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Feriebarn fra Sydslesvig. 
Af Gunhild (Tarpgaard) Agergaard. 

 

”Blev hentet hjem fra fremmed land, nu var dusinet fuld”. 

Således skrev en gammel moster i en sølvbryllupssang til fars og mors 

sølvbryllup i 1960. Sagen er den, at Annelene som Sydslesvig barn kom 

til Danmark som 9-årig i 1948.  Hun blev feriebarn i mit hjem i Tarp, 

Vedersø. Annelene, som jeg besøgte i sommer, kan fortælle, at hun 

havde gået et år i tysk skole, før hun kom i dansk skole i 1948. Da hun 

første gang kom til Danmark var det danske sprog meget fremmed for 

hende. Den første sommer var hendes ferieophold på 9 uger. Da hun 

kom hjem kunne hun ikke mere tale tysk, fortalte hun. 

Når man i Sydslesvig sendte børn til Danmark, var det fordi mange 

sultede i de svære år efter krigen. Annelenes mor sendte et brev, hvor 

hun takkede for opholdet, at det var dejligt at se, at Annelene havde fået 

runde kinder.  

For os der tror, at det daglige brød er en 

selvfølge var det underlig at tænke på, at man 

ligefrem sendte sine børn til et andet land - til 

vildt fremmede mennesker for at ens børn 

kunne få mad nok. Annelene fortæller, at de i 

toget var ledsaget af venlige danske lotter, og 

at der afgik tre tog: et der skulle til Øerne, et 

op gennem Østjylland og et op gennem 

Vestjylland, og at hun kan huske at det var nat 

før hun nåede hjem til os. Jeg husker, at far 

bandt en sæk om styret på cyklen for at hente 

Annelene ved toget i Ulfborg, og at jeg var 

meget spændt. Det eneste vi havde fået at vide 

var, at det var en pige og at hun var 9 år.              I skole i Sydslesvig. 

 Da jeg har flest brødre, så jeg muligheden for en ny legekammerat. 

Annelene blev en rigtig god legekammerat. Hun blev en del af flokken 

og deltog i arbejdet ude og inde. Fem somre kom Annelene på ferie hos 
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os. Da hun rejste hjem efter hendes sidste ferie skulle vi fotograferes hos 

fotografen i Ulfborg. ”Men jeg kunne ikke smile” fortæller Annelene. 

Da Annelene blev konfirmeret i 1954 blev vi inviteret til hendes 

konfirmation. Det var en stor beslutning at køre helt til Sydslesvig og 

hjem igen samme dag. Min morbror havde en personbil, så han kørte 

med os: pigerne og far og mor. Det jeg husker fra hendes konfirmation 

var, at det var anderledes end i Danmark. Annelene var i en mørkeblå 

konfirmationskjole. Vi sad tæt sammen i en stue og der blev sendt brød 

rundt. Vi gjorde som de andre gæster og samlede det op på tallerkenen. 

Det var vistnok det som man kalder sønderjysk kaffebord. 

Annelene, der nu er 72 år, bor i en lejlighed i en bolig for dansksindede.  

”Jeg taler ikke mere så godt dansk” siger hun, så hun havde allieret sig 

med en anden dansk kvinde under vores besøg. Hun hed Inge Petersen. 

Hun blev som 2-årig under krigen sendt til en familie i Rødding. Hun 

kom fra Flensborg. Hendes mor turde ikke beholde hende, fordi 

Flensborg blev bombet og hun havde allerede mistet en dreng. 

Annelene har været gift, har tre børn, der ikke har gået i dansk skole. 

Hun har fem børnebørn. De to har gået i dansk skole, og én går på 

gymnasium i Tønder. 

Gennem årene har vi bevaret kontakten til hinanden. Da Annelene var 18 

år, kom hun på besøg hos os. Hun have sparet penge sammen til en rejse 

til Danmark. Det var under det besøg vi fik vores lillebror, Finn.  Vi var 

syv, da hun første gang kom hos os og elleve blev det til. Da far og mor 

havde sølvbryllup, havde moster Hanne lavet en sang, hvori hun skrev: 

”Fik sandt at se, at feriebarn til leg og morskab guld, blev hentet hjem fra 

fremmed land, nu var dusinet fuld”. 

Ja – vi har leget sammen. Den første sommer kunne Annelene ikke så 

meget dansk, men vi er enige om, at vi havde let ved at forstå hinanden. 

Og vi kan glædes ved at mødes og genopfriske gamle minder. 
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Den gyldne tavle var nær blevet solgt… 
Af Kristian Sand 

 

Kun to af Danmarks gyldne altertavler kan i dag ses i den kirke, hvor de 

blev anbragt i 1200-tallet. Det er altertavlerne i Stadil og Sahl. Men det 

var tæt på, at Stadil-tavlen havde fået en plads på Nationalmuseet, side 

om side med de gyldne tavler fra kirkerne i Odder, Lisbjerg, Sindbjerg, 

Ølst og Tamdrup.   

I Stadil Sogneråds mødeprotokol, som ligger i et kælderlokale på 

Rådhuset i Ringkøbing, kan man fra mødet 27. dec. 1892 bl.a. læse 

følgende: ”Amtsrådsmedlem Jens Peder Nielsen (han var fra Stadil) 

fremlægger kontrakten med Nationalmuseet om altertavlens 

midterparti".  

 

Det fremgår, at Nationalmuseet skulle betale nogle tusinde kroner for 

altertavlen, og så skulle museet levere en kopi til opsætning i kirken.  

Sognerådet vedtog enstemmigt at overlade altertavlen til Nationalmuseet 

på de anførte betingelser. Jeg blev lidt nervøs for, om det nu også er den 

originale tavle, der sidder i alteret i Stadil Kirke. En forespørgsel til 

Nationalmuseet resulterede heldigvis i følgende beroligende svar fra 

museumsinspektør Poul Grinder-Hansen: ”Det originale gyldne alter er 

stadig på sin plads i Stadil Kirke. Men det er da interessant, at der findes 

oplysninger om en påtænkt afgivelse af tavlen fra kirken i 1892. 

umiddelbart ved jeg ikke, hvorfor det ikke blev til noget. Sandsynligvis 

kunne Nationalmuseet ikke skaffe de fornødne penge”. 

 

Det er imidlertid en kendsgerning, at altertavlen var en tur i København i 

1892. I Ringkjøbing Amts Dagblads ugentlige artikel ”By og egn i gamle 

dage” kunne man tirsdag 8. september 1942 i en notits under afsnittet  

”For 50 år siden - 1892” læse følgende: ”En del af altertavlen i Stadil 

Kirke bliver i disse dage ført til København for at blive restaureret under 

tilsyn af museumsinspektør, dr. H. Petersen”. 

 

Men sognerådets beslutning om at sælge altertavlens originale 

midterparti skabte åbenbart megen røre i sognet, hvilket fremgår af 

kronikken ”Nogle minder fra Stadil - og lidt om J. C. Christensen” i 

Ringkjøbing Amts Dagblad torsdag 11. februar 1943. Heri skriver lærer 
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E. T. Sand, Nr. Nissum, bl.a. følgende: ”Der var i det par år, jeg var i 

Stadil, en sag, som så at sige delte Stadil-boerne i to lejre. Sagen var, at 

altertavlens midterparti var taget ud og sendt til København for at få sit 

oprindelige udseende. Og da det var et sjældent arbejde, og 

Nationalmuseet gerne ville eje det, var der budt en ret betydelig 

pengesum samt erstatning eller afstøbning deraf. Summen var - om jeg 

husker ret - 6000 kr. 

 

 Salg eller ikke salg, derom drejede striden sig. Amtsrådsmedlem J. P. 

Nielsen var stærkt for salg. Sognepræsten, H. G. A. Jørgensen, var lige 

så stærkt imod. Og striden vakte stort røre i sognet. Enden blev dog, at 

det kostbare stykke af altertavlen kom tilbage til den plads, hvor det 

hørte hjemme og fremdeles pryder den skønne kirke, hvad sikkert nu 

glæder de fleste af beboerne”.  

(E. T. Sand var hjælpelærer hos J. C. Christensen et par år i 

begyndelsen af 1890’erne, efter at J. C. var blevet medlem af 

Folketinget. Formentlig 1892-94). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadil Kirkes altertavle med 

 det gyldne midterparti. 

Foto: Alfred Augustinussen. 
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”Kikkenborg” 
Erindringer fra barndom og ungdom. 
Af Chr. D. Pedersen. 

 

”Kikkenborg”s  matrikelnummer er 98, der er ingen bogstav bagefter. 

Det betyder, at det har været en hovedgård. Et dige i nærheden har været 

skel mellem Aabjerg og Kikkenborg. Indtil jeg byggede om, var 

”Kikkenborg” et åshus. ”Kikkenborg” og Marie Bjerregårds gård var de 

eneste åshuse i Vedersø. Da vi væltede det gamle stuehus, fandt vi en 

lersten, der stod 1698 på, der er sikkert blevet bygget om ved den tid.  

 

Min mor kom som barn i Kikkenborg, hun har fortalt, at der var lergulv, 

som der blev strøet sand på og så var der alkovesenge. Mine forældre 

købte Kikkenborg i 1913 af Ole Kristen Smed. Der har i tidens løb været 

smedje 3 forskellige steder på Kikkenborg. Jeg var 2 år, da vi kom hertil, 

af søskendeflokken er vi tre, der er født på Lolland, 3 forskellige steder, 

men under en mand, Skafte, der havde tre herregårde. Mine forældre  var 

fodermesterfolk derovre. Når de malkede blev jeg sat over i en grisesti til 

en hund, som skulle passe på mig. Fruen kom ud efter mig, de havde 

ingen børn og ville have købt mig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
”Kikkenborg” 1936, set fra øst. 

Til højre kostalden der nu er lavet til stuehus. 
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Det første sted jeg tjente var hos Jakob Knudsen. Jeg blev 10 år i juli, 

som jeg kom dertil 1. april. Det var i 1921. Fra 1. nov. 25 til 1. nov. 26 

tjente jeg ved Anne Marie Thomsen og hendes søn Peder i Tarp. Jeg gik 

til præst den vinter og var lejet sådan, at jeg skulle have tid til at lære ”æ 

lejs” mine lektier. Jeg sov i den ene alkoveseng i den pæne stue og skulle 

gennem Peders kammer for at komme derind. 

 

På et tidspunkt om sommeren, var Peder sammen med 3 andre unge taget 

en tur til Ringkøbing i bil. På vejen hjem kørte de en danskamerikaner 

ned oppe ved Hee. Det kunne Peder ikke glemme, siden den tid var han 

ikke et menneske der var til at snakke med, han plejede at være så livlig. 

Han besvimede et par gange, mens han sad på slåmaskinen.  – Da såj a 

osse  te ham, at no tøt a, han sku hold, han ku jo fald nie i æ knyw -. 

Pastor Munk sendte bud efter de fire, om de ville komme op og snakke 

med ham, Peder sagde, han gerne ville, men hans mor snakkede ham fra 

det, og hun var møj bestemt. Peder døde en mandag morgen i høsten. 

 

Den vinter jeg gik til præst, havde vi nogle konfirmandtimer i skolen. 

Det var fordi Fjelking flyttede til 1. januar, og Munk holdt skole et par 

måneder. Engang sidst på vinteren var vi kommet lidt tidlig til 

konfirmandundervisning i præstegården, vi gik i haven og så på 

blomsterne, det er også muligt at han har plukket af vintergækkerne. Så 

kom Munk ud på trappen og råbte, hvad meningen var, om vi ikke kunne 

møde til tiden. Han var ”godt gal å hør o” og vi kom hurtigt ind. Han gav 

os en ordentlig overhaling. Så sang vi en morgensang og han bad en bøn 

og da vi havde gjort det, sagde han, at nu kunne vi gå ud og plukke 

blomster igen – for det ville vi jo helst. 

 

 

En søndag i foråret 1926  sagde Munk, da han kom på prædikestolen, at 

han ville fortælle om noget han var kommet i tanke om, da han gik ind i 

kirken. Så begyndte han med, at han havde været oppe i himlen ved 

Vorherre og spurgt ham om, hvorfor klitboerne ikke gik mere til kirke. 

Vorherre havde svaret, at det var fordi de ikke var klogere. Det skulle 

han ikke tage så højtideligt. Jeg syntes, det var uretfærdigt, for klitboerne 
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var de flittigste kirkegængere vi havde. Hver anden søndag kom der altid 

et helt læs derudefra. 

 

 Under krigen kørte jeg lastvogn for Skytte og engang skulle jeg bringe 

nogle tørv fra ”Lokkelykke” til præstegården. Da jeg havde læsset 

tørvene af, kom Munk ud og sagde, at jeg skulle komme ind og få et glas 

og en cigar. Så kom vi til at snakke om det og jeg sagde, at jeg kunne 

ikke forstå, at han havde sagt sådan om klitboerne, for jeg syntes, de var 

de flittigste kirkegængere, vi havde. Han svarede: ”Jamen, dem kunne 

jeg bedst sige det om”. 

 

Min mor kom meget i præstegården, og engang der skulle være 

Valdemarsfest, var hun deroppe for at hjælpe. Mor skulle hente noget i 

kælderen og da hun går derned – der er mørkt dernede – kan hun mærke 

at hun træder i noget: ”Hwa erét a træjer i ?” ”Det er min pladekage” 

svarede Lise. Den stoj li nejen æ trap. Da Munk kom hjem, var han 

vanskelig over et eller andet. Så sagde min mor: ”Do ska´æ vær´ så 

urimelig, ellers ka´ do få den pladekage, a hår tråd i!”. Det var et svar 

Munk kunne lide. 

 

Det har været først i fyrrene, inde i stuen var der dækket til 

eftermiddagskaffe, så jeg selv kunne tage det. Det havde  mor gjort og 

var vist gået over til naboen. Kaffekanden stod i et rum i kakkelovnen, så 

den kunne holde sig varm. Da jeg kommer hjem og skal have min 

eftermiddagskaffe, kunne jeg se, at der var rørt ved det og der lå en 

seddel på bordet. Der stod.” Tak for kaffe, Kathrine! Munk.” Han må 

lige være kommet forbi.    

      

      



11 
 

      

      

  

Konfirmander i Stadil 1950. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stående fra venstre: 

Mogens Børge Andersen - Søren Schmidt Christensen - Jens Kolby - 

Egon Gravengaard - Aage Mikkelsen - Aksel Mortensen - Pastor 

Frederiksen. 

 

Siddende fra venstre:  

Verner Nygaard - Henning Pedersen - Edith Østertoft - Ellen Halkjær -  

Lilly Bundgaard - Halfdan Bærentsen - Svend Andersen. 
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Mit livs forløb. Erindringer og tanker fra et langt liv. 

Mit navn er Ole Kristen Jensen, jeg er født på Stadtoft i 1867. Min far 

hed Jens Olesen Brumbjerg, han var født i 1820 på ejendommen 

Brumbjerg, som ligger vestligt i Stadil. Min mor hed Marie Kirk 

Kristensen, hun var født på Over-Dybkjær i 1831.  Hun var af den kendte 

Kirk slægt, Ole Kirk var hendes morbroder.  

Stadtoft var en mindre ejendom med 12 tdr.l. og et par engstykker. 

Besætningen var en hest og 4 – 5 køer. Far havde købt gården af en 

farbror i 1848 for 600 rigsdaler + aftægt. De gamle skulle bo i den ene 

ende af huset og spise sammen med de unge. Sådan gik det dog ikke, de 

gamle flyttede til Hee, far måtte overholde aftægtskontrakten og da 

børneflokken voksede, var det meget hårdt i økonomisk henseende.  

Jeg kom ud at tjene som 10-årig. Det var hos farbrors. Jeg fik i alle 

måder en god behandling, men jeg længtes forfærdeligt hjem og græd 

meget. Eftermiddagene var forfærdelig lange, når jeg passede køerne i en 

udtørring af Vest Stadil Fjord, hvor der var ensomt og øde, samtidig var 

det en meget regnfuld sommer. Som 11-årig tjente jeg i nærheden af 

Vedersø Præstegård, hos forpagterens forældre. Forpagteren, som var 

gift med min kusine, drev samtidig sit fødehjem. Selv om den gamle 

kone var noget ”skrap”, så var det et par brave folk, som der ingen grund 

var til at klage over. 

De to sidste somre, før jeg blev konfirmeret, tjente jeg hos Andreas 

Husted i Alrum. Alrum, der ligger øst for kirken, er helt afgrænset fra 

den øvrige del af sognet. Man skulle over et smalt engdrag, hvorigennem 

der løb en å ud i fjorden. De to Hustedgårde lå helt isoleret, nærmeste 

naboer var byen Ejstrup, som lå i Hee sogn. Andreas Husted var lidt 

gnaven anlagt, men hans kone var venlig og rar. Jeg var den eneste 

fremmede i bedriften, bortset fra en daglejer, der kom tre dage om ugen. 

Arbejdet udførtes af deres egne børn, en søn på 22 år og tre piger mellem 

15 og 20. Pigerne var med til alt, til malkning, møgspredning, høslæt, 

høst og tørvearbejdet. Der blev gravet mange tørv, som blev solgt til 

Ringkøbing.  
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Det var herligt, når det blev 1. november og man kunne være i 

barndomshjemmet og gå i skole derfra. Om sommeren indskrænkede 

skolen sig til 6 timer om ugen og med 2 måneders sommerferie. 

Skolearbejdet havde mit hjerte, jeg deltog altid i det med lyst og glæde. 

Udenadslæren genere mig heller ikke, skønt vi måtte lære et par salmer 

udenad om ugen. 

I Stadil sogn var 4 skoler, hovedskolen, som lå i den sydlige del af 

sognet, nær ved kirken. Alrum by havde sin egen skole, en biskole. Så 

var der en lille biskole på Stadilø, som lå for sig selv, langt fra det øvrige 

sogn, med et vidtstrakt engdrag imellem. Endelig var der i den nordlige 

del af sognet, Mejlby biskole med to klasser. Der var 

heldagsundervisning 6 dage om ugen i vinterhalvåret. Læreren var i min 

opvækst såvel som mange år før og efter, en af sognets største og mest 

velstillede landmænd, Niels Eskildsen i Haldkjær. Han var krigsinvalid, 

idet han havde fået en kugle gennem højre håndled, så han kunne ikke 

bruge højre hånd og arm. Biskolerne var nogle meget tarvelige 

bygninger og meget uhygiejniske. Vi kendte ikke andet fodtøj end 

træsko og skiftesko var der ikke noget der hed, så der var et forfærdeligt 

pløre i skolestuen om vinteren og om sommeren hvirvledes støvet op i 

tykke skyer. 

Præsten, Worsøe, var en meget højærværdig skikkelse. En høj 

kraftigbygget mand, der gjorde et meget fornemt indtryk og aldrig kom i 

noget nært forhold til sognet. Han var repræsentativ og veltalende og 

man hørte ham gerne. Han var enkelte gange grebet af sindssyge, men 

kom sig igen. Worsøe var helt igennem af den gamle skole, det kirkelige 

røre havde ingen indflydelse haft på ham. Konfirmand-undervisningen 

bestod af megen udenadslære. Foruden en række salmer og lærebogen 

(Luthers katekismus), lærte vi hele bjergprædiken, 1. cor. 13. kap. m. fl. 

stykker i Det Ny Testamente udenad. 

Jeg blev konfirmeret i Tim Kirke, der dengang var et annex til Stadil. 

Min konfirmationsdag blev ikke nogen fest eller glædesdag, der lå et 

knugende tryk over hjemmet. Det skyldtes indremissionsbevægelsen, 

som jeg hverken dengang eller senere har kunnet forlige mig med. Min 

mor havde et svageligt helbred og sammen med dårlig økonomi, gav det 

god grobund for den mørke menneskefjendtlige pietisme, som i disse år 

bredte sig over store dele af Vestjylland. Mor og hele hjemmet blev 
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påvirket deraf. Nogen fest i hjemmet var der ikke tale om og 

konfirmationsgaver var en ukendt ting. Konfirmationen var en meget 

lang og trættende handling. Vi var 40 konfirmander, der skulle igennem 

en meget lang overhøring, der fandt sted på den måde at præsten 

overhørte os enkeltvis. Derefter kom vi i hold op til alterskranken, hvor 

vi knælede ned og afgav løftet enkeltvis. 

De to efterfølgende vintre og den mellemliggende sommer tjente jeg hos 

min moster i Vestergaard i Ejstrup i Hee Sogn. Ejstrup bestod af 4 gårde, 

Østergaard, Meldgård og 2 gårde, der begge hed Vestergaard. Moster 

blev altid benævnt Kirsten i Vestergaard, hun var blevet enke et par 

måneder før jeg tiltrådte pladsen. Kirsten og hendes mand, der hed Peder 

Graversgaard var søskendebørn. Der var 9 børn i ægteskabet, deraf var 

de 4 døvstumme. Jeg skulle om sommeren passe kreaturerne, over 25 

stk. hvoraf halvdelen var ungkreaturer. Markerne var vidtstrakte med 

andre gårdes marker imellem. Alle dyrene stod i tøjr, indhegning kendtes 

ikke dengang, så der skulle løbes meget for at flytte og vande dyrene og 

det foregik barfodet. 

I sommeren 1883 var jeg, som 16-årig på Staby Højskole. På Staby 

Højskole blev der fra 1. maj til 1. oktober uddannet vinterlærere til de 

mange biskoler i Vestjyllands vidtstrakte og tyndtbefolkede egne. Jeg 

var allerede i min skoletid klar over at jeg ville ”til bogen”, 

landbrugsarbejde havde jeg bestemt ikke lyst til. Min mor støttede mig, 

men far var imod, velsagtens fordi han ingen udvej så for at betale min 

uddannelse. Vinteren 82-83 tilbragte jeg hjemme, jeg hjalp lidt i 

bedriften og læste en del på egen hånd for at forberede mig på 

lærergerningen. Sommeren 83 var jeg så på Staby Højskole. 

Undervisningen var gratis, jeg havde ikke råd til at spise ved 

forstanderens bord, så hver lørdag eftermiddag gik jeg de 1½ mil hjem 

og hentede de fødevarer, jeg havde brug for den næste uge. Jeg skulle jo 

så se at få en plads som lærer for vinteren. Det fik jeg ved Kjærgård 

biskole ved Nr. Omme. Jeg startede midt i oktober. Skolen var i en stue 

hos amtsrådsmedlem Villads Kjærgaard. Der var 20 elever i alderen 7 til 

14 år, de mødtes samlede, hver dag hele dagen. Lønnen var kun 150 kr., 

men kost og logi fik jeg på gården for kun 50 kr. for hele vinteren. 

 



15 
 

Sommeren efter var jeg igen 5 måneder på Staby Højskole. Vinteren 

derefter fik jeg en bedre lønnet plads ved Søndervig Skole på 

Holmslands Klit. Der var 28 børn der skulle undervises samlet og i en 

klasse. Skolen var en højst tarvelig hytte, som de fleste biskoler var 

dengang. Jeg fik værelse og kost hos en fisker og gårdmand. 

Befolkningen bestod af fiskere og bønder, det var mest almindeligt at 

man var begge dele og det var meget interessant at få indblik i deres 

levevis. Dengang var der mange strandinger på Vestkysten og den 18. 

oktober 1884 indtraf en så frygtelig storm, at 13 skibe strandede mellem 

Nymindegab og Thyborøn. Et norsk skib strandede ved Søndervig, alle 

blev reddet, men skibet gik til. 

Med denne vinter havde jeg nået mit 18. år. Og de to følgende år var jeg 

lærer i Alrum Biskole i mit fødesogn. Her var det således, at læreren blev 

fæstet for et helt år ad gangen. Jeg skulle undervise alle børnene ca. 20, 

der gik i én klasse, hver dag om vinteren og én dag ugentlig (6 timer) om 

sommeren. De to år boede jeg hos Gårdejer Niels Dalsgaard, idet jeg om 

sommeren var tjenestekarl hos ham, samtidig med at jeg underviste de 6 

timer om ugen. 

Da jeg bestemte mig for at tage på seminarie efter sommerferien 1887 

fik jeg en anden til at tage sommerskolen. Jeg flyttede så hjem til maj og 

læste på egen hånd, de tre første sommermåneder. Fra nytår 1887 blev 

J.C.Christensen lærer ved Stadil Hovedskole. Jeg skrev nogle stile til 

ham og fik lidt undervisning i musik og fysik. Han havde ikke meget 

arbejde på skolen om sommeren, da han kun skulle undervise een dag (6 

timer) ugentlig. Han kunne så passe sin bedrift, en jordlod med 4 køer, 

desuden holdt han af at jage og fiske. 3 år efter blev han valgt til 

folketinget. 

I midten af august rejste jeg til København og begyndte på Vesterbro´s 

Seminarium, der lå på Gasværksvej. Når jeg valgte dette seminarium, 

skyldtes det især, at nogle af mine kammerater fra Staby Højskole, havde 

gode resultater derfra på kort tid. Det var unægtelig noget af en 

omvæltning, at komme fra stille vestjysk landsbyliv, til storbyens larm 

og uro. Jeg fik et værelse på 4. sal, hos jomfru Jensen, der havde ”finere 

vask og strygning”, værelset kostede 12 kr. om måneden, så fik jeg kaffe 

om morgenen med en krydder og te om aftenen uden noget, ellers holdt 

jeg mig selv med kost. 
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Undervisningstiden var om eftermiddagen fra kl. 1 til 6, så var 

formiddag og aften til selvstudium. 1. maj 1888 tog jeg så 1. del af 

lærereksamen, der dengang kun gjaldt de 4 fag, fysik, matematik, 

geografi og naturhistorie. Der var ferie til midt i august, hvorefter sidste 

del af læsningen, med de svære fag, tog sin begyndelse og sluttede i maj 

1889. Ved eksamen fik jeg 1. karakter eller som det hed ”meget duelig”, 

jeg blev nr. 2 ud af 30. 

I sommeren 1889 var jeg hjemme, jeg hjalp min far, der var blevet 70 år, 

med at få høsten bjerget. På et tidspunkt så jeg en annonce i 

højskolebladet, at en Kr. Andersen i Hemstok søgte en huslærer for 

vinteren. Jeg søgte og fik stillingen. I midten af oktober forlod jeg 

Vestjylland, og det formede sig sådan, at resten af mit liv tilbragte jeg i 

Østjylland. Det blev en god og indholdsrig vinter, hjemmet var præget af 

flid, alvor og hygge. Kr. Andersen var en meget dygtig landmand, der 

forstod at styre den store bedrift, som bestod af 180 td.l. ager og 150 td. 

Skov. 

Om morgenen når jeg startede undervisningen, deltog fruen og pigerne 

og hvis det var muligt, også Kr. Andersen i andagten, vi sang en salme, 

hvorefter hun bekendte troen og bad fadervor, derefter sang vi endnu en 

salme. Denne form for skoledagens begyndelse fortsatte jeg med under 

hele min lange skolevirksomhed. Skolearbejdet var ikke anstrengende, 

der deltog kun 8 elever, 4 fra familien, 2 fra nabogården og røgterens 2 

børn. Til mit arbejde hørte også aftenskole for de unge på gården. 

Jeg blev indkaldt til militærtjeneste og begyndte den 1. april 1890 som 

soldat i Aarhus. Den 1. oktober 1891 var jeg færdig med min 

militærtjeneste, den sidste tid som korporal. 

I sommeren 1891 blev der bygget en ny skole i Beder, jeg søgte 

stillingen som lærer og begyndte gerningen den 1. januar 1892. 

Dette er et uddrag af en 50 sider lang maskinskrevet beretning, som Ole 

Kristen Jensen skrev til sine børn. 1. del i 1944 og sidste del i 50-erne, 

da han var omkring 90 år gammel. Originalen er venligst udlånt af Jens 

Peder Trankjær.                                       

Reduceret og redigeret af Niels Kildahl-Høgh. 
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          Gudrun Fiil og Lise Munk ved Hvidsten Kro. 
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Verdens hjerte eller udkantdanmark? 
Af Ove Lund Knudsgaard, Horsens. 

  

Ethvert menneske er født i verdens hjerte. 

Det føler man som lille  

og i en vis forstand bli´r det ved med at være sandhed. 
                                         Johannes Smith (1899-1967) 

   Ringkøbing-digteren Johannes Smith havde fat i noget væsentligt med 

ovenstående lille digt, som jeg gerne tilslutter mig med mine godt 80 års 

erfaringer.  

   Selvom man gennem et langt begivenhedsrigt liv har boet og arbejdet i 

de fleste danske landsdele, - bortset fra Vendsyssel, - og har arbejdet 

sammen med mange mennesker i og fra mange verdensdele - også fra 

Vendsyssel, - så har ens fødestavn pladsen som verdens centrum, hvorfra 

ens liv er udgået. 

   Verdens hjerte er for mit vedkommende enklaven Alrum i sognet 

Stadil, Vestjylland, - en lokalitet, som kun kendes af de færreste og hvor 

navnet får de fleste mennesker til at tænke på nutidens køkken/ alrum. 

   Enklaven Alrum er gammel kulturland, - med bebyggelse og spor af 
agerdyrkning allerede i jernalderen. Og faktisk er navnet meget, meget 
gammelt, - måske et stenaldernavn for en lokalitet med mange 
elletræer.  
   Eller måske har området navn efter en oprindelig ejer af området, 

måske en høvding med navnet All eller Alle, som var vidt udbredt i de 

danske landsdele i vikingetiden. Som f. eks. goden og høvdingen Alle, 

der er omtalt på den fynske Glavendrup-runesten (frit oversat): 

   Ragnhild satte denne sten efter Alle gode, hæderværdige thegn. 

   Alle´s sønner gjorde disse kumler efter deres fader, men Rune  

   ristede disse runer efter sin drot. Thor vie disse runer. 

   Til en ’ræte’ skal den være, som fjerner denne sten  

   eller sætter den som minde over en anden. 

   (Gode/præst, Thegn/høvding, Ræte/røvhul) 

    

   Navneligheden er slående, som også ligheden med Allerum i Skåne, 

hvis kirke er opført i 1050, - og med ’Ale
s
 Stenar’, der er navnet for 
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Skandinaviens største skibs- og stensætning på Kåsebergåsen i samme 

landsdel. 

   Vi kan kun gisne. I det stenfattige fjordland i Hardsyssel er eventuelle 

minder om den fjerne fortid i form af runesten og lignende for længst 

slæbt bort og ødelagt (nyttiggjort som vejbelægning og lignende) uden 

hensyn til forbandelser som den på Glavendrupstenen. 

    Alrum, - en lille del af Stadil sogn, - ligger på hovedlandet på den 

østlige side af åerne, der ellers sammen med fjordene i tidligere tider 

afgrænsede Stadilland fra det øvrige Jylland.  

   Mit fødehjem i Alrum var et lille fjordsidelandbrug på Øst-Stadil 

Fjords nordøstlige kyst. Ordet kyst indgik dog ikke i hverdagens 

ordforråd, hvor der enkelt og rationelt kun blev skelnet mellem land og 

vand. 

   ’-land’ blev anvendt og anvendes endnu lokalt som stedangivelse for 

de enkelte kyststrækninger langs fjorden, såsom Heeland, Alrumland, 

Stadilland, Gustavs land m.m., - og Holmsland, hvor øen Holm 

besynderlig nok først fik påhæftet endelsen -land omkring den tid, hvor 

øen via den første bro over Vonå blev landfast med hovedlandet. 
   I geografisk henseende var sognene Stadil og Vedersø oprindelig en ø, 

-  centrum i en samling kystøer i en åben havbugt, som med dannelsen af 

klittangen langs Vesterhavet blev adskilt fra dette hav og blev til det 

vestjyske fjordland, som ligger midt for -, i hjertet af Hardsyssel, der 

stort set svarer til Ringkøbing amt, som blev til en del af Region Midt i 

2007.  

   Baglandet Alrum på den nordlige fjordkyst, der altså ikke hed Alrum 

kyst, men Alrumland, var som ovenfor nævnt en enklave i kirkesognet 

Stadil, - adskilt fra resten af sognet og senere kun forbundet med dette 

via dæmningen og broen over den fælles udmunding i Stadil fjord af 

Madum - og Tim å´erne. 

   Set fra landsiden og med nutidsøjne er Alrums tilknytning til Stadil 

sogn ejendommelig, idet de til Alrum grænsende Hee - og Tim sogne 

oprindelig har været lettere tilgængelige over land end Stadil. En 

administrativ tilknytning af Alrum til et af disse sogne synes derfor mere 

logisk end tilknytningen til Stadil sogn.  

   Men betragtet med jernalder- og vikingetidsøjne er forbindelsen 

Alrum-Stadil rimelig nok, idet fjorden og åerne dengang var naturlige 

færdselsårer, mens forbindelsen over land var mere langsommelig og 

besværlig (en ca. 2000 år gammel romersk ’prisliste’ viser, at 
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landtransport dengang var 40-50 gange dyrere end søtransport. Fordelene 

ved søtransport har sikkert ikke været mindre i Hardsyssels fjordland). 

   Åernes udmunding udgjorde et knudepunkt for den vandværts trafik ad 

åerne, over fjorden og ud i Vesterhavet. Her har man kunnet omlade sine 

varer og her i sognets datidige centrum er da også Stadil kirke placeret. 

 

   Gården Alrum blev som den største  - og eneste - fæstegård i Stadil 

sogn udskiftet i forbindelse med overgangen til selveje omkring år 1800.  

   Området omfattede i min barndom i første halvdel af 1900’tallet en 

snes landbrug i størrelsesordenen 5 - 50 ha. Dertil en lille 

købmandsforretning og en meget lille skole. 

   Befolkningstallet var dengang omkring 100 personer, - børn og 

voksne.   

 

 

 

---------------------------------------------- 

 

 

Portalen ved Stadil Kirke er udgivet på frimærke i 1978. 
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Julestemning fra Grønland 
Af Marianne Kamp.  (Datter af Frida og Aksel Mortensen, Stadil.) 

 

Hvad gør man når tæppet bliver rykket væk under en? Foråret 2011 

mistede min mand og jeg begge vores arbejde i effektiviserings, 

rationalisering og udliciteringens ”hellige navn”. Det danske 

arbejdsmarked var i minus vækst.  Hvad gør man så?  I min søgning på 

jobnet dukkede en del stillinger op i Grønland. Vi søgte job i Nuuk og 

fik det. Så i løbet af en måned var vores hjem pakket ned og sendt af sted 

til Grønland og den 1. september steg vi på flyet til Grønland. Vores 

bestemmelsessted var som nævnt Nuuk, men det kræver en landing i 

Kangerlussuaq (Sønderstrømfjord). Det sidste stykke vej foregår i 

mindre fly. 

 

Grønlands geografi gør 

at den eneste vej videre, 

er pr. fly eller båd, men 

det tager tid. Og om 

vinteren foregår 

transporten også på 

hundeslæde, men kun 

nord for polarcirklen. 

Slædehunde er kun tilladt 

der og ingen andre 

hunde, da der ikke må 

ske raceblanding. Så en 

tur med slædehund har 

jeg desværre ikke 

oplevet, da Nuuk ligger 

syd for polarcirklen. 
                          Malenebugten set fra vores permanente bolig. 

 

Nå – tilbage på sporet. Vi landede planmæssigt i Kangerlussuaq, men 

måtte tage ophold der i et par timer. Der flyes mange ture både før og 

efter Danmarks flyet er landet, især til Nuuk der jo er Grønlands 

hovedstad og også langt den største by. Nogle af afgangene har 

mellemlandinger i mindre byer langs kysten. Det var også tilfældet med 

den maskine vi skulle med. Så vi mellemlandede i Maniitsoq 

(Sukkertoppen). Allerede på vores første flyvetur oplevede vi de hurtige 

omskiftelige vejrforhold i Grønland. Det blæste meget og landingen i 

Maniitsoq var ret ubehagelig. Da vi nåede Nuuk var sigtbarheden meget 

dårlig og vi kunne ikke lande. Der blev sagt over højtaleren, at de ville 

forsøge, om vi kunne lande fra den anden side. Da vi kom rundt om 
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landingsbanen, var der et hul i skydækket og vi kunne lande. Ellers måtte 

vi returnere til Kangerlussuaq. Det var vores første lektion i grønlandsk 

med ordet ”immeraq” som betyder ”måske”. For det der med at nå frem 

til den forudbestemte tid er ofte immeraq, - netop fordi, - vi kommer hvis 

vejret tillader. Det næste er, at lære de grønlandske navne på byerne. Det 

grønlandske sprog er verdens sværeste at lære, så det er ganske lidt jeg 

fik lært. 

 

 Hvis jeg kun havde 4 ord til at beskrive Grønland vil ordene være 

storslået, smukt, barsk og isoleret. Selvom jeg kun har været der i 14. 

mdr., er der mange oplevelser og indtryk der er taget med tilbage. Da jeg 

ikke skal fylde hele bladet har jeg valgt at fortælle om jul og nytår i 

Grønland og de hverdagsoplevelser, der kan knyttes til. Jul betyder noget 

helt særligt for de fleste mennesker, sådan er det også i Grønland. 

 

Den måske væsentligste ydre forskellighed er mørket. I Nuuk er der 

ingen egentlig mørketid, men dagene i december er meget korte. Det 

bliver først lyst op ad formiddagen og ved tre-tiden om eftermiddagen 

falder mørket på igen. Mørket afbødes dog noget med det sneklædte 

landskab. For når der skrives december i Grønland er den første sne for 

længst faldet og de første par snestorme har vist tænder. Der kan komme 

ufattelig meget sne på kort tid. Snerydningsfolket arbejder stor set i 

døgndrift for at holde vejene nogenlunde ryddet. De dage, hvor der så er 

ophold i snevejret, går tiden med at få de store bunker af sne læsset på 

lastbiler og få det kørt i Godthåbsfjorden, ellers ville man ikke kunne 

komme til for sne inden ret længe. Min mand lærte ret hurtigt, at skovlen 

skal man lade stå indenfor, for at være sikker på, at man kan komme ud. 

 

2. juledag var vi sneet inde. Da vi åbnede vores 

dør stod en mur af sne op, der gik mig næsten til 

skulderne, og der var et stykke gravearbejde 

inden en dansk julefrokost, med et drys af 

Grønland, hjemmerøget fjedørred og røget 

moskusfilet – en delikatesse, kunne sættes til 

livs. Til julefrokosten havde vi flottet os med at 

købe en flaske OP Anderson snaps. Pris ca. 400 

kr. Alkohol er meget dyr i Grønland og i 

weekenderne må det ikke sælges i butikkerne 

fra lørdag kl. 13. Hvilket også har haft en 

præventiv effekt. 

 

Af dagligvarer som er ekstrem dyre er mælk, hvis man ikke kan drikke 

langtidsholdbar. Flyfrisk mælk, som det hedder, koster 47 kr. literen. 
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Yoghurt er også noget dyrere og piskefløde kan kun købes 

langtidsholdbar. Kødvarer har jo været frosset ned, inden det forarbejdes 

og det gør, at især kvaliteten på svinekød  ikke er den bedste. Mange 

grønlændere bryder sig faktisk heller ikke om svinekød, måske af samme 

årsag. De har til gengæld, fantastiske grønlandske lam, som opdrættes i 

Sydgrønland, meget miljørigtigt, men desværre ikke økonomisk 

bæredygtig. Ligeledes har de den forretning der hedder Brættet. Her kan 

jollefiskerne sælge deres fisk. Der er et rigt udvalg, selvfølgelig 

årstidsbestemt. Torsk, havkat, laks, fjedørred, rødfisk, hellefisk og 

helleflyder - stenbideren er tegn på forår. Det er også på brættet, at der 

handles med rensdyr, moskusokse, hval og selvfølgelig også sælkød. Sæl 

er også meget speciel og man behøver ikke spørge, hvad middagen står 

på, når der koges sæl, det afslører lugten. 

 

Tilbage til juletemaet. Menneskene har brug for lys, det kender vi jo 

også her fra landet. I Grønland gøres der derfor meget ud af belysning i 

juletiden. Alle, absolut alle, har lysende stjerner hængt op i vinduerne. 

Det gælder alle private hjem, og alle offentlige kontorer, alle 

forretninger. De allerfleste af stjernerne er orange - enkelt er hvide. Selv 

havde jeg hvide stjerner ophængt. Jeg synes nemlig ikke så godt om de 

orange - omend jeg må medgive, at det ser flot ud på en frostklar aften 

med alle de orange lys. Ud over at sprede lys og hygge har de ophængte 

stjerner også en overtroisk betydning, som der en meget af endnu i 

Grønland. Nemlig at den holder tupilakkerne væk. På grønlandsk betyder 

ordet 'tupilak' en forfaders sjæl eller ånd og tidligere refererede man til 

mystiske, uhyggelige ånder, når man brugte dette udtryk. I dag tænker de 

fleste dog nok på de kendte små figurer udskåret i tand, ben eller sten, 

når man snakker om tupilakker. 

 

 I hele december er man meget kage orienterede. I Grønland går man, 

sammenlignet med, hvad vi er vant til her i landet, meget op i at få kage 

og kaffe - såkaldt kaffemik - ved den mindste lejlighed. I december skal 

der helt utroligt lidt til, inden der er arrangeret en gang kage med 

tilhørende kaffe. Dette gælder også i arbejdslivet. Man hygger sig kort 

sagt. Der afholdes typisk også en række arrangementer med grønlandsk 

sang og dans. Især synes jeg, at vore danske salmer sunget på grønlandsk 

er meget smukke. I Grønland har man en veludviklet tradition for at 

synge og spille. Der er mange kor, som giver koncerter på 

alderdomshjem og offentlige institutioner og andre steder. 

 

Selve højtiden er på mange måder inspireret af, hvorledes vi fejrer jul 

herhjemme. Juletræet er måske nok oftere af plastik.  Det har noget med 

prisen på friske juletræer at gøre. De skal jo sejles ind. Maden er også 
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lidt forskellig. Mange familier får noget vildt fra fryseren. I mange 

grønlandske familier - og såmænd også i mange blandede eller rent 

danske familier i Grønland - går man på jagt. Rensdyr eller måske 

moskusokse er derfor oplagte kandidater til julemiddagen. Man kan 

naturligvis også købe ænder, rødkål og det hele i butikkerne. Og jo, man 

får ris-a-la-manda med mandelgave. Derudover byder julen i Grønland 

selvfølgelig også mattak. Ingen fest i Grønland uden mattak, som er 

hvalhud med et spæk lag - det spises råt. Det har jeg ikke haft modet til 

at smage, men rensdyr og moskusokse er rigtig lækker mad. 

 

Som sagt, det med at gå på jagt, er noget man gør meget i Grønland. 

Også kvinderne, så i stedet for lækker undertøj, var juleannoncen i 

ugeposten: Se her! Gaven til hende en pink pump gun (lyserød riffel) 

kaliber 20. Alle har også jagtret i Grønland. Jagttegn er ikke noget der 

kræves. Man henter og fornyr sit jagttegn på kommunen, pris 100 pr. år. 

Det skal så indberettes, det man skyder og der er kvote på hvor mange 

dyr hver person må skyde. Kravet for jagtret er, at man har boet i landet 

et ½ år. 

 

Julepyntning har også sin egen historie. Det starter med stjernerne, der 

skal hænge i vinduerne første søndag i advent, og der pyntes lidt op, når 

man kommer ind i december. Først den 23. december sent aften når 

børnene er kommet i seng, hænges der store mængder af julepynt op, så 

det ligner helt Gertrud Sands stue, I ved hende fra The Julekalender, og 

træet pyntes, så alle de små børn tror, det er julemanden der har været 

forbi, da gaverne ligger klar under træet. Selve juleaften er der 

forskellige traditioner mellem forskellige familier. I nogle grønlandske 

hjem gør man som hos os. Gaver deles ud efter at man har fået 

julemiddagen, eventuelt kombineret med dans om træet. I andre familier 

har man den tradition, at børnene straks om morgenen den 24. får deres 

gaver - så er der jo mere ro på dem resten af dagen, hvor familien så 

sætter god mad og drikke til livs. 

 

Julen er hjerternes fest også i Grønland, men også der er der visse 

mindre gode sider af menneskelivet, som kommer op til overfladen. Jeg 

vil pege på to triste forhold. Dels har mange familier meget svært ved at 

administrere deres penge, så det forekommer, at man får forkøbt sig i 

gaver, mad og drikke (og nytårsfyrværkeri) så familien i januar kommer 

til at lide reel nød, simpelthen mangler mad. Dels sker det hvert eneste år 

- typisk 2. juledag - at der er højsæson for husspektakler, så politiet må 

rykke ud til for at gyde olie på de oprørte vande. 
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Derefter er det tid til at få gjort klar til at fejre nytåret. Dette er også en 

stor begivenhed i Grønland. Dronningens nytårstale bliver sendt direkte 

altså kl. 14 grønlandsk tid. I hverdagen bliver det fjernsyn, der kommer 

fra Danmark sendt tidsforskudt, med de 4 timer der er i tidsforskel. 

Nytårsaften følges meget med i TV, hvor der sendes direkte hele aftenen 

fra Danmark. Grønlænderne fejrer først det danske nytår kl. 20 

grønlandsk tid, hvor der skåles for Danmark og der fyres rigtig meget 

fyrværkeri af. Ja og så skåles der selvfølgelig igen kl. 24 grønlandsk tid 

og et endnu større fyrværkeri fyres af. Det er fantastisk flot. 

 

Et andet fantastisk flot element i den mørke tid er de frostklar aftener 

med masser af nordlys og stjerner. Jo Grønland er isoleret, barsk, smuk 

og storslået. 

 

 JUULIMI PILLURITSI – GLÆDELIG JUL 

 

 

      Grønlandske isterninger. 
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Om Stadil Maskinværksted. 

Christian Olesen, født 1884 i Viborg, etablerede sig som smed i Stadil i 

1908. Det var dels som almindelig landsbysmed, men arbejdede især 

med vindmøller. Han havde 6 svende, også på kost og logi. 

Han opfandt en isknuser til brug for mejerier og fik i 1912 patent på den. 

I de følgende år fremstillede han ca. 4000 af disse maskiner. Han drev 

forretningen i Stadil indtil 1937, da flyttede han til Tim og arbejdede 

herefter udelukkende med isknuseren. Christian Olesen døde i 1962 og 

er begravet i Stadil. 

Henhører til beskrivelse af 

    Dansk Patent N
r 
15476

 
 

 

 

Fotolitograferet ved  

Generalstabens  

topografiske Afdeling 1912 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smedjen ved krydset i Stadil. 
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Den ringe bondes bryllup 
Pastor Munk, Vedersø 19-5-1926. 

 

Jeg kommer i dette øjeblik fra et bondebryllup – stort bryllup, musik, når 

bilen kommer kørende, musik og bordbøn til suppen – alt står i Guds 

Faderhånd o.s.v.o.s.v.  Kristian (udt. Kresten) Hansen og hans kone – de 

har tre børn – én søn og to døtre. Hans kone har nu i otte år ligget i seng 

og siddet på stol – og aldrig er hun udenfor en ”Dar”. 

Med i kirke er hun altså ikke, og ud i teltet tør hun ikke komme. Jeg 

holder med hende, der kan nemt være træk. Men da vi har spist suppen, 

lister jeg ind og får hende fat. Hun står med næsen klemt mod 

bryggersvinduet og kan gennem en sprække titte ind i teltet, støttet til sin 

krykke. Hendes ansigt er som altid ligevægtigt og roligt, nærmest glad. 

Og derovre sidder 200 mennesker og spiser suppe, og hendes datter, 

hendes høje datter, bliver gift med lille Marius, der er sognets 

pålideligste, troværdigste, satteste slider og omtanker på ca. 35 år. – Så 

kaprer jeg mig Karen, gamle Karen, hun gør indvendinger, men Bodil 

(den yngste datter) og jeg har hende under hver arm, bag ved bæres 

hendes stol, kun langsomt går det fremad, i et sjal er hun svøbt ind, nu 

når vi teltdøren – en skraben – og 200 danske bønder og bondekoner har 

rejst sig, står, som var det Jesus Kristus vor Frelser, der kom. 

Det er altså det, jeg kalder takt. 

Kresten Hansen er en stille mand, det studsede, sorte fuldskæg ligger så 

alvorligt om hans ansigt, selv taler han jævnt og stille. Jeg henvender 

mig til ham med en ligegyldig bemærkning, da jeg indtár min plads igen. 

Da ser jeg, at hans kinder dirrer, hans pandehud rynkes og glattes og 

rynkes igen – at den voxne søn bider tænderne sammen og kløer sig på 

næsen og deromkring --- og jeg sidder midt imellem 200 danske bønder, 

der græder – en konge i et grædende folk. Men nede ved døren sidder 

gamle Karen, hendes ansigt er som altid ligevægtigt og roligt, nærmest 

glad. 

Da begynder kongen med-et at svælge, fordi han aner, at Gud er stor. 
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Og dog – pausen er for lang, for vanskelig. 200 danske bønder, der 

græder og ikke vil være ved, at de græder, og frem for alt ikke vil lade 

Karen se, de græder; allerede begynder brudens hulken at blive hørlig. 

Da kommer det fra det rolige, studsede fuldskæg ved min side: ”A tøvs – 

ska vi itt sjøng en Salm``?”  

Det er altså det, jeg kalder takt. 

Og så synger vi om huset, der bygges på ordets klippegrund. 

Brudgommens bror har skrevet en brudesang ….. i denne brudesang står 

disse to linier: 

                      ”Du unge brud, som brudesløret smykke, 

                      og myrtekransen i det mørke hår ---- ” 

 

Broder Christian, min ven og landsmand hinsides Atlanterhavet, du, med 

Danmarks hjerte i dit bryst! Ved det ord ”mørke” bøjede Marius sig ned 

over bordet og græd, og mens vi blev ved at synge, piblede tårerne ud 

mellem bondesønnens ene hånds fingre, mens den anden hånd under 

bordet hjælpeløs famlede efter en pigehånd …… 

Marius´ far er død for seks år siden, det er fødegården, han skal ha´, han 

har købt den af sin stedmor, med hvem han dårligt kan enes. Derfor 

hilste jeg ham fra hans far ved bordet og sagde til ham, at han og hans 

stedmor skulde hver gøre sit til at være gode ved hinanden, for – skulde 

jeg hilse og sige – det glædede den døde. Og atter græd Marius, lille 

tavse Marius, hos hvem man turde sværge på, at der ikke fandtes følelse 

- - og hans yngste bror – en voxen mand på et par og tyve – en voxen 

mand, Christian, han hulkede – og blev ved at hulke et kvarter. Sådanne 

hjem er der på det foragtede bondeland, at en fars minde lever så 

levende, at voxne mænd ikke undser sig for tårer i 200´s påsyn – ikke 

kan undse sig derfor. 

 

Så ophøjet og ren har da dagen været – denne den ringe bondes  bryllup 

– slig bryllupsfest for den korsfæstedes alter, der for 2½ år siden fik mig 

til at le i diskant. Og da vi bar gamle Karen ind med de kraftesløse ben, 

med stol og sjal og krykke, nikkede hun som altid ligevægtig og rolig, 
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nærmest glad: ”Ja,ja en hår så møj at være Gu.taknemlig for. Bare en ku 

ret skjønne påét”. – 

Hilsen fra de danske bønder ved din  Pastor Munk                                     

 

Et år efter sender Kaj Munk en lykønskning til et-års-bryllupsdagen. 

 

Han skriver: ”… Det er endnu ikke meldt mig, at I har fået en lille. Det 

er en fejl ……..” 

 

 

           Billede af gården, Kæret 11, Vedersø. 
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Mit kæreste eje. 
Ane Grete Jørgensen, Stadil fortæller til Marie Kolby. 

 

Mit kæreste eje er mit brudeudstyr, et 

sengesæt i hør broderet med hvidsøm. I 1949 

var jeg en ung pige på 21år og brudeudstyr 

var ikke noget, man endnu kunne købe efter 

krigen.  Jeg var ung pige i mit hjem i Staby 

og min mor tog kontakt til Tommerup Væveri på Fyn og vi fik en aftale 

om, at vi måtte levere hør mod at kunne købe hørlærred, når det var 

vævet.  

Hørret blev sået og høstet med slåmaskine og 

så begyndte det store arbejde med at få det 

tørt. Stråene måtte nemlig ikke knække, for 

inden i stråene lå de fine hvide tråde og så 

skulle det vendes tit. Det blev gjort med en 

kæp, som blev stukket ind under og derefter 

forsigtigt vendt. Efter regnvejr skulle det 

vendes med det samme, da det let tog skade.  

 

Når det så var tørt, blev det bundtet med 

håndkraft, samlet og lagt på hestevogn, kørt til Ulfborg, læsset i en 

togvogn og fragtet til Tommerup. Efter vævningen fik vi meget stof. 

Hvidsømmen blev broderet de lange vinteraftner uden tv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 1953 blev jeg gift med Jørgen Jørgensen Mejlbyvej 12, Stadil. 

Sengetøjet blev de første år brugt til højtider og barselsseng, men så kom 

dynebetrækkene, der ikke skal stryges og nu ligger mit brudeudstyr godt 

gemt og minder om en anden tid og er mit kæreste eje. 
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Guldkorn og Peberkorn.   

Viden er godt, men bedreviden er bedre. 

 

Man skal ikke forlange alle gode egenskaber af sine medmennesker, 

Bare   fordi man selv har dem. 

 

Det er svært at komme med bidende bemærkninger, 

når man har tabt, sine tænder. 

 

Der er noget ved livet, man ikke finder andre steder. 

 

En ven er én, der ta´r dig som du er. 

 

Jeg plejer ikke at drukne, sa´ drengen, 

da de advarede ham, mod at gå over isen. 

 

Husligt arbejde er det du laver, som ingen lægger mærke til, 

før du ikke laver det længere. 

 

Mødre er gladere for deres børn end fædre er, 

for de er mere sikre på, at det er deres egne. 

 

Han var af den stille type, undtagen når han spiste. 

 

Min nabo er meget farverig, han spiser grønt, stemmer rødt og arbejder 

sort. 

 

Nogle mennesker er som skyer. 

Når de forsvinder, skinner solen. 

 

Gør nogen lykkelig i dag, pas dine egne sager. 

 

Jeg er altid glad for gæster, enten når de kommer eller når de går. 
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Mit liv i ”Paradis”:  

Højskoleophold i USA og Hawaii.  
Af Tina Kristiane Harpøth Jørgensen  

(Datter af Grethe og Preben Jørgensen, Stadil.) 

 

Jeg har altid drømt om at komme til det smukke 

Hawaii, som nogle kalder ”Paradis”. Men jeg havde 

aldrig troet, at denne drøm egentlig ville blive 

virkelighed. Mandag d. 20. februar 2012 står jeg i 

Kastrup lufthavn sammen med 39 andre unge 

mennesker fra hele landet. Alle sammen fyldt med 

masser af sommerfugle i maven og spændte på, hvad 

de næste 3 måneder kommer til at byde på af 

oplevelser, udfordringer og mest af alt, de nye venner 

vi får – det hele endte i, at vi alle blev én stor familie.  

 

Det var omkring jul 2011, hvor en veninde og jeg meldte os på et tropisk 

højskoleophold med Dansk Studie Center til USA og Hawaii. Rejsen 

indgik i 14 dages rundrejse til New York, Las Vegas og Los Angeles, og 

derefter et ophold på 2,5 måneder på det smukke Hawaii. Tiden her ville 

være en kombination af at have undervisning i engelsk og om Hawaiis 

kultur og historie og rejse rundt på egen hånd på de 7 forskellige øer. De 

14 dage i USA var en fed måde at lære hinanden at kende på. Nogen 

sagde, man godt kunne kalde det en form for ”Ryste-sammen-tur”. Vi 

oplevede den travle hverdag i New York til ”Byen, der aldrig sover” – 

Las Vegas. I New York skulle vi selvfølgelig ind at se Ground Zero. 

Pladsen, hvor den store tragedie med World Trade Center skete. Det er 

blevet et smukt sted at være i dag. På pladsen har amerikanerne bygget 

to kæmpe kar med vand i, der hvor tvillingetårne stod. Rundt i kanten på 

karrene står navnene på de omkomne skrevet. De har bygget et nyt tårn 

som er 541 m. højt. Tårnet kaldes: One World Trade Center, og er et 

minde om de andre tårne. Der er også lavet et museum, hvor man kan se 

billeder og læse historier om tragedien. Det var smukt og rørende at se, 

og stemningen blandt turisterne var meget trygget. En rigtig god 

oplevelse. Jeg oplevede det smukke og enorme Grand Canyon helt tæt på 

fra en helikopter. Grand Canyon er en kløft, der er ca. 446 km. lang og 

op til 26 km. bred. Og sidst men ikke mindst endte vi ud i Los Angeles 

og det populære Hollywood med alle de kendte. Efter en masse vilde og 

skønne oplevelser i USA, gik turen endelig til sidste destination – nemlig 

Hawaii!!  

 

Hawaii er et tropisk land med en befolkning, der er åbne og søde. 

Befolkningen har en meget afslappet kultur, som de kalder ”Hawaiian 
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Time” – Det vi ikke når i dag, når vi nok i morgen. Efter en lang flyvetur 

var vi alle spændte på at se Hawaii. Solen skinnede og graderne var helt i 

top. Vi kom ind i selve lufthavnen og blev velmødt af buschaufførerne, 

som kom med kranse til os, vi skulle have rundt om halsen. Rigtig 

Hawaii stil. Vi boede på øen Oahu i Honolulu, og blev indkvarteret på et 

hotel, der hedder White Sands. Her boede jeg med en sød pige, der 

hedder Tanja. Det var nærmest en hel lille lejlighed vi boede i. Der var 2 

senge, bad og et lille the-køkken til at lave mad i. Super fint til 3 

måneder.  

I løbet af de 2,5 måneder skulle vi starte på et universitet på Hawaii. Det 

var et kæmpe universitet, hvor man let kunne fare vild. Livet på Campus 

var spændende. Så mange forskellige mennesker fra alle verdenshjørner 

af. Vi blev delt op i 3 hold, og fik en lærer, som vi fulgte de 2,5 måneder. 

Vi lærte en masse om Hawaiis kultur og historie, både på klassen men 

også klasseture ud på øen. Vi fik timer, hvor vi snakkede med de lokale, 

som læste på universitetet. Her delte vi kulturforskelle, det var rigtig 

spændende. Og selvfølgelig lærte vi at danse hula. Rigtigt fedt at lære, da 

hula er en dans, hvor man fortæller en historie, mens man danser. Hvert 

trin betyder noget specielt. Der er fx et trin for skildpadde osv.  

 

En klassetur vi var ude på var selvfølgelig, at vi skulle se Pearl Harbor, 

der blev angrebet i 2. verdenskrig af Japanerne. I dag er havnen lavet om 

til et mindested for tragedien. Der er bl.a. museer og diverse udstillinger 

af fly, ubåde og skibe, der kan ses. Der er også en del monumenter, 

hvorpå navnene står skrevet på de, der omkom og overlevede under 

angrebet. På havnen mødte vi en ældre mand i uniform og kørestol. Han 

var lige kommet med i the United States Army i 1941, hvor angrebet på 

Pearl Harbor skete. Han havde en fridag, da det skete, men blev ringet 

op, og fik at vide, at han skulle komme ned og kæmpe. Han stod ikke 

langt fra havnen, og blev blot endnu et vidne til den forfærdelige 

bombning og hørte skrig og så skibe stå i flammer. Det var rørende at 

høre historien fra en, som faktisk har oplevet det hele tæt på. Under 

angrebet blev en del skibe beskadiget og sank. De fleste skibe blev søsat 

igen få år efter, men nogle få var så hårdt medtaget, at der den dag i dag 

stadig ligger rester under vand. Her i blandt USS Arizona. Omkring USS 

Arizona er der lavet et memorial, som udefra er utrolig smukt. Indvendig 

er der en væg fyldt med navnene på dem, der omkom ombord på USS 

Arizona – og fra bygningen/the memorial, som er bygget lige over 

skibet, kan man se resterne stikke op fra vandet. En oplevelse, man ikke 

kan gå glip af!  

 

Oahu, øen vi bor på er meget turistet med kæmpe shoppingcentre, 

restauranter osv. Vi havde hørt fra de lokale, at man var nødt til at tage 
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ud på de andre øer, for at opleve den store forskel på de 4 største øer. 

Derfor var vi 6 piger, der blev enige om, at friugen skulle stå på Maui og 

Big Island. Det var spændende at komme lidt på fri hånd og opleve de 

andre øer, end den vi boede på. Vi startede ud på Big Island, som også 

bliver kaldt Hawaii. Dette er en vulkan ø. Der var langt imellem byerne, 

så vi havde lejet en bil, for bedre at kunne komme rundt på øen. Imellem 

byerne var øen mest dækket af sort størknet lava og sten. Der var ikke 

meget frodigt og grønt her. Men en spændende oplevelse, da vi kom helt 

tæt på en vulkan, mærkede de varme dampe komme fra den og om 

aftenen så vi lyset fra lavaen. Maui er mere den rigtige ”Hawaii stil.” De 

hvide sandstrande med turkisblåt hav. Ikke så mange turister og 

hyggelige lokale butikker og restauranter. På Maui lå vi selvfølgelig en 

del ved stranden og badede og tog sol, men vi var også ude at opleve den 

lokale venlighed og kulturen her. Vi var nede ved havnen, hvor der lå en 

masse små både, man kunne tage på tur med. Vi valgte en lille 

gummibåd med motor, hvor vi skulle ud at se hvaler. Og det blev en 

kæmpe succes. Vi var kun os 6 piger i båden og ”kaptajnen”. Vi kom 

helt tæt på hvalerne, og de kæmpe store dyr svømmede lige under den 

lille gummibåd. Det var den vildeste oplevelse og gav et helt sug i 

maven.  
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Senere på turen var vi 3 piger, der blev enige om at tage en forlænget 

weekend til en 3 ø, kaldet Kauai. Dette var en ø med den smukkeste og 

frodigste natur. Det var en lille ø, men den smukkeste af dem alle. Her 

lejede vi også en bil, en cabriolet. Vi tog en helikopter tur rundt på hele 

øen, da det meste af øen kun kan opleves på gåben med overnatninger i 

telt. En ubeskrivelig smuk oplevelse, og en natur der kun kan opleves 

med egne øjne. Det var vildt sådan en forskel der var på de 3 øer. Det 

kunne virkelig mærkes, og noget der helt sikkert også skal opleves.  

 

En oplevelse jeg ikke ville have været foruden og nok også den vildeste 

var Skydiving. At tage et lille fly og flyve omtrent 4,5 km. op i luften. 

Gå fra at nyde udsigten over smukke Oahu til at skulle tage springet ud 

af flyveren og have frit fald i 1 min., inden faldskærmen udløses, giver 

de vildeste sommerfugle i maven. Det var virkelig en grænse, der skulle 

overskrides, men bagefter er følelsen skøn og man kan ikke falde ned 

igen. Man lever højt på det i længe.  

 

Slutningen nærmer sig min tur, og den sidste oplevelse vi havde sammen 

var graduation. Vi havde alle købt smukke kjoler og skjorter, fået sat hår 

og lagt make-up osv. Vi blev samlet på et smukt hotel, hvor der blev 

serveret 4 retters menu med hawaiiansk mad. Efter tradition på Hawaii, 

når de holder graduation, skal en fra hver klasse holde tale om læren, 

opholdet og klassen. Vi havde alle lavet lidt underholdning i form af en 

sang, film osv. Og til sidst efter en hyggelig eftermiddag, blev vi kaldt 

op en og en, fik en halskæde med muslingeskaller på af vores lærer, 

vores bevis af rektor, og når hele klassen var samlet, blev vi bedt om at 

flytte vores kvist på vores hatte fra højre til venstre. Nu havde vi alle 

bestået vores forløb på universitet. Og traditionen tro, skulle vi alle ned 

til stranden og smide hatten op i luften.  

 

Jeg oplevede selvfølgelig en masse andre ting på denne tur såsom 

svømme med delfiner, være i et bur, hvor der svømmer hajer rundt om 

en, se smukke vandfald og bade ved dem, køre på en scooter under 

vandet og opleve smukke fisk, snorkle ved et fantastisk flot koral rev, 

surfede på de skønne bølger osv. Alt i alt en tur jeg ikke vil være 

foruden. Et højskoleophold, der nu er et minde for livet og en oplevelse 

jeg aldrig vil glemme. Jeg kan kun varmt anbefale det til alle der ønsker 

nye venner, vilde og fantastiske oplevelser og et minde for livet.  

Jeg vil ønske jer alle en god jul og et rigtig godt nytår. Den dag i dag er 

jeg i gang med pædagoguddannelsen i Holstebro, hvilket jeg er super 

glad for. 
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Gruk 

 

Når klokken er 11 i Danmark, er den 5 i USA, 

10 i London og 18 i Kina. 13 omkring Moskva. 

Hvor er vi danske et udvalgt folk, 

at vi netop er født i selve det lille velsignede land, 

hvor klokken er 11, når den er 11. 

 

Lyset er gråt og vejret er vådt og føret er kun for vadere 

og jeg er så sur, - og det gør mig glad, 

for nu kan jeg kun, blive gladere. 

 

Kender du dem som i stort og småt 

altid har hjertet på klem 

og altid kan finde på så meget godt 

som  andre kan gøre for dem. 

 

Hvis du vidste, hvad du ved, når dit livslys er brændt ned, 

så var meget mindre drøjt, mens det endnu brænder højt. 

 

Jeg ser min guldfisk, med sorg i sinde 

og tænker, ak den er lukket inde. 

Den kikker på mig fra bag sin rude 

og tænker, ak hun er lukket ude. 

 

Folk som nødig la´r sig klemme, 

Bør i trængsel blive hjemme. 

 

Man kan tilgi` alle mennesker 

alle vegne – alle fejl – undtagen dem 

som er ens egne. 
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Konfirmander i Vedersø 1943. 

 

 

 

Bageste række fra venstre: 

Knud Jensen – Aage Jeppesen – Svend Aage Iversen – Jens Bjerg Kamp  

Jens Kristian Hansen – Andreas Pedersen – Ejvind Thesbjerg. 

 

 

Forreste række fra venstre: 

Solvej Munk – Yrsa Munk – Edith Mølgaard – Ragna Schmidt Olesen 

Mariane Ebbensgaard – Helga Iversen – Else Bjerg – Ukendt –  

Stinne Kjærgaard – Helge Munk – Kaj Munk – Arne Munk. 
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Da jeg var barn, da ----- 
Af Lilly Trankjær. 

 

Jeg vil gerne fortælle lidt om min barndom i 

40erne ved Fjordhusene i Stadil. Mine 

forældre Ingeborg og Kresten Bundgaard 

boede på Skelmosevej 5, min far blev altid 

kaldt Bundgaard, han var mælkekusk samtidig 

med, at han passede vores dyr og marker. Jeg 

havde en bror og søster Jens Peder og Ingrid, 

de var en 10-12 ældre end mig (jeg var en ”klat æ båg”). Dengang var 

der mange børn i den lille bydel. I ejendommen nr. 8 boede Lone og 

Søren Hald, de havde børnene Egon, Erik og Ejgil og deres gamle 

bedstefar Gamle Mogens boede hos dem.  Gamle Mogens tog ud for at 

fiske nede ved ” æ Lille strøm”, kaldte vi det. De fisk, han fangede, gav 

han til naboerne, jeg kan huske, at der hang fisk ude på snoren. Omme 

ved Peder kunne soen i stalden kende Mogens på hans trin i de store 

støvler, så stod den op og ventede på at få en gedde. Mogens kom også 

tit til mine forældre og så blev der serveret kaffepunch til ham og far, det 

kunne de begge li’. 

 

 

 

 

 

Fra venstre: 

Asta Knudsen – Lilly Bundgaard -        

Egon Kolby – Jacob Kolby. 

Foran:  

Hunden King og Holger Knudsen. 
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I nr. 6 lige over for os boede Frida og Johan Peder Bendtsen, de fik 8 

børn Karla, Ane og Arne(tvillinger), Poul Henning, Ida, Ella, Iris og 

Helga, det var mange børn, men der var altid plads til en’ til og jeg følte 

ikke, jeg var i vejen, selv om jeg kom der mange gange om dagen, mine 

forældre vidste altid hvor de kunne finde mig. Frida var altid i godt 

humør og var frisk på at sætte kæde på en cykel, der måtte vi grave 

huller i haven og nytårsaften syntes hun, det var en spøg at sidde ude i 

hækken og skyde nytårs skyts efter alle os børn.  

På ejendommen nr. 4 var der 2 lejligheder, i den østligste ende boede 

Ane og Niels Knudsen med kone og 4 børn, Asta, Holger, Knud Erik og 

Jenny, det var også et sted, jeg kom meget, Asta og jeg legede godt 

sammen, hun var en god veninde. I den vestligste boede Ellen og 

Johannes Pedersen med børnene Bent og Børge. Niels Knudsen og 

Johannes Pedersen var arbejdsmænd, de hjalp til på gårdene, rensede 

grøfter om sommeren og rør om vinteren, det gjaldt alle mænd i 

Fjordhusene, at de var i rørene vinter og forår, nogen havde dem selv, 

andre rensede for andre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peder og Vera Bendtsen og Lilly. 

Det er Laurids Bendtsens bil. 

I nr. 3 boede Asta og Kresten Led, de havde ingen børn, men havde stor 

fornøjelse af børnene hos Frida og Johan Peder. I nr. 1 boede Lise og 

Niels Kresten Mortensen, 5 af deres børn Niels, Rigmor, Kirsten, Maren, 
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Frida var en del ældre end mig, men Nelly og Aksel legede jeg en del 

sammen med. I Nr. 2 boede Elna og Peder Kolby, Peder var min 

morbror, der var 4 børn Egon, Jacob, Leo, Solvejg, vi legede meget 

sammen, men vi kunne også blive uenige, men det var snart glemt. 

Vi fulgtes altid til skole, for det meste cyklede vi, det var grusvej, men 

når der var sne gik vi, der var mange skridt fra Fjordhusene til skolen. 

Det var den gamle skole vi gik i, den nye blev først bygget i 1952. Af 

lærere havde vi lærer Skov, senere lærer Christiansen og Inger 

Augustinussen. På hjemvejen var det altid mange børn, der skulle 

sammen vej, børnene fra Halkjær, Fuglbjerg og Mejlby, så det kunne 

sommetider tage lidt længere tid, før vi kom hjem. Når det var meget 

sne, kom Hans Thesbjerg (Jørgen Thesbjegs bedstfar) i kane og hentede 

os, det var en fryd. Snerydningen dengang foregik på den måde, at mænd 

fra gårdene kom med skovle og kastede sne op, det har været et stort 

arbejde, for da jeg var barn var der meget sne og store driver. 

Der var kun èn telefon i bydelen nemlig hos Søren Hald, så den brugte 

alle, når der skulle bud efter læge, dyrlæge eller andre ting. Elektrisk lys 

fik vi først efter krigen og det var fantastisk, at man bar kunne trykke på 

en knap og så var der lys. 

Det var lidt fra Fjordhusene, mine bedste veninder i skolen var Eva 

Eskildsen (Nørgaard) og Ellen Halkjær (Pedersen). 
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Tak til nedennævnte, som har bidraget med 

tekster, billeder eller på anden vis. 
 

Gunhild Agergaard 

Kristian Sand 

Chr. D. Pedersen 

Ove Lund Knudsgaard 

Ane Grete Jørgensen 

Tina Kristiane Harpøth Jørgensen 

Marianne Kamp 

Lilly Trankjær 

 

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

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

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

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

 

 

 

Hæftet udgives og finansieres af: 
Stadil – Vedersø Sogneforening. 

Vedersø Menighedsråd 

Stadil Menighedsråd. 

Vedersø Idrætsefterskole. 
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Redaktionen består af: 
 

Knud Tarpgaard  Tlf: 97 331788 

   aktarpgaard@altiboxmail.dk 

 

Marie Kolby  Tlf: 97 331339 

   mariekolby@mail.dk 

 

Niels Kildahl-Høgh  Tlf: 21720688 

   kildahl-hoegh@webspeed.dk 

 

 

 

Der er masser af historier, oplevelser, billeder eller andet der har relation 

til Stadil eller Vedersø. Det er ikke sikkert at vi kender dem, men det gør  

du, så kom frem dem. 

 

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

Stadil og Vedersø. 

 

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

Stadil Købmandsgård. 

 

De seneste årgange kan ses på internettet.  

 

 

Redaktionen ønsker alle læserne 

En glædelig jul og et godt nytår. 
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