne bestod  Vedersø  Mølleby af en 

købmandsforretning,  cykelsmed, smed, systue, snedker, 

tømmerværksted, vognmandsforretninger, møllen, murerfirma, et  par  

gårde og nogle få huse. Møllebyen hed bebyggelsen hen til skolen, det 

gamle forsamlingshus og kirken. Den begyndte ved mit barndomshjem 

Vesterhavsvej 88, hvorfra min far drev murerfirma sammen med sin bror 

Thomas og Kr. Kirkegaard Staby. På den anden side af vejen, hvor 

Vedersø  Smedeforretning  har til huse, boede Maren og Jens. Det er for 

øvrigt det samme hus, som var fattighus i sin tid – Kommunens Hus blev 

det kaldt. Maren gik ud som vaskekone og når hun kom, blev der snakket 

og hun stod i vaskehuset i damp, sommer og vinter, og hev de tunge 

lagner op af gruekedlen og over i baljen med det kolde vand, hvor de 

blev skyllet og derefter vredet og hængt ud. Det har været et hårdt 

arbejde, som hun helt sikkert ikke har fået ret meget for. Maren og Jens 

havde flere børn, hvoraf jeg kun husker Kamma. 

 

Når man fortsatte om i byen gik vejen forbi en fyrreplantage på højre 

hånd. Det var en kær legeplads med mange muligheder og der kunne 

bygges huler og leges de voldsomste  lege.  Overfor boede Maren og æ’ 

Smed (Jens Chr. Lauridsen, ”æ gl. Smed”, se Jul i Stadil - Vedersø 

1995), ejendommen hed ikke uden grund ”Ekko”, for når æ’ smed 

hamrede på ambolten gav det genlyd over hele byen. Der kom sognets 

landmænd og fik hestene skoet og fik deres landbrugsredskaber 

repareret. Det var også ham der fremstillede gitterværket til kirken, da 

den blev restaureret i 1950-erne og som kan ses i dag foran alteret og ned 

til krypten. Maren og Jens havde to børn Elna og Gunnar, som er en del 
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ældre end mig.  Gunnar var med i modstandsbevægelsen. Det har han 

fortalt om i Jul i Stadil - Vedersø  2003. 

 

Vi kommer så til købmandsforretningen, hvor Sander og Nanna Boutrup 

boede og havde forretning.  Det var dengang alt skulle vejes af, hvor en 

pose (der var lukket med håndkraft) ikke måtte gå op, hvis den faldt ned. 

Man købte for 5 øre gær, som så blev skåret ud af et større stykke.  I 

butikken var der i tidens løb forskellige kommiser, bedst husker jeg 

Martin, som en glad kommis der altid havde en god bemærkning og som 

kom en del hos mine forældre. Hos Sanders var der 5 børn Marie, Inga, 

Kresten,(som indtil for få år siden drev forretningen videre), Birthe og 

Henny.  Sander fik sit navn fordi, da han skulle døbes ville forældrene, at 

han skulle hedde Anders, men præsten syntes, at der var så mange i den 

familie der hed Anders. Han foreslog, at s-et blev flyttet hen foran 

Anders. Sådan blev det, så derfor Sander. 

 

Overfor Sanders lå cykelforretningen, hvor Marie og Fritdjorf Pedersen 

boede sammen med deres søn Christian, jeg tror han var byens rareste 

dreng. Hos Fritdjof kunne man købe cykler, få dem repareret og få syet 

sine sko. Til jul solgte han juletræer, gas kunne man også købe og ikke 

mindst slik og især is. Det var lykken, når vi søskende om søndagen 

havde fået hver  en 25-øre eller hvis det var helt vildt 50 øre til en is, 

dengang smagte is godt.  

 

Bag ved hen ad vejen boede Maren og Robert Larsen og de havde lige  

fået deres første pige Karen og hende fik vi lov til at trille mange ture 

med, de fik senere to piger mere Bodil og Grethe. Robert drev 

lillebilforretning, hvor han kørte folk til læge og i byen. Dengang var der 

ikke mange, der selv havde bil, så han kørte til Dansant på Vedersø 

Klithotel om onsdagen og til bal i omegnen med sognets unge om 

lørdagen. Maren og Robert blev senere et afholdt værtspar i 

Sognegården, da den blev bygget først i 1960-erne. 

 

Lidt længere østpå boede Inger og Aksel Pedersen, som drev Vedersø 

Vognmandsforretning, hvor sønnen Lauge var chauffør, så der var to 

biler. De kørte med lidt af hvert – blandt andet dyr til slagtning. De 

havde yderligere tre børn Ole, Marie og Solvejg.  Lauge overtog senere 
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forretningen og efter hans død er den videreført af Erik Bendtsen i Stadil. 

Bagved dem ligger der et lille hus og i min barndom boede Ole Knudsen 

der og drev rutebilforretning derfra, indtil de flyttede til Tim. Tilbage til 

vejen, bagved Sanders boede Anna og Niels Andreasen, som havde 

snedker-  og tømmerværksted, der lugtede altid af friskt træ og der var 

høvlspåner overalt. Det var Niels Andreasen  der stod for det praktiske, 

når den årlige ringridning blev afholdt ved møllen. Han fremstillede 

spyddene , som  nu opbevares på arkivet, og han sørgede for at galgen 

med ringene blev rejst, og det var ham der  nedskrev point. Efter 

ringridningen var der fest i forsamlingshuset. Der var tradition for, at 

ringriderkongen, ham der havde fået flest point, sammen med den pige 

han havde valgt som dronning var de første der dansede, som det hed: 

De dansede gulvet til.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men vi havde jo også en systue ved siden af Fritdjorf. Der boede Louise 

Kamp, som syede kjoler og frakker, og spændende var det at skulle 

prøve den nye kjole til jul eller anden festlig lejlighed.  Vi tre søstre, 

havde helt op til min konfirmationsalder ens kjoler. I lejligheden ovenpå 

boede Anton Kjær med sønnen Egon. I den lille tilbygning ved huset 

kom frisør Jensen fra Staby hver fredag, så kunne alle blive klippet . 

 

I hjertet af Møllebyen lå møllen, hvor landmændene fik malet korn og 

når det var stille vejr og vingerne ikke gik, kunne vi børn få lov at 
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komme op i møllen og det var spændende at gå rundt, hvor det lugtede af 

frisk malet korn.   Møllen var ejet af Kresten Høgsberg, som boede nede 

i det stråtækte hus, sammen med sin kone Marie. Kresten var en rar 

mand og der kunne falde en 10 øre af til slik, det var stort og gjorde 

stedet til et besøg værd. Møllen blev senere drevet videre af sønnen 

Viggo. På pladsen udenfor kom der er enkelt gang et cirkus, som slog sit 

telt op og viste en forestilling. Det jeg bedst husker derfra, var en abe, 

der kunne sidde på potte. 

 

Af gårde var der to, nemlig ” Møllegaarden”  og Gravsholts. I 

”Møllegården”  var der ingen børn, men i ferien kom børnebørnene   

Birthe og Grethe fra København, og så fik vi lov til at lege i den store 

have med en kæmpestor plæne, høje træer og lange gange . Hos 

Gravsholts, Marie og Christian voksede 5 børn op Knud, Hans, Holger, 

Bodil og Ellen, de var vores naboer og jeg lærte dem yderligere at kende, 

da jeg to somre som 13 og 14-årig tjente hos dem og Marie kunne synge 

gamle skillingsviser, imens hun arbejdede fra morgen til aften.  Hun 

afløste også i skolen. 

 

Og så var der jo også  Mette og Evald Bro. De boede i nr. 4. Evald 

ernærede sig ved at købe og sælge grise, og han elskede en kaffepunch, 

så dem blev der drukket mange af, når han var rundt for at handle grise. 

Nabo til dem boede Kathrine og Jens Jørgensen i huset, ”Bakkely”, oppe 

på den lille bakke. Fortsætter vi vestpå kommer Kirkebyen med skole, 

kirke, alderdomshjem og præstebolig. 

 

Efter denne vandring gennem Møllebyen trænger Marie til en kop the, så  

Knud tager over. 

I den gl. Skole boede brødrene Kresten og Viggo Tornvig. Viggo var 

kirketjener og Stinne var deres husbestyrerinde.  Viggo blev efterhånden 

en hel legende i Vedersø. Han var kirketjener i Kaj Munks tid, og han 

var efterspurgt  som fortæller i kirken, når det drejede sig om Kaj Munk.  

I den ”nye” skole fra 1914 boede lærer Sjelborg og lærerinderne  

Dagmar og frk. Mikkelsen.  Dagmar og frk. Mikkelsen husker jeg som to 

dygtige fortællere. Dagmar kunne fortælle bibelhistorie så Samson og 

filistrene og Davids kamp mod Goliat tonede frem i klare billeder og 

nærede fantasien hos os, der sad med åben mund og åbne sanser. 



33 

 

 

Forsamlingshuset blev bygget i 1905 som ”Vedersø  Forsamlings- og 

Gymnastikhus”. Man solgte Aktiebreve på 10,-kr til finansiering af 

byggeriet. Her afholdtes den årlige gymnastikopvisning med deltagelse 

af foreningshold som dengang var et hold  piger og et karlehold. Også 

skolens elever gav opvisning. Forsamlingshuset dannede rammen om 

familiefester, foredrag, generalforsamlinger m.v.  Og der var juletræ for 

børn, hvor man fik en godtepose med pebernødder, flødekarameller og 

måske en appelsin – som vi dog smovsede!  Der var også baller, hvor 

musikken ofte blot omfattede en enkelt harmonika. Pigerne sad i den ene 

side af salen og drengene stod (og røg) i den anden side. Når så 

musikken tog fat var det bare med at komme først over til den anden side 

for at byde op. 
 

 
 
 
 

Parti af den gamle 

 forsamlingshus og  
skolen fra 1914 

 

 

 

 

 

 

 

Midt i Kirkebyen  ligger kirken, som i århundreder har været det fælles 

samlingssted for  sognet i sorg og glæde. ”I århundreder har kirken ligget 

her og kigget  ud over sognet. Og holdt vagt” skriver Kaj Munk i 

fortællingen ”Kirken i Vedersø”, hvor han lader kirken føre en samtale 

med møllen, skolen, forsamlingshuset og missionshuset. Det er 

kendetegnende for landsbyer, at Kirkegården er et spejl  af sognet. De 

familier, der i flere slægtled har boet i en bestemt del af sognet, vil have 

deres gamle familiegrave i den samme del af kirkegården. Det gælder 

også for kirkegården i Vedersø. Fire præster ligger begravet på 

kirkegården:  Plesner,  Kaj Munk, Ove Hansen og et irsk præstepar. Der 

er tre indgange til kirkegården med hver sin kirkeriste, der skulle hindre 
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dyr i at komme ind på kirkegården. Besøgende spørger ofte efter den 

hule sten med det vedvarende vand, som har en helbredende kraft, især 

over for vorter. 

 

Vi går videre vestpå og passerer busten af Kaj Munk.  

På bakken bag busten ligger den nu nedlagte ”nye” præstegård, som var 

bolig for de tre efterfølgende præster efter Kaj Munk . Det var Harald 

Bang-Madsen, Ove Hansen og Christian Overgaard. Over for kirken har 

vi sportspladsen, hvor skoleeleverne og de unge i sognet dyrkede 

fodbold og håndbold. Kaj Munks Mindehjem var sognets alderdomshjem 

i en årrække. I Mejeribyen ligger ud til vejen to gårde: ”Kirkebye”  og 

”Skyttesgaard”.  I ”Kirkebye” boede Lydia og Knud Vestergaard. De 

havde fem børn, Rune, Jacob, Hanna, Elin og Inger.  Jeg husker, at 

Lydias far også boede der. Han var sønderjyde og havde været med i 

første verdenskrig. Det har han fortalt om i Kirkebladet 1969. På 

modsatte side af vejen var der slagterforretning. Her boede Bodil og Leo 

Kold. Folmer Tarpgaard har i Jul i Stadil - Vedersø 2007 fortalt om Leo 

Kold. 

 

Syd for slagterbutikken boede Frida og Jens Larsen. De havde tre drenge 

Thorvald, Frede og Henning. Frede og jeg er jævnaldrende og vi gik i 

samme klasse.  I den bungalowlignende bygning ved vejen boede 

elektrikeren Søren Poulsen. Han var én af de første i Vedersø der fik 

fjernsyn.  Da kirken i Vedersø blev genindviet efter den omfattende 

restaurering i 1956, blev det sendt i fjernsynet. I den anledning satte 

Søren Poulsen et fjernsyn op i garagen, og ligeledes blev der sat bænke 

op, så folk kunne komme og overvære den direkte udsendelse fra kirken. 

Overfor boede Marie og Thomas Knudsen Tarpgaard. De havde børnene 

Rigmor, Peter, Anne og Lene. Huset hed ”Skyttesminde”. Det rummede 

også en filial for Ringkøbing Bank. Det blev oprettet i 1931 på 

foranledning af Niels Skytte (æ gammel Skøt).  Det er også ham, der lod 

huset opføre. Bankfilialen blev nedlagt i 2009.  

 

Vi kommer til mejeriet fra 1933. Det var oprindeligt besluttet, at det 

skulle have været placeret øst for Møllebyen, men da købmand Skytte  

”æ gammel Skøt” tilbød en gratis byggegrund, lige over for hans 

købmandsforretning, blev det bygget der. Her var der travlhed med 
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hestevogne, der kørte mælk til og fra mejeriet - alle dage året rundt i alt 

slags vejr. Barsk må det have været at være mælkekusk dengang. 

Klangen af mælkejunger kunne høres vidt ud over sognet. På mejeriet 

kunne man få varmt brusebad. Det kostede 25 øre. Og det var ikke 

sparebruser der var tale om, men nærmest noget i retning af Niagara 

Falls med kaskader af varmt vand. I huset ved siden af boede 

mejeribestyreren Poul G. Jensen sammen med sin kone Ellen og datteren 

Ester, som jeg gik i klasse med.  

 

Dengang som nu var der en storkerede i Mejeribyen.  Men modsat nu, så 

var der, som jeg husker det, troligt et storkepar med unger hvert eneste 

år. I købmandsforretningen boedede  Carla og Henry Bøgesvang. De 

havde to børn Dorte som flyttede til udlandet og Kurt som har ført 

forretningen videre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           Fra Mejeribyen med købmandsforretning tv. og mejeriet th. 

 

Det var oprindelig i ”Skyttesgaard”, som vi nu kommer til, at der var 

købmandsforretning.  Navnet Skytte stammer fra Niels Nielsen, som i  

slutningen af 1700-tallet var skytte på Aabjerg.  Efterkommere af ham 

har i flere generationer drevet købmandshandel  i Vedersø.  De bar alle 

navnet Niels Skytte. På skift kaldtes de  ”æ ung Skøt”  og ”æ gammel 

Skøt”. I haven ved ”Skyttesgaard” står der en genforeningssten. Lidt 

usædvanlig ved en privat bolig. Det var ”æ gammel Skjøt”, der satte 

stenen op. Det var også ham, der byggede den nuværende 

købmandsforretning i 1920 med navnet ”Skjold” som der står på muren. 
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I ”Skyttesgaard” boede dengang i 50-erne Ane og Kristen Jørgensen med 

børnene Svend, Kirsten, Karen og Jørn.   

 

Mary og Knud Overgaard havde bageriet som lå over for ”Skyttesgaard”.  

De havde tre drenge Johan, Ove og Bent. På hjørnet hvor vejen drejer 

ned til Tarp boede Mette Kirstine og Harald Pedersen. Han var 

cykelsmed og der var også slikbutik og håndkøbsudsalg fra Ulfborg 

Apotek. Det var en fast tradition de aftener, hvor der var fodboldtræning, 

at vi mødtes i butikken efter træningen og så blev der snoldet og især 

spist is. Der var tre drenge i familien, Børge, Peder og Gunnar. Jeg gik i 

klasse med Gunnar.  

 

På modsatte side af Tarpvej ligger  ”Tyvkjær”. Det har en rigtig lang 

historie. I kirkebladet fra 1982 fortæller Ib Bjerre om huset historie og 

om navnets oprindelse. Ib Bjerre var skoleleder på Madum Friskole. 

Sammen med sin kone Karen flyttede de ind i ”Tyvkjær” i 1977. 

Efter Tarpvej kommer på højre hånd snedkerforretningen, hvor Anna og 

Søren Bjerg boede. De havde tre børn Hanne, Per og Bodil. Bodil kom 

ofte i mit hjem. Min søster Elin og Bodil var faktisk som to søstre. Lige 

før missionshuset har vi huset, hvor mejeristen Ole T. Ferdinand Melsing 

boede sammen med sin kone Nielsine og sønnen Gunnar. Huset blev 

opført af to ugifte kvinder Pedersine Graversen (1866 - 1937) og Ane 

Margrethe Holmstrup (1858 - 1947). De passede missionshuset og stod 

klar med forplejning og logi til de missionærer, der var inviteret til at tale 

ved møderne i missionshuset. Kaj Munk kaldte huset ”Missionshus-

huset”.  Som afslutning på vores byvandring har vi missionshuset, som i 

dag kaldes ”Vejsehus”, men oprindelig hed det ”Bethesha” efter 

”Bethesda Dam”  i Jerusalem. Huset er opført i 1911. Der var normalt 

ikke det store fremmøde. Det er kendetegnende for sognene mellem 

Stadil Fjord og Nissum Fjord, at indre mission ikke rigtig fik fodfæste. I 

en indberetning skriver Kaj Munk, at der er 8 3/4 missionsfolk i Vedersø 

og han er selv den 1/4. 

 

Vores byvandring er til ende. Man kan ikke undgå at undre sig over hvor  

meget der i grunden var i sådan et lille sogn som Vedersø dengang af 

forretninger, butikker, håndværkere og meget andet. 

Tider kommer og går! 
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Guldkorn og Peberkorn. 
 

Ingen opgave er så simpel, at den ikke kan forkludres. 

 

Det værste er ikke at dø, men at dø uden at have levet. 

 

Det æ så læng sin, te det ku gjan væ løwn. 

 

Hvis du tænker for længe over næste skridt, 

 kommer du til at bruge livet, på et ben. 

 

Det gik som det kun, å æ som det skuld. 

 

Midt i vanskelighederne, ligger mulighederne. 

 

Jo klogere mand, jo mindre ord. 

 

”Det er årsens ti” såj æ mand, han kjor hans kuen ind i rejnver. 

 

Vante løsninger giver vante resultater. 

 

Der hører mere til at danse, end et par laksko. 

 

Vil man leve længe, må man finde sig i at blive gammel. 

 

De ”onde tider” vi lever i nu, er om 30 år ”de gode gamle dage”. 

 

Det æ lisse godt gjemt, som wand i en si. 

 

Da Vorherre fandt ud af, at han ikke kunne være alle steder på en gang,  

blev han nødt til, at opfinde bedstemødre. 

 

Det var godt vi fik det bedre, men det ville være bedre,  

hvis vi havde fået det godt. 

 

Jeg fatter ikke politiet. Hvordan kan de forlange, at jeg skal vise mit 

kørekort, når de tog det sidste år. 



38 

 

 

Vedersø skole omkring 1955. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øverste række fra venstre:                                                                                    

Niels Ebbensgaard – Egon Kjær – Jens Peder Høj – Åge Kolby – Bent Bertelsen – 

Hans Gravsholt - Bent Nørgaard – Jørgen Hansen – Karl Tornvig – Poul Erik 

Andreasen – Anker Andreasen. (Tvillinger) 

Anden Række fra venstre:                                                                                  

Laurids Thomsen – Bent Smedsgaard – Thorvald Larsen – Ib (fra Ringkøbing) – 
Ejvind Høj – Johan Overgaard – Hans Kjærgaard – Holger Gravsholt – Niels Iversen 
– Henning Kolby – Vagn Hansen – Folmer Tarpgaard. 
Tredje række fra venstre.                                                                                      

Jytte Sørensen – Else Vestergaard – Inga Boutrup – Karen Jørgensen – Kamma 
Kristensen ? – Mary Tarpgaard – Ellen Gravsholt. 
Fjerde række fra venstre.                                                                                       

Ester Nørgaard – Marie Pedersen – Bente Sørensen  - Gunhild Tarpgaard – Ruth 
Strandbygaard Jørgensen – Jonna Kjærgaard – Bodil Gravsholt – Marie Ebbensgaard 
– Hanne Nørgaard – Anders Smedsgaard. 
Nederste række fra venstre:                                                                                 

Niels ? – Knud Tarpgaard – Gunnar Pedersen – Svend Ebbensgaard – Frede Larsen – 
Jørn Jørgensen – Gudrun Jeppesen – Ester Jensen – Tove Iversen – Grethe 
Smedsgaard – Ingrid Larsen. 
Til venstre ses lærer Sjelborg og fru Sjelborg.  Til højre lærerinden Dagmar. 
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Den endeløse rejse. 

 Anders Bæk Tarpgaard 

Der er noget endeløst 

fascinerende ved de 

kilometerlange godsvogne, der 

ruller hen over stepperne – de er 

på vej fra den ene ende af et 

kontinent til et andet. Denne 

fascination drev en kammerat og jeg til at påbegynde verdens længste 

togrejse – rejsen med Den transsibiriske Jernbane igennem landene 

Rusland, Mongoliet og Kina. Når man som jeg er vokset op i 

Stadil/Vedersø området føles det som en hel dagsrejse at tage togturen til 

Københavns Hovedbanegård. Min ovennævnte fascination for togets 

muligheder og lysten til at rejse ud i verden gjorde udslaget, da jeg 

sammen med en kammerat fra gymnasiet i Ringkøbing bestilte en 

togbillet til Den transsibiriske Jernbane i foråret 2009.  

Den 18. maj 2009 fløj vi fra Københavns lufthavn til Skt. Petersborg i 

Rusland. Vi havde på forhånd planlagt et fire dages ophold i denne by, 

der betegnes som Ruslands kulturcentrum. For at kunne begå os bedre i 

byen havde vi arrangeret at mødes med en universitetsstuderende, der for 

en mindre pengesum kunne vise os de lokale ting i byen og oversætte fra 

russisk til engelsk. I Skt. Petersborg oplevede vi alt fra den imponerende 

Sct. Isaacs Cathedral til russisk ballet med opførelsen af Pjotr 

Tjajkovskijs ”Svanesøen”. I byen havde russerne også lavet et politisk 

museum for tiden før og under kommunismen. Her var der en 

spændende særafdeling med alt fra Stalin og Lenin til forholdene i 

Gulag. 

For at komme til Ruslands hovedstad Moskva tog vi et overnatningstog 

fra Skt. Petersborg. I byen havde vi engageret to psykologi-studerende 

fra Moskvas universitet til rundvisning i den storslåede hovedstad. Her 

boede vi på et hostel ejet af en ældre amerikaner, som var god til at 

vejlede os i, hvordan man gebærder sig i det russiske system – uden de 

helt store problemer. Moskva er kendt for at have det smukkeste 
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udsmykkede metrosystem i verden. Det kan vi kun verificere og nikke 

genkendende til, når man bevæger sig i de lange gange med masser af 

motiver fra kommunisttiden.  

Byen rummer i sommerperioden ca. 20 millioner mennesker, så der er 

virkelig behov for det store transportsystem ind og ud af byen. De fleste 

har hørt om Moskvas fascinerende bydel, Kreml, som rummer et stort 

antal af kirker og katedraler, men også er kendt for Den Røde Plads. På 

Den Røde Plads var vi selvfølgelig inde og se Lenins mausoleum. Det 

var meget mærkeligt og bizart at se den hyldest, der her blev givet den 

gamle kommunistiske grundlægger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Vasilij katedralen  på Den Røde Plads i Moskva. 
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Efter godt fire dage i Ruslands hovedstad forberedte vi os på den 

længste, sammenhængende togtur på rejsen, nemlig fire døgn for at 

komme til den østlige del af Rusland og Sibiriens øde ikke proklamerede 

hovedstad Irkutsk. Man kan aldrig forberede sig fuldt ud på en fire dages 

lang togtur. Udover de vitale forberedelser med proviant skal man også 

tænke på det psykiske aspekt i at være ”indespærret” i en lang russisk 

blikdåse. Hertil hører også, at toget er fyldt til randen med passagerer, så 

man skal også tænke på de hygiejnemæssige forhold – her er håndsprit 

absolut en fordel. 

Når man efterhånden kører udover den russiske ødemark mødes man kun 

af små stationsbyer med flere timers mellemrum, hvor man kan købe 

alskens lækkerier – lige fra pølse til tørret fisk og brød. Livet på toget 

foregår i en speciel rytme, hvor man kan lave havregrøden fra morgenen 

af på det kuldrevne vandkogerapparat kaldet ”samovaren” i enden af 

hver vogn, gøre sit morgentoilette på det lille toilet og ellers fordrive 

dagen med læsning eller snak med de andre passagerer. 

Da vi ankom med toget tudende ind på banegården i Irkutsk havde vi 

ikke regnet med at komme til en by med så mange forskelligheder. Byen 

har stadig statuer af Lenin og Stalin, men virker til tider moderne med 

internetcafeer og kunstgallerier. Vi havde dog kun kort stop i Irkutsk, for 

vi havde besluttet os for at tage til en lille fiskerby ved Bajkalsøen for at 

opleve verdens dybeste ferskvandssø og dens mangfoldige dyreliv. I 

byen oplevede vi også flere gange den berømte – og berygtede russiske 

sauna, banjaen, hvor temperaturen når op over 110 grader.  

Fra Rusland bevægede vi os med toget ind i Mongoliet – verdens tyndest 

befolkede land. Der bor to en halv million mennesker på halvtreds gange 

Danmarks størrelse. I Mongoliets hovedstad Ulan Bator var vi heldige og 

ramte den årlige festdag, der i folkemunde hedder børnenes dag. Der var 

stor fest og statuer af landets grundlægger Djengis Khan. Han havde 

gjort Mongoliet til ét af verdens største riger i elleve- og 

tolvhundredetallet – dobbelt så stort som Romerriget. I Mongoliet fik vi 

rig mulighed for at smage hestekød, for det er størstedelen af hvad de 

spiser af kød. 
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Håndstand på Den Himmelske Fredsplads med Den Forbudte By i baggrunden. 

Fra Mongoliet bevægede vi os ind i Folkerepublikken Kina, hvor 

grænseovergangen tog elleve timer med kontrol af papirer og visum. I 

toget fik vi også besøg af en ung, smilende officer, der ville se vores 

bøger og papirer.  Hans opgave var,  at sikre  der ikke kom propaganda 

af nogen art ind i ”det frie” Kina. Ankomsten til Beijing banegård var 

mere vellykket end grænsekontrollen og forløb, efter højttalerne at 

dømme, helt efter planen, selvom der ikke var defineret et tidspunkt, 

inden vi tog af sted. Vi spiste på en lokal restaurant og fik som forret lidt 

grillet brusk fra tyrenakke og gedeknæ. Fra Beijing oplevede vi bl.a. den 

kinesiske mur – eller et stykke af den, da den i al dens længde er over 2 
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tusinde kilometer lang. Vi oplevede her også det olympiske stadium, den 

Forbudte by, Den Himmelske Freds Plads samt Maos mausoleum.  

Vi ville opleve mere af Kina end blot det pulserende byliv, så derfor 

rejste vi med tog i fjorten timer mod Midtkina for at se den gamle 

hovedstad Xian. Byen er kendt for dens fjorten kilometer lange bymur 

og dens enorme samling af lerkrigere, kaldet Terra-Cotta samlingen. De 

udgjorde en ti tusinde stor, i mandestørrelse, hær af lerkrigere, heste og 

vogne bygget under Qing-dynastiet til ære for kejseren. Det var først i 

1974 en bonde opdagede dem ved en tilfældighed da han ville grave en 

brønd. 

Når man er i Kina bliver man nødt til at opleve deres form for 

morgengymnastik, Tai Chi. Dette ritual begynder straks ved solopgang 

omkring halv sekstiden. De har ofte deres fugle med i bure i parkerne, så 

de kan få lidt luft sammen med deres ejere. På vores hostel i Xian boede 

vi sammen med en japaner, der havde været et år undervejs på cykel 

gennem landene Spanien, Frankrig, Jugoslavien, Tyrkiet, Iran og var nu 

nået til Kina. Han regnede med at være hjemme i Japan fire måneder 

senere. 

Vores ophold i Kina var snart forbi, så vi brugte de sidste to dage i 

Beijing, hvorfra vi skulle flyve hjem til Danmark. Det var en kæmpe 

oplevelse at krydse så vidt forskellige kulturer med samme tog. Næste 

rejse jeg skal foretage med relation til Den Transsibiriske Jernbane er 

rejsen ad Silkevejen fra Kina og dybt ind i Indien.            
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Tak til nedenævnte som har bidraget med tekster, 

billeder eller tegninger i dette hæfte. 

 

Aksel Pedersen 

Maren Pedersen 

Ove Bendtsen 

Jørgen Olesen 

Peter Tarpgaard 

Peter Kamp 

Grethe Lund 

Leo Kolby 

Anders Bæk Tarpgaard 

Dagbladet Ringkøbing  - Skjern 

Vedersø kirkeblad 

 

 

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 ...................................................... 1.000 kr. 

 

 

Hæftet udgives og finansieres af: 

 

Stadil – Vedersø Borgerforening 

Vedersø Menighedsråd 

Stadil Menighedsråd 

Vedersø Idrætsefterskole 
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Redaktionen består af: 

 
Knud Tarpgaard  tlf: 97 331788 

   aktarpgaard@altiboxmail.dk 

 

Marie Kolby  tlf: 97 333139 

   mariekolby@mail.dk 

 

Niels Kildahl-Høgh  tlf: 21720688 

   kildahl-hoegh@webspeed.dk 

 

 

 
Til næste års udgivelse, modtager vi gerne materiale allerede nu. Det kan 

være rejseoplevelser, biografier, egnsbeskrivelser, personskildringer o.a. 

Billeder med relation til Stadil og Vedersø er også velkomne. 

Kontakt os snarest med din gode ide. 

 

 

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

Vedersø kirkesogne. 

 

 

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

Stadil Købmandsgård. 

Vedersø Købmandsgård. 

 

Redaktionen ønsker 

alle læserne en  rigtig 

glædelig jul 

og et godt nytår! 
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                 Sol står op  - - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               og sol går ned. 


