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Christine Aaberg fortæller 
 til Marie Kolby.  

 

Jeg er født i 1911 som den ældste af seks 

søskende og er opvokset i Vedersø Møllegaard. 

I Vedersø skole, som jeg gik i, var der ca. 100 

børn og 2 lærerinder og 1 lærer. Der var 25-30 

børn i hver klasse. Om sommeren gik man kun 

i skole onsdag formiddag, men om vinteren gik 

man hver dag til kvarter over tre og når der var 

gymnastik til et kvarter over fire. 

 

Jeg var den første Kaj Munk konfirmerede, som præst i Vedersø. Der 

blev holdt stor konfirmation i den gamle Møllegaard, altså inden branden 

i 1931. Konfirmationsbilledet, som var det eneste, hvor Kaj Munk var 

fotograferet sammen med konfirmanderne, gik til i branden sammen med 

mine øvrige gaver, som bl.a. bestod af 7 sølvspiseskeer og 2-3 

perlekranse.  

 

Møllegaarden brændte den 15. august 1931, da jeg var 20 år. Det var de 

første høstdag og alt i huset var gjort klar til høsten, det var gjort rent og 

der var bagt, for kvinderne i huset skulle ”binde op”, så alle deltog i 

høsten. Alle var gået i seng da branden opstod, gården brændte 

fuldstændig ned, alle bygninger var stråtækte. Alle mennesker kom ud, 

men så godt som intet blev reddet, kun det tøj man hurtigt kom i eller 

lige fik med ud. Alt indbo brændte, kun enkelte ting, som stod nærmest 

ved indgange, kom ud. De fleste af dyrene indebrændte. Det var naboens 

karl der satte en tændstik til. Han havde mere på samvittigheden, 

”Vinkel” i Stadil var brændt og senere satte han ild til ”Skyttesgaard” i 

Vedersø. Familien blev indkvarteret i nabolaget, i ledige værelser og en 

lejlighed. 

Allerede 1. november kunne familien flytte ind på loftet i det nye stuehus 

og til jul blev hele huset taget i brug. Murstenene fra det gamle stuehus 

blev gjort rene og brugt som ydermur i det nye stuehus.  
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”Møllegaarden” i Vedersø  -  efteråret 1931. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genopbygning efter branden den 15. August 1931. 

 

Fra venstre mod  højre: 

Martin Andreasen – Niels Andreasen – Chr. Lauridsen  (gl. Smed) – Otto Fredskilde 

(smedesvend hos Chr. Lauridsen) – Chr. Aaberg – Ejnar Andreasen – Knud 

Graversen – Kresten Klit – Niels Christensen Tarpgaard – Osvald Andreasen – Jens 

Chr. Aaberg – Blikkenslager Pedersen, Ulfborg – Thorvald Jensen, Holmsland – 

Knud V. Larsen – Niels Mathiasen – Marius Aaberg. 

 

Da der var rejsegilde på ”Møllegaarden”, en lørdag aften, brændte 

”Skyttesgaard” samme nat. 

 

 



6 
 

Det er altid trist når noget brænder, men der er jo også fordele ved at 

komme i nyt, nogle ting bliver nemmere, f.eks. var gulvet i bryggerset 

med pigsten i den gamle gård.  

Jeg husker mine forældres sølvbryllup, som blev fejret i det gamle 

forsamlingshus med over 200 gæster. Far havde 11 søskende og mor 

havde 8, så der var en stor familie, derforuden naboer og venner. 

 

Efter 7 års skolegang kom jeg ud at tjene, det skulle alle børn dengang, 

så det ville jeg også, jeg kom til at tjene på Timgaard og fik 30 kr. for en 

vinter, men senere skiftedes jeg og mine søstre til at være pige hjemme 

på Møllegaarden. Jeg tjente i København i femten år, men ikke i træk, 

ind imellem var jeg pige i Møllegaarden. Jeg var tre måneder på 

Danebod højskole i 1932 og derefter rejste jeg til København og fik 

plads i huset hos en ingeniør, derefter hjemme i Vedersø en tid, derefter 

hos en overretssagfører i København som enepige. Indimellem har jeg 

haft pladser på en gård ved Århus, ved en mejeribestyrer på Fyn og hos 

læge Næss-Schmidt i Ringkøbing. 

 

Fra 1954 til 1958 var jeg hos en direktør, hvor jeg stod for 

husholdningen, lønnen var 70 kr. om måneden, samtidig var der en 

stuepige. Vi havde det rigtig godt, husholdningspengene blev bare 

afleveret til os.  

Når man tjente i København, var man ikke som et medlem af familien, 

men havde det ellers godt, måske spiste man sammen med familien 

juleaften.  

Vi havde frihed til at gå i teatret, hvilket der blev til mange forestillinger, 

jeg så bl.a. opsætningen af ”Ordet” skrevet af Kaj Munk. 

 

Jeg kom hjem til Møllegaarden i 1958, fordi min mor var alvorligt syg.  

Mine søstre blev sygeplejersker, men da mor blev syg, blev det min lod, 

at komme hjem på gården og overtage husholdningen. Jeg har aldrig haft 

lyst til at tage en uddannelse, da det var madlavningen, der interesserede 

mig og den lyst fik jeg god brug for i Møllegaarden. 

Mine forældre boede til aftægt hos min bror Kresten, der havde overtaget 

Møllegaarden i 1945, men de havde hver deres husholdning og inden jeg 

kom hjem havde mine forældre ung pige og Kresten forskellige 

husholdersker. 
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Min mor døde i 1958, derefter overtog jeg husholdningen i Møllegaarden 

for Kresten og min bror Terkel, der hjalp til, min far spiste sammen med 

os. I 1966 døde min far og jeg blev i hjemme i Vedersø i årene der kom, 

men heldigvis havde jeg frihed til at tage på mange ture til København i 

årerne der kom. To af mine søstre blev bosat derovre, Maren blev 

hjemmesygeplejerske og Gunhild blev gift og fik børn. 

Jeg følte det ikke som en tung pligt at skulle overtage husholdningen, 

det var en naturlig ting, at det var mig der skulle det. Det at jeg ikke fik 

mit eget hjem med familie og børn generede mig ikke, for ”jeg har altid 

været tilfreds og ikke set sort på noget.” 

Kresten døde i 2001 og Terkel nogle år tidligere, på det tidspunkt var 

Møllegaarden blevet solgt, men jeg havde lov at blive så længe, som jeg 

ønskede. 

 

Det blev til 3 år, hvor jeg boede alene i Møllegaarden, inden jeg kom til 

Stadil Plejehjem. Jeg skulle have meget hjælp og Møllegaarden var ikke 

praktisk indrettet til ældre mennesker. Da der blev en ledig lejlighed her, 

tog jeg beslutningen om at flytte og det er jeg glad for i dag. Jeg får 

mange besøg af gamle naboer fra Vedersø, selv om en del er faldet fra og 

så kommer mange af mine søskendebørn til ”æ Knop” i Vedersø fra 

København og det giver mange dejlige besøg. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Aaberg og Maria Tarpgaard (g. med bager Follesen) ved Møllegaarden før den 

brændte. 
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Konfirmander Stadil 1980. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stående fra venstre:  

Sognepræst Anne Grethe Christensen – Bjarne Nørgaard Christensen -      Svend 

Erik Mortensen - Jørgen Hansen - Niels Peder Kolby.  

 

Siddende:  

Kresten Bundgaard - Karin Gaarde - Jytte Poulsen - Kristian Korsholm 

 

 



9 
 

Du stridsmand, du stille kulturens soldat. 
 

Om Niels Kamp Jensen fra ”Hedehuset” i Vedersø 

Af Knud Tarpgaard 

 

Du husmand, som ørker den stridige jord  

og vover din arm og din bringe, 

som drager det første kulturens spor 

med plovjernets sølvblanke klinge, 

mer ridder du er med din barkede hånd 

end mange, der pyntes med stjerner og bånd 

og tripper på bonede gulve. 

 

Således beskriver og hylder Johan Skjoldborg husmanden, der med 

hakke, skovl og spade kultiverer de udyrkede arealer og skaber 

livsbetingelser ud af den rå natur. 

 

Niels Kamp Jensen (1834 – 1902) er et eksempel på en sådan kulturens 

soldat. Han boede i ”Hedehuset”, som lå sydvest for kirken. Huset 

bestod af en enkel bygning med beboelse mod øst og stald/lade mod 

vest. Niels Kamp blev indkaldt til krigen den 17. februar 1864. Han var 

med på Dybbøl Banke, som i ti uger blev sønderbombet af de tyske 

kanoner. Alene i tidsrummet 13. til 17. april faldt der ca. 23.000 granater 

eller i gennemsnit 4.600 pr. døgn. De danske soldaters mulighed for at 

søge dækning var meget begrænset. Derfor var det frygtelig opslidende 

for vore soldater med den voldsomme og vedvarende beskydning. Ikke 

uden grund blev Dybbøl kaldt ”Slagtebænk Dybbøl”. 

Ude i Europa vakte den danske hærs seje forsvarsmodstand mod den 

overlegne fjende beundring. Således priste engelske og franske aviser 

den pligttroskab og udholdenhed som de danske soldater udviste. 

Den 18. april under stormen på Dybbøl er Niels Kamp placeret i skanse 

nr. 10. Her bliver han taget til fange og kommer i tysk fangenskab, 

hvorfra han den 17. august sammen med andre danske krigsfanger 

vender hjem til en modtagelse med hån og spytklatter. Krigen var jo tabt 

og det fik soldaterne skylden for. Derfor er der heller ikke noget 

monument for 1864-soldaten. 

 

Katastrofen i 1864 var ikke soldaternes skyld, men de danske politikere, 

som gang på gang under fredsforhandlingerne afviste de tilbud på en 
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grænsedragning, der sandsynligvis ville have medført en grænse fra 

Tønder til Flensborg i stedet for som  resultatet blev – ved Kongeåen. 

Efter at både Dybbøl og Als var faldet tolkede Christian Richardt i et 

digt Danmarks situation. 

 

Nu blegner fast det sidste håb, 

kun lavt vor stjerne står, 

og Danmark sidder som en Job 

og skraber sine sår; 

og vennerne de flokker sig,  

de se os, byld ved byld,  

og trøste os så drøvelig: 

”Det er din egen skyld!” 

 

Hjemvendt fra krigen fortsatte Niels Kamp det daglige slid som husmand 

og daglejer. Det lille husmandsbrug fremstod efterhånden som et 

mønsterbrug. Ifølge overleveringen opdyrkede han 1 tønde land hede 

med håndkraft. Slog lyngen med le og vendte derefter jorden med spade. 

Derfor var det også berettiget da Ulfborg-Hind Herreds Landboforening i 

1881 tildelte ham et Hædersdiplom for ”ypperlig Dyrkning af hans 

Jordlod”. 

 

Det skal medgives, at Niels Kamp ikke var alene om at skabe et 

mønsterbrug, men  havde en god hjælp i  ”kvinden ved hans side”. Hans 

første kone hed Ane Marie Hansdatter og da hun døde blev han gift med 

Maren Danielsen, som blev kaldt Maren Hede. Hun tjente en ekstra 

skilling ved at være ringer og fyrede og gjorde rent i kirken foruden i 

skolen og forsamlingshuset.  I 1876 får veteranerne fra krigene i 1848 og 

1864 tildelt en erindringsmedalje. Det gælder også Niels Kamp Jensen. 

Medaljen og medfølgende diplom opbevares i dag hos et oldebarn, Inge 

Marie Poulsen i Asferg. 

 

Du rydder til samfundet bredere grund 

derude på lyngen og sandet, 

du vinder dig ager hver arbejdets stund 

og lægger din vinding til landet, 

men stille du øver din dont og din dåd; 

hvor andre kun kender en kugle til råd,  

du krummer til tag dine næver. 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                                                                 

 
 

Hædersdiplom tildelt 

Niels Kamp Jensen 

for ypperlig dyrkning 

af hans jordlod.                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Erindringsmedalje 

 for deltagelse  i 

krigen 1864.                               
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Lidt at tænke over. 

 
Vil du være lykkelig én dag, så drik dig fuld. 

Vil du være lykkelig én uge, så gift dig. 

Vil du være lykkelig hele livet, så plant en have. 

Kinesisk ordsprog. 

 
Man bør følge pligtens kald. 

Derfor skal man, når man skal. 

Ellers kan det komme til, 

at  man ej kan, når man vil. 

Piet Hein. 

 

 

Hvorfor mon alle folk går rundt 

og kun har blik for trist og ondt? – 

jeg undres ved hver lysplet på min vej 

og tænker: Gud er god endda, 

for han har sagt: Halleluja – 

han kunne li´så godt ha´sagt: Hallelunej.  

Piet Hein. 

 

 

 

Der findes folk, 

som ikke mere 

har evne til at feriere. 

De bør ta´ fri 

og gå omkring 

og øve sig i ingenting. 

Hvad nytter al ens kløgt og viden, 

hvis man har glemt at spilde tiden. 

Piet Hein 
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Vedersø fornøjelige Præstegaard. 
At Kaj Munk  elskede at provokere og forarge borgerskabet  er brevet til 

Katrine  Hansen et tydeligt bevis på. 

Forhistorien til  at Vedersø Lokalhistoriske Arkiv er kommet  i 

besiddelse af dette brev er at finde i Lise og Kaj Munks første tid som 

kærestepar. Efter afslutningen på dilettantforestillingen i Vedersø den 4. 

marts 1928 fulgtes de ad ned i Kæret til Lises fødehjem. Det foregik på 

den måde, at Lise cyklede og Kaj Munk skiftevis gik og løb ved siden af. 

Efter denne travetur, som sluttede med et kys, var det at Kaj Munk 

hjemkommet til Præstegården, skrev det smukke kærlighedsdigt til Lise. 

 

Lille rene pige, tror du, 

jeg kan nogentid forglemme, 

hvad du der lod mig fornemme 

i den tidløst korte stund? 

armens slyngning om min nakke, 

vore unge læbers møde, 

kysset af din runde, søde 

elskovsfaste, blomsterbløde 

solevarme, morgenrøde, 

dejlige prinsessemund. 

 

Et par uger efter var Lise med til at servere ved et bryllup hos købmand 

Skytte. Kaj Munk var inviteret med til festen og straks  efter ankomsten 

gik han direkte hen  til Lise og gav hende et kys. Gæsterne fik hermed 

syn for sagen. Der var altså noget om, at rygterne talte sandt.        

 

Kort tid efter brylluppet hos Skytte, kunne man læse i Ringkjøbing Amts 

Dagblad, at der var indgået forlovelse mellem 

Sognepræsten Kaj Munk 

og Alma Klara Pedersen, København. 
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Forargelsen var stor. Det var guf for sladderen i sognet. 

Mølkuglekjolekonerne havde gyldne tider.  

Katrine Hansen på Aabjerg var så oprørt, at hun skrev et brev til Kaj 

Munk, hvori  hun udtrykte sin forargelse over hans adfærd. Kaj Munk 

sendte et brev med svar til Katrine, og det er dette brev lokalarkivet i 

Vedersø har erhvervet en kopi af. 

I 1920 blev Katrine og Jens Kristian Hansen datter, Birgitte Marie 

Hansen, kaldet ”Vedersø´s  Rose”, gift med Leeuve Stinstra. Han var 

kaptajn på et hollansk skib, der strandede ud for Vedersø  Klit. 

Birgitte fulgte med ham til Holland, hvor de boede i en årrække. Efter 

Leeuves død blev Birgitte i 1945 gift med hotelmanager Maurice 

Solioset. De flyttede til Sydafrika. Brevet er sendt derfra til Birgittes bror 

Holger Hansen. Og det er Holger Hansens søn, Bent Foss Hansen, der 

har foræret en kopi til Lokalarkivet I Vedersø. 

 

Brevet til Katrine Hansen: 

 

Vedersø fornøjelige Præstegaard  ¾  1928 

                  

 Kære dyrebare Frue! 

Jeg elsker ikke Lise, for 

elske er et Romanord, som 

fraseskyende aldrig tage i 

Mund eller Pen.  Jeg lever 

Mit Privatliv, ganske som jeg vil, 

og det rager ingen, ingen, ingen. 

Mine Sognebørn kan kun give 

sig af med det paa 2 Maader: 

1)Sladder og 2) Klage til Provsten. 

Begge Veje staar dem aabne og er 

i hvert Fald mig ganske ligegyldig. 

Om jeg maatte ønske at have en Kæreste 

i København og en i Vedersø, er 

dette en Sag mellem Pigerne og mig. 

 

Jeg er som altid Deres Dem skattede 

og udelt hengivne 

Kaj Munk 

Glædelig Paaske! 
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En kanetur. 
Ellen Kolby 

 

Jeg husker at det var i vinteren 55. Der var meget sne. Jeg spurgte min 

far, om ikke vi skulle have kanen ned. Den var oppe på loftet.  

Naah, det syntes han ikke ku` betale sig.  

Derfor lavede jeg en plan….  

Jeg skulle være hjemme fra skole for at passe min lillebror og de andre 

søskende. Mine forældre skulle rejse til Silkeborg i et par dage. Oppe på 

loftet gjorde jeg kanen klar og om morgenen, da de var rejst med 

rutebilen, skyndte jeg mig ud til vores karl Jon for at spørge ham om han 

kunne hjælpe mig med at hejse kanen ned fra loftet. Det ville han godt. 

Vi fik den hejst ned, samlet og fik stængerne skruet på. Jeg fik vores 

hest, Den Brune, spændt for kanen og kørte mine to søstre til skole. 

Brune var lidt staldkåd, så det gik i rask galop. Om eftermiddagen 

hentede jeg mine to søstre fra skolen igen. Næste dag, om aftenen, kom 

mine forældre hjem med rutebilen. Vi sad og spiste aftensmad, da jeg 

sagde: ”Vi har fået kanen ned fra loftet”  

Min far var en rolig mand, han kiggede lidt over brillerne, men sagde 

ingenting.  

 

Kort tid efter var det min fødselsdag. Jeg fik lov at hente nogle af mine 

veninder i kanen. Der var èn der tabte en sko under køreturen. Den så 

hun aldrig mere.  

 

Dengang cyklede sygeplejersken altid rundt, når hun skulle på 

sygebesøg. En dag skulle hun ud på Stadilø. Der var meget is og sne på 

vejene. Derfor kørte jeg hende derud med kanen.  

En anden gang skulle hun tilse Tue Søgaards gamle mor på Bakvej. Tue 

Søgaard var en flink mand, han havde arbejdet med heste, da han var 

soldat. Så hesten skulle spændes fra og ind og have et foder. 
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Jeg kørte også med Åge Jørgensen på hans postrute. Det var en lang tur. 

Hos Alma og Christen Aarup i Mejlby, blev vi inviteret på middagsmad. 

De skulle have stegte ben. Jeg kan stadig huske den gode brune sovs. Det 

blev en lang dag og selvom man var godt klædt på var det koldt.  

 

Efterfølgende lånte Kjeld Gravesgaard kanen og kørte med Hans Post på 

hans postrute. Så det var godt vi fik hentet kanen ned den morgen……. 

 

Ellen Kolby 
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Stadil Mejeriby - som jeg husker den 
Af Kristian Sand. 

 

En forårsdag ringer Marie Kolby og spørger: ”Kunne du tænke dig at 

skrive en artikel om Stadil Mejeriby i 1950’erne til Jul i Stadil-Vedersø 

2009?”.  ”Jooo, Jaaa, det kunne jeg måske godt”, svarer jeg. ”Du kan da 

bare gå en tur rundt i byen, en dag du alligevel er heroppe”, konstaterer 

hun. Og som sagt, så gjort... Mens Ejvind Stougaard skifter dæk på min 

bil, vandrer jeg en tur rundt i mejeribyens gader og lader tankerne gå 

tilbage til perioden fra sidst i 1940’erne til midt i 1950’erne. 

 

Som den ubestridte centerby i Stadil Kommune var mejeribyen intet 

mindre end verdens navle i 1950. Her blev alt klaret i dagligdagen. Kun 

helt særlige anliggender var det nødvendigt at rejse til Tim eller 

Ringkøbing for at få ordnet. Som byens navn antyder, var mejeriet det 

centrale omdrejningspunkt. Men derudover rummede byen sognets 

største købmandsforretning, en smede- og maskinforretning, flere 

vognmænd, en tømrer- og bygningssnedker, en slagterforretning, tre 

cykelforretninger, telefoncentral/posthus, et par frisører og en 

hjemmesygeplejerske. Når mejeriet i sin tid blev placeret netop dette 

sted, så var det fordi, sognets vigtigste veje krydsede hinanden netop her. 

Nemlig vejen fra Stadil Kirkeby til Vedersø og vejen fra Tim til Husby 

Klit. Den gang var det unavngivne grusveje, som kommunen havde sit 

hyr med at holde i orden ved hjælp af et firehjulet køretøj med et stort 

skråt skrabejern. Køretøjet blev spændt efter en lastvogn og trukket rundt 

på de kommunale veje i hele sognet. 

 

Vandreturen starter naturligvis ved vejkrydset i centrum. Mod syd (nu 

Stadilvej) lå mejeriet på østsiden og fungerede som byens hjertemuskel. 

Her var der aktivitet fra tidlig morgen til hen sidst på formiddagen. 

Mælkevognene rullede ind i jævnt tempo fra syd, vest, nord og øst - og 

på mejeriet havde man drønende travlt med at indveje sødmælk og 

udveje den syrnede returmælk, som grise og kalve blev fodret med rundt 

på gårdene. Den indvejede mælk blev så forarbejdet til smør. Mejeriet 

blev styret med fast hånd af den temperemantsfulde Frands Madsen, der 

ved sin side havde milde fru Maren. Og så havde de sønnen Verner, som 

læste til lærer. Man talte en del om Madsens temperament, som i visse 
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situationer kunne udvikle sig til raseri. Således fortælles om en 

formiddag, da alt gik skævt. - Madsen skælder ud og sparker med sine 

træsko til de tomme transportspande. Han opdager så pludselig, at der er 

en kunde i mejeriets mælke-udsalg. En ældre dame, Maren Pedersen 

(Post), står med sin lille spand og venter på at blive betjent. Madsen 

arriverer i lokalet, højrød i hovedet. Uheldigvis kan han ikke få låget af 

mælkespanden, og i raseri kyler han den hen ad gulvet, hvorved låget 

springer af. Da han lidt efter rækker den fyldte spand til Maren Post, 

konstaterer hun stille: ”Du er vel nok dygtig, Madsen...”. 

I 1954 gik Frands Madsen på pension efter 35 år i Stadil, og det nye 

bestyrerpar var Else og Chr. Bisgaard. De var kun tre år i Stadil og blev i 

1957 efterfulgt af Sofie og Jørgen Ramsgaard. 

 

Gennem årene arbejdede mange unge mejerister i Stadil. I Madsens tid 

var der bl.a. Knud Augustinussen og Hjerrild. Senere var det Viggo 

Hansen, som boede i det sydligste hus på Stadilvej. Som medhjælper ved 

indvejningen af mælken fungerede Jeppe Svendsen i en lang årrække. 

Senere fik Jens Peder Bundgaard dette job. Et andet deltidsjob på 

mejeriet var fremstillingen af smørdritler, hvilket cykel- og 

træskohandler Niels Mortensen tog sig af. Det var en fornøjelse - ja, 

ligefrem et studium værd - at betragte hans ferme håndelag. En 

hjertemuskel skal jo forsynes med blod - og her kommer mælkeruterne 

ind i billedet. Fra alle hjørner af sognet strømmede de hestetrukne 

mælkevogne ind til mejeriet. Kørslen blev udliciteret for et år af gangen; 

og jeg synes, at det i 1950’erne stort set var de samme, som kørte år efter 

år. Turen fra Graversgårde og Korsholm blev kørt af Marinus Johnsen, 

senere fælles med Marius Andersen og herefter af Jens Sørensen. Turene 

fra Alrum blev kørt af Kr. Dalsgaard og Hans Pedersen (nordre) samt 

Jens Nygaard og Gustav Højmark (søndre). Fuglbjerg-turen kørtes af 

Thorvald Eskildsen, og Vesterager-turen af Johs. Steffensen. Fra Mejlby-

turen husker jeg bl.a. Ejnar Vinkel, mens Halkjær-turen blev kørt af 

Peder Knak og Anton Knak. Turen fra Fjordhusene blev klaret af Kr. 

Bundgaard og Peder Kolby, Opstrup-turen af Ejnar Pedersen og 

Vedersø-turen af Jens Kolby. De fjerneste destinationer, Stadilø og 

Husby Klit, blev betjent med lastbiler - Stadilø af Karl Lindholdt og 

Husby Klit af Niels Mogensen. Mælke-transporten var så afgjort den 

vigtigste opgave, men det var også en naturlig ting, at mælkevognene 
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bragte gods og varer fra byens forretninger ud til kunderne i sognets 

fjerneste hjørner. 

 

I østlig forlængelse af mejeriet lå en mindre hestestald, hvor 

mælkekuskene kunne opstalde deres heste, indtil de var færdige til 

hjemturen. Det var mejeristernes opgave at muge ud efter hestene, og det 

skete gennem en lem i den østlige gavlende ud til mejeriets have. 

Bestyreren var således godt dækket ind med hestegødning til havebrug. 

Det var da også altid store og flotte grøntsager, som stod i mejeriets 

have. Og særdeles tiltrækkende for de føl, som en gang imellem fulgte 

det mødrene ophav på mælketuren. Et føl i grønsagerne kunne bringe 

mejeribestyrer Madsens temperament op i det røde felt - og så kom han 

farende ud fra mejeriet med en pisk for at jage føllet væk. 

 

Umiddelbart syd for mejeriet lå Pakhuset. Organisationsmæssigt var det 

en del af mejeriet, men havde eget regnskab og egen ”uddeler”. I mange 

år var det tidligere købmand Ejnar Eriksen, som forestod udleveringen af 

korn og foderstoffer (kraftfoder). Midt i 1950’erne overtog min far, 

Mourids Olesen, ”uddeler”-jobbet. Kraftfoderet og kornet købte man hos 

firmaet Eriksen & Christensen i Esbjerg. Her blev det i nogle år hentet af 

vognmand Rasmussen fra Tim og senere af Stadil-vognmændene Vagn 

Svendsen og Mads Peder Bendtsen. 

 

Kogning af kartofler til svinefoder var også én af de opgaver, som 

mejeriet påtog sig. Det gamle kogeri var placeret mellem mejeriet og 

pakhuset. Det var stationært og kunne koge en mindre vognfuld kartofler 

- sammen med jord og alt andet skidt. I begyndelsen af 1950’erne blev 

der etableret en ny og moderne kartoffelkoger umiddelbart øst for 

Pakhuset. Her blev store mængder kartofler kogt, efter at de var blevet 

vasket rene. Desuden var selve koge-elementet forsynet med hydraulik, 

så det kunne sænkes før påfyldningen og derefter hæves til en fordelagtig 

højde under kogningen og aftømningen. Kartoflerne blev kogt med 

damp, leveret fra mejeriets store kedel-anlæg. 

 

Syd for Pakhuset lå Triøre-renseriet, hvor man rensede og bejdsede 

sædekorn. Det var i øvrigt etableret af førnævnte købmand Ejnar 

Eriksen, som i sine yngre år var en særdeles foretagsom herre. 
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Forskellige personer var i tidens løb ansat på renseriet. Jeg husker bedst 

Anders Pedersen, som baksede med maskiner og kornsække i 

støvtågerne. Det må have været et særdeles usundt arbejde. Foran 

renseriet ud mod Stadilvej lå Frysehuset, som var et fælles foretagende 

for mange af mejeribyens husstande. Her rådede den enkelte husstand 

over en halv eller en hel boks, hvor der kunne nedfryses kød og 

grøntsager samt hjemmelavet is til festlige lejligheder.  

 

I det første almindelige hus syd for mejeriet havde tømrer- og 

bygningssnedker Knud Jensen værksted og bolig. ”Knu’ Snejker”, som 

vi kaldte ham, var håndværker af den gamle solide type, og han påtog sig 

alle relevante opgaver overalt i sognet. Meget blev gjort færdigt inde i 

værkstedet, og på pladsen foran lå der ofte store stabler af tømmer. 

Madpakkerne blev smurt af fru Margrethe, og så var der to yndige døtre i 

huset, Elna og Gunhild. I de følgende to huse boede pensionist-parrene 

Maren og Jens Korsholm samt Kirstine og Villads Vestergaard. 

Sidstnævnte havde et mindre hønseri i baghaven -  og så var han en 

entusiastisk aftager af de gedder, som vi fangede nede i åen og 

tørvegravene i Gammelådalen mellem Tim og Stadil. Derefter fulgte fhv. 

købmand Ejnar Eriksen. Hans hus var opført af Anders ”Murer”, som 

ifølge overleveringerne alle dage havde været særdeles påholdende 

m.h.t. materialebrug. Man sagde således, at der kun var anvendt én sæk 

cement til byggeriet af Eriksens hus. På loftet boede Chr. Høj, som 

overtog huset efter Eriksens død. 

 

På samme stræk boede pensionistparret Lovise og Jens Laurids Jensen, 

som i sin manddomstid drev et husmandsbrug i den nordlige udkant af 

mejeriby-området og samtidig var en velanset og dygtig murer. Derefter 

fulgte tømrer Martin Andreasen, der var ansat hos sin bror, tømrermester  

Niels Andreasen i Vedersø. Sammen med fru Marianne havde Martin ni 

døtre - Esther, Elna, Ketty, Ragna, Alice, Lilly, Yrsa, Tove og Lizzy. I 

mange år lagde Martin Andreasen lokaler til arbejdsmændenes 

kontrolsted, hvilket især om vinteren kunne medføre stort rykind af 

arbejdsløse mænd. I det sydligste hus boede mejerist Viggo Hansen og 

fru Kirsten. De havde drengene Niels Jørgen, som jeg ofte legede med, 

samt Mogens og Poul Ole. På vestsiden af Stadilvej lå den stråtækte 

Nygård helt alene. Her drev Mette og Mourids Olesen et traditionelt 
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landbrug med heste, køer, grise, hund og katte. Og her voksede jeg op 

samen med mine to ældre brødre, Ole og Knud Erik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billedtekst. 
Luftfoto af den centrale del af Stadil Mejeriby en eftermiddag i begyndelsen af 

1950’erne. Denne udgave af Nygård blev opført i perioden 1869-1899 (stuehuset i 

1879) og var således byens første bygning. Mejeriet blev bygget i 1907, købmands-

ejendommen i 1911, og smedjen er fra omkring samme tid. Senere kom villaerne 

langs de fire veje. Grønbjerg Teglværks lastvogn ses midt i vejkrydset; men 

koloristen, som farvelagde billedet, har fejlagtigt gjort lastvognen grøn. I 

virkeligheden var den rød. Yderst til højre skimtes en lille rutebil, som vist må være 

Ole Knudsens bil, der den gang kørte ruten Vedersø-Stadil-Tim-Hee-Ringkøbing. 
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Fra krydset mod øst (nu Svingelvej) beslaglagde mejeriets have 

størstedelen af sydsiden. Det eneste hus ud til vejen var byens 

slagterforretning, som blev drevet af Simon Lauridsen - vel mest kendt 

som ”Simon Slawter”. Husstanden omfattede desuden fru Signe samt 

børnene Lis og Henning. Sidstnævnte fulgte i øvrigt i sin fars fodspor og 

havde i nogle år en slagterforretning i Ringkøbing, inden han tog 

permanent ophold i det sydlige Østjylland. Sidste bastion på sydsiden af 

Svingelvej var Sjøng, hvor Karen og Laurids Bendtsen havde til huse 

sammen med børnene Peder, Vera, Aage, Svend, Jens Erik og Anker. 

Laurids Bendtsen var både landmand og vognmand, hvilket også satte 

sine spor i den næste generation, idet Aage blev lastvognschauffør, først 

på Holmsland og senere i Ringkøbing, mens Jens Erik fremdeles er 

vognmand i Stadil og Vedersø - med Sjøng som udgangspunkt, akkurat 

som i de gode gamle dage. 

 

Nordsiden af Svingelvej startede med endnu en af Mejeribyens 

betydningsfulde virksomheder og samlingspunkter, nemlig smede- og 

maskinforretningen; med privatboligen ud mod Svingelvej og 

værkstedsbygningen ud mod Bjerregårdvej. Selve hjørnepladsen var 

friholdt, og det var her sognets landmænd fik skoet deres heste. I 

1940’erne hed smedemesteren William Noesgaard, men i 1947 blev 

smedjen overtaget af Astrid og Ole Præstegaard Andersen. De udviklede 

virksomheden i takt med samfundsudviklingen, således at de kunne 

påtage sig enhver opgave inden for smede- og maskinbranchen samt 

vand, varme og sanitet. Astrid og Ole havde to piger, Inger og Anne 

Marie, og i værkstedet var der som regel beskæftiget to-tre svende samt 

en lærling eller to. Blandt svendene husker jeg fra den tid bedst Børge 

Sørensen, som senere fik sin egen virksomhed i Ulfborg. 

 

Nordsiden af Svingelvej var et spændende stræk, hvor der foregik meget 

forskelligt. Umiddelbart efter smede-boligen havde den ene af 

Mejeribyens tre cykelhandlere sit domicil. Det var Niels Mortensen, som 

her drev forretning sammen med sin kone Astrid. Ud over cyklerne 

solgte de bl.a. legetøj, fodtøj og lidt trikotage. Familien bestod desuden 

af børnene Anna Lis, Uffe og Finn. Derefter kom Centralen, hvor Dagny 

og Aage Jørgensen styrede den tids kommunikation til og fra 

lokalsamfundet - i og med, at huset ikke alene omfattede 
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telefoncentralen, men også var byens og sognets posthus. Det var her, 

posten til og fra stationen i Tim blev leveret og sorteret. Aage Jørgensen 

bestred den ene af de to postruter i sognet. Den anden rute tog Hans 

Svendsen sig af. Der var tre børn på Centralen, nemlig Lauge, Solvejg og 

Knud Preben. Sidstnævnte beskrev på glimrende vis husets aktiviteter i 

2008-udgaven af ”Jul i Stadil-Vedersø”. Næst efter centralen lå en 

mindre landejendom, som blev drevet af Martha og Harry Andersen. De 

havde børnene Frida, Svend, Anna og Jonna. På taget var der en 

storkerede, som altid var beboet - i hvert fald i tiden omkring 1950, 

inden de store engarealer mellem Stadil og Tim blev afvandet. Et 

værelse ud mod vejen blev lejet ud til en barbermester fra Tim, som én 

dag om ugen tog imod kunder i Stadil. Det var noget af en oplevelse at få 

lov til at være med far til en barbering - og ikke mindst at lytte til 

samtalerne i salonen, hvor der sædvanligvis sad en tre-fire-fem mænd og 

ventede på at komme i stolen. Når arbejdsmand Kristian Bjerg satte sig 

foran spejlet, sagde han altid: ”Ka´ en fo´ æ´ stovver skrællet?”. Et 

nærmere studium af hans ansigt kunne da også godt give associationer i 

retning af en stubmark, som var klar til en gang skrælpløjning... 

Så fulgte Missionshuset ”Bethania”, som lå lidt tilbagetrukket fra vejen. 

Foran huset var der høje, fint klippede hække, som gik helt ud til vejen. 

En smal gang førte så ned til huset. Jeg husker, at jeg en gang cyklede 

direkte fra den smalle gang ud på vejen - lige foran dyrlæge Nøhr fra 

Tim. Han bankede bremserne i, stod ud af bilen og gav mig en ordentlig 

skideballe. Derefter var det slut med at cykle på gangen mellem hækkene 

ved Missionshuset... Inden døre forkyndte Jens Peder Knudsen 

(Skomager) Guds ord for de forholdsvis få stadilboere, der bekendte sig 

til Indre Mission. Hver søndag var der søndagsskole for børnene, og selv 

om det ikke lige var min kop the, så var der ingen vej uden om - lodret 

ordre fra fruen på Nygård sendte mig af sted hver søndag, indtil jeg var 

en 10-11 år. 

Øst for Missionshuset lå vejens anden cykelforretning, som tilhørte Anna 

og Peter Bærentzen, der havde børnene Halfdan, Vita og Tage. Lige som 

hos byens øvrige cykelhandlere kunne man her købe legetøj, fodtøj, slik, 

is, nytårsskyts osv. Desuden var Peter Bærentzen en mester til at reparere 

seletøj og bildæk samt lappe gummislanger til landbrugsvogne og biler. I 

privaten havde Anna en frisørsalon, hvor stort set alle byens drenge blev 

klippet - og samtidig fik en fornuftig snak om dagligdagen og 
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tilværelsens genvordigheder. I det næstsidte hus på denne side af vejen 

boede Andrea og Klaus Pedersen sammen med sønnen Anders - og i en 

mindre lejlighed Marie Nielsen (Hede), senere overtaget af Frida og 

Svend Kjærgaard, som havde børnene Ingelise, Finn og Henning. 

Husrækken sluttede med ”Granly”, hvor Maren Pedersen boede. Hun var 

enke efter Anders Pedersen, der i sine velmagtsdage havde været 

postbud, hvorfor Maren var kendt under navnet Maren Post. Jeg husker 

haven ved ”Granly” som en grøn oase, omgivet af høje træer. 

 

På østsiden af vejen til Vedersø (nu Bjerregårdvej) lå endnu en cykel- og 

træskoforretning, nemlig Nelly og Marius Østertofts. Den var nok det 

nærmeste, man kan komme nutidens døgnkiosk. Ud over salget af cykler 

og næsten alt mulig andet solgte man is, sodavand og slik til langt ud på 

aftenen. Der kunne godt sidde og stå en halv snes tjenestekarle fra sognet 

i ”Marius Træskomand”s bagbutik, hvor den lokale verdens-situation 

blev endevendt og sat på plads. Denne del af forretningen styrede husets 

søn, Ejvind, med sikker hånd. Det var i øvrigt også ham, der fremstillede 

træskoene til butikken og reparerede cyklerne, lige som han var på 

forkant, da forretningen blev autoriseret forhandler af knallertmærket 

Diesella. På en måde var huset også Mejeribyens sundhedscenter, idet 

der indgik et håndkøbsudsalg i butikkens sortiment, og lofts-etagen var 

lejet ud til sognets hjemmesygeplejerske. Hvis man henvendte sig for at 

få hjælp på et tidspunkt, hvor sygeplejersken ikke var til stede, så kunne 

Nelly ofte give gode råd til fælles bedste. Nelly og Marius havde en 

herlig børneflok, nemlig Lilly, Ejvind, Edith, Erna og Ida samt 

tvillingerne Bente og Tove. Så selv om huset ikke var særlig stort, så var 

det nok et af de steder i Stadil Mejeriby, hvor der var mest liv. I det 

næste hus på østsiden af Bjerregårdsvej boede Lilly og Vagn Svendsen. 

De drev vognmandsforretning - i starten sammen med Karl Lindholdt og 

derefter alene i en lang årrække. Transporten med landbrugsprodukter 

var en stor del af virksomheden; bl.a. kørsel med smør fra mejeriet til 

Esbjerg Havn, og retur med foderstoffer til Pakhuset. Lilly og Vagn 

havde børnene Gitte og John. I lejligheden på loftet boede Else og Harry 

Degn. De følgende huse på denne side af Bjerregårdsvej var beboet af 

pensionister - Marie og Jens Riskjær Mortensen, Agnete og Knud 

Nielsen, Andreas Jensen og frue, Anne Marie Kolby, Hedvig og Marinus 

Johnsen, samt Marie og Gravers Bjerg med Thomas Østertoft på 
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førstesalen. Endelig lå, lidt tilbage fra vejen, den hvidkalkede 

landbrugsejendom, som blev drevet af Alma og Chr. Dalsgaard Pedersen 

- nok mere kendt som ”Kristen Post”, hvilket kunne tilbageføres til hans 

forældre, før nævnte Anders og Maren ”Post”. Alma og Chr. havde 

sønnen Anders. 

 

På vestsiden af Bjerregårdvej lå Købmandsgårdens have, hvortil der i 

sensommerens aftenmørke var rimelig let adgang til æbler og pærer fra 

bagsiden. Dernæst fulgte en mindre række huse. Her boede Ella og 

Svend Aage Nielsen med datteren Yrsa, Edith og Hans Svendsen, Oline 

og Niels Lodbjerg samt Jørgen Brumbjerg Olesen. Sidstnævnte var 

lillebilvognmand, men kørte kun sjældent - og når det endelig skete, så 

var det i reglen med udvalgte kunder. På denne side af Bjerregårdsvej 

sluttede Mejeribyen med et husmandsbrug, som blev drevet af Kristiane 

og Alfred Thesbjerg, der havde datteren Marie. Jeg husker Alfred 

Thesbjerg som en festlig herre, der holdt af en god historie - og 

kvitterede med et ordenligt næveslag på højre lårmuskel, hvis historien 

var rigtig god. 

 

På hjørnet af Bjerregårdvej og Skelmosevej lå - akkurat som i dag - 

endnu et af byens samlingspunkter: Sognets største købmandsforretning. 

Oprindelig var huset opført som møbelsnedkeri og -forretning. Men det 

gik ikke, og så blev ejendommen overtaget af Kirstine og Anders N. 

Andersen, der opbyggede en købmandsforretning fra grunden. En 

særdeles velassorteret forretning, hvor man kunne købe alt til 

dagligdagens forbrug - helt klart datidens supermarked. Det var i øvrigt 

her, rutebilerne fra Vedersø til Ringkøbing og Ulfborg havde deres 

stoppested. Og det meste af året var afgangene søndag aften det helt 

store tilløbsstykke. De udrejsende mødte en halv til en hel time før 

afgang, og et større kontingent fastboende var på pletten - for at se, hvem 

der skulle med rutebilen, og for at udveksle seneste nyt fra lokal-

området. I begyndelsen af 1950’erne overdrog Kirstine og Anders 

forretningen til sønnen Niels Andersen - også kendt som ”Niels 

Kjømen”. Ved sin side havde han Maren, og de havde børnene Kitte, 

Anders og Dorrit. Niels Andersen havde mange dygtige medarbejdere i 

årenes løb. Fra første halvdel af 1950’erne husker jeg bl.a. Verner 

Jensen, som blev købmand i Sdr. Nissum, samt Kr. Fløe, der kom til 
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Stadil fra Torsted og i en længere årrække har været købmand i 

Ringkøbing. Alt imens virksomheden gik nye storhedstider i møde, 

byggede den ældre generation et flot hus umiddelbart vest for 

købmandsforretningen, lige over for vores ladebygning. En dag sagde 

gamle Anders så: ”Hvis du kan få din far til at sætte en storkerede op på 

taget af laden, så får du en 10’er”. Efter lidt plageri, blev der stukket en 

pæl op gennem tagrygningen og monteret et vognhjul på toppen - men 

storkene tog aldrig reden i brug. Et par gange var der en enkelt stork på 

kortvarigt besøg, men mere blev det ikke til. 

 

I det næste hus på nordsiden af Skelmosevej boede Emma og Hjalmar 

Noesgaard. Emma havde en systue og handlede også lidt med tøj. 

Hjalmar var tømrer og ansat hos ”Knu’ Snejker”. Desuden var han en 

formidabel jæger og den eneste, som mine forældre betroede at aflive en 

hund. Emma og Hjalmar havde datteren Grethe, der har boet i 

Ringkøbing i mange år, og som - når jeg hæver stemmen lidt for meget - 

gør mig opmærksom på, at det var hende, der kørte rundt med mig i 

barnevognen og stak sutten i munden på mig, når hun ikke gad høre 

mere vrøvl... 

Derefter fulgte huset, hvor Betty og Kristian Pedersen boede, i øvrigt 

sammen med Kristians far, Andreas. Kristian Pedersen var 

lillebilvognmand og havde bl.a. skolekørslen, d.v.s. transporten af 

skoleelever fra Alrum og Stadilø til Stadil Hovedskole. Og så havde de 

en flok børn, som markerede sig positivt og stærkt i byen - Kaj, Aksel, 

Bent, Signe og Kristian Peder. Sidstnævnte var den, jeg havde mest 

kontakt med, og jeg havde da også den glæde, at han tog en typograf-

uddannelse i Ringkøbing, lige som jeg havde gjort. Senere søgte han ind 

til politiet og fik sin livsgerning i det sydlige Østjylland. I det sidste hus 

på denne side af vejen boede Anne Marie Jensen - bedre kendt som 

”Midde Smed”. I sine yngre dage havde hun været husbestyrerinde for 

sin far, Niels Kamp Jensen (Niels Smed), men ernærede sig nu som 

kogekone og medhjælper ved festlige sammenkomster.  

 

I det første hus på sydsiden af Skelmosevej boede en ældre dame, 

Charlotte Madsen. Hun besøgte os jævnligt på Nygård, da hun rent 

faktisk var vores nærmeste nabo. Dernæst boede Lis og Karl Lindholdt. 

Lis var byens damefrisør, og Karl var lastbilvognmand. De havde 
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børnene Anna og Jeppe. I det sidste hus boede Karen og Mads Peder 

Bendtsen, der også havde en vognmandsforretning. Som fast opgave én 

eller to dage om ugen - alt efter behov -  forestod Mads Peder Bendtsen 

transporten af svin til slagteriet i Struer. Derudover påtog han sig alle 

mulige andre transporter. De havde børnene Ove, Sonja og Aksel -  og 

allerede fra barnsben var Ove en særdeles aktiv medhjælper, så det var 

helt naturligt, at han og fru Dagny overtog vognmandsforretningen og 

videreførte den på bedste vis i Karen og Mads Peders ånd. I udkanten af 

Mejeribyen, lidt tilbagetrukket fra Skelmosevej, lå Jens Kr. Nielsens 

gård, hvor der i begyndelsen af 1950’erne blev bygget en ny stor 

staldbygning med lade-faciliteter på loftet. ”Kristian Bjerg”, som han 

almindeligvis blev kaldt, var en særdeles dygtig landmand og nød stor 

anseelse i sognet. I tidens løb bestred han en række tillidsposter; således 

var han sognerådsformand i flere perioder. I stuehuset regerede den altid 

flinke og rare fru Helga, og sammen havde de børnene Anne Kirstine 

(Dinna), Eskild, Ellen Margrethe (Gea) og Ragnhild. 

 

I Mejeribyens periferi lå en del gårde og huse, hvor der var mange børn, 

som vi jævnligt havde kontakt med og legede med. I vest var det på 

nordsiden malermester Aage Poulsens bolig og værksted samt købmand 

Niels E. Halkjærs bolig og forretning samt Kr. Pedersens landejendom. 

Anna og Aage Poulsen havde børnene Børge, Birgit og Kaj. Frida og 

Niels Halkjær havde datteren Else. Erna og Kr. Pedersen havde børnene 

Marie og Kirstine. På sydsiden lå den gamle landbrugsejendom 

Skjeldmose, der i mange år var blevet drevet af brødrene Jens Kristian 

og Jens Peder Knudsen. De havde Sine som husbestyrerinde og Gerda 

som ung pige i huset. Ved siden af landbruget havde brødrene et 

skomager-værksted. I begyndelsen af 1950’erne kom der for alvor liv i 

de gamle længer. Skjeldmose blev overtaget af Signe og Niels Fr. 

Mortensen, som fik seks børn: Anders, Kristian, Sigfred, Lisbeth, Arne 

og Jens.  

 

I nord var det bl.a. multimennesket Frede Melhedegaard, som i 

1950’erne endnu ikke havde offentliggjort teorierne om et moderne 

energi-samfund i Egypten, tusinder af år før vor tidsregning. Men han 

byggede fantastisk flotte modeltog, havde en stor frimærkesamling og 

var en fremragende musiker og komponist. I 1950’ernes Stadil opnåede 
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han nok ikke helt den anerkendelse, som han havde fortjent. Man kan 

måske sige, at  han havde slået sig ned det forkerte sted på det forkerte 

tidspunkt. Frede Melhedegaard kom til Stadil sammen med Alice; og 

med sig havde de drengene Frank og Bjarne fra hans første ægteskab i 

København. Han og Alice fik otte piger og en dreng, nemlig Karin, 

Gudrun, Jørgen, Rita, Lisa, Doris, Elly, Bodil og Anni. I nordøst, på 

vejen ned til det område, som vi kaldte ”heden”, boede Anna og Marius 

Andersen, som havde børnene Niels, Mogens Børge, Ingrid og Ellen. 

I sydøst lå Korsholm og Graversgårde. På Korsholm boede Lise og 

Marius Korsholm med børnene Edith, Maren, Else, Jens, Alfred samt 

tvillingerne Grethe og Ole. På den ene af de to Graversgårde boede 

Ingeborg og Eli Graversgaard med børnene Aksel, Svend og Ingrid. På 

den anden boede Signe og Poul Nielsen med børnene Bent, Kurt, Arne, 

Hanne og Ulla. 

 

Som det fremgår af foranstående, var der sidst i 1940’erne og i 

begyndelsen af 1950’erne et stort antal børn i Stadil Mejeriby og den 

nærmeste omegn - ikke mindst i de aldersgrupper, hvor mine to ældre 

brødre befandt sig. Vi var så nogle lidt yngre, som lå i slipstrømmen og 

blev accepteret, fordi vore større søskende var med i inderkredsen.  

Ved højsommertid badede vi hver aften i ”æ ny å” neden for Marius 

Andersen. Her var der en kort strækning, hvor åen var lidt bredere og 

med ren sandbund i varierende dybde. Det gik fint i mange år, men da 

Mads Peder Bendtsen en sommer fangede et par uhyggelige ”ni-øjn” i en 

ruse tæt ved badestedet, så var det slut med bade-eventyret. En anden 

sommer-fornøjelse var, når Rosendahls Tivoli fra Vejle slog teltene op 

på pladsen foran Nygård. Der var karrussel, luftgynger, skydetelt og 

masser af spille-automater. Og da tivoli lå på vores grund, nød mine 

brødre og jeg visse fordele m.h.t. brug af etablissementets faciliteter. Der 

var også jævnligt tivoli på pladsen mellem Sjøng og Svingelvej. 

 

I begyndelsen af 1950’erne var det en yndet sommer-fornøjelse at 

”samle bilnumre”. Vi lå i vejsiden og noterede bogstaver og tal fra de 

forbipasserende bilers nummerplader. Kaj Munks grav ved Vedersø 

Kirke betød, at der jævnligt passerede udenlandske biler i syd- og 

nordgående retning, især svenske og norske, hvilket muliggjorde det helt 

store scoop. Lidt fodboldspil blev der også tid til. Det var dog mest i 
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skolen, hvor førstelærer Arne Kristiansen var den drivende kraft. Men 

senere tog Boldklubben over, og her husker jeg Harry Degn som en 

meget forstående holdleder. 

 

Om vinteren optog skolen en stor del af tiden. Men til forskel fra i dag, 

så blev vi den  gang jævnligt velsignet med et omfattende snefald. En 

vinter i begyndelsen af 1950’erne faldt der således enorme mængder sne 

i løbet af et par dage. Og det havde en konsistens, så man kunne skære 

fine blokke ud af driverne. Alle Mejeribyens børn var af huse med deres 

slæder, og i løbet af en eftermiddag og aften fik vi bygget en 

kæmpemæssig iglo på pladsen foran Nygård. Næsten alle byens børn 

kunne stå inde i den - og det er da muligt, at de store røg en pibe tobak 

eller to efter mørkets frembrud... Under alle omstændigheder var det 

solidt byggeri, som enhver grønlænder ville nikke ankerkendende til. I 

hvert fald stod igloen på sin plads til langt hen på foråret... 

- - - 

Tak til mine brødre, Ole og Knud Erik, for hjælp med oplysninger om 

navne m.v. 

Da artiklen udelukkende bygger på uskrevne personlige erindringer, kan 

der forekomme faktuelle fejl. 
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Konfirmander i Vedersø 1982.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagest fra venstre: 

John Sørensen – Jens  Ulrik Kamp – Jan Trankjær – Claus Bank –  

Kurt Lauridsen – Finn Bach – Pastor Overgaard. 

 

Forrest fra venstre: 

Erik Thesbjerg – Linda Groth – Rita Smedsgaard – Niels Iversen Klit. 
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Drømmen der blev til virkelighed. 
Kresten Skov Augustinussen. 

 

Det hele begyndte i 1915. Da blev min far født i Tim Sogn. Senere blev 

min mor, Inger Skov, født i Hammer Sogn 1920. Min mor var færdig 

som lærer i 1942 i Vejle, og det var ikke let at få job. Hun tog cyklen, og 

i skyggen af krigen fik hun job ved Stadil Skole som lærer og organist. 

Min far arbejdede på en gård i Stadil, og der opstod en romance mellem 

mine forældre. 24.oktober 1945 blev de gift, og senere købte de Stadil 

Gartneri d. 18.april 1947. Min søster Solvejg blev født i 1947, 1949 kom 

min storebror Finn til verden og sidst kom jeg til verden d. 27.maj 1953. 

Jeg vejede 4,5 kg, så det var en drøj fødsel. Og dengang var det 

hjemmefødsel. Men ud kom jeg.  

 

Min interesse for fodbold blev vakt allerede fra 5-års-alderen. Min mors 

kollega, Arne Christiansen, så tidligt at jeg havde flair for fodbold. Lærer 

Christiansen var en dygtig idrætslærer, og han var god til at spotte 

atleter. Jeg løb tit og spillede fodbold på Stadil Stadion ved siden af 

skolen. Så kom Christiansen ud og lærte mig driblinger, skud på mål 

m.m. Min storebror Finn spillede jeg også meget med, og i det hele taget 

var vi mange efterhånden, som spillede fodbold. Senere spillede vi på 

hold og deltog i turneringer. Også i skolen spillede vi mod andre skoler. 

Jeg husker, at Ejvind Stougård kørte med os. Han var allerede dengang 

aktiv i idrætsforeningen. Jeg havde en dejlig uproblematisk barndom 

med en masse dejlige oplevelser. Senere kom ungdomstiden og p.g.a. vi 

ikke havde junior-hold i 1969, spillede jeg serie 3 fodbold i en tidlig 

alder. Det var sejt at spille på førsteholdet i så tidlig en alder. Det fik jeg 

hår på brystet af. Så flyttede jeg hjemmefra i 1971 og blev soldat i Skive.  

 

Senere tog jeg på Viborg Gymnastikhøjskole. Jeg spillede på 

regimentsholdet i Skive, og Skive IK fik øje på mit talent. Jeg spillede i 

3.div. vest i 1973 og 74. Desværre brækkede jeg benet i en tackling på 

Odense Stadion i august 73. Men jeg var tilbage igen marts 74.  

1975 blev en speciel sæson for mig. Jeg gik på Skive Gymnasium på HF. 

I slutningen af 1974 gav nogle af mine gamle kammerater, Lauge Høj og 

Svend Erik Ramsgaard og jeg selv, hinanden håndslag på at spille for 

Stadil igen. Den lokale mekaniker, Ejvind Stougård, stillede en bil til 

rådighed for mig. Og på den måde kørte jeg tirsdag og torsdag plus 

weekend til Stadil for at spille fodbold. Jeg fik en Ford Anglia at køre i. 

Turen gik over Struer Statsgymnasium, hvor jeg bl.a. hentede Svend Erik 

og Lauge. Vi havde et sammenhold uden lige, og senere på året vandt vi 
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rækken i serie to og blev jyske mestre i serie to. Så det hele kulminerede 

med succes. - Foråret 1976 spillede vi i serie 1. 

Sommeren 1976 flyttede jeg til Norge og blev deroppe. Her spillede jeg 

2.division i en klub i Drammen. I 1977 flyttede jeg og min kæreste 

Ingeborg til Sydfyn, hvor jeg startede min læreruddannelse på Den frie 

Lærerskole i Ollerup. I januar 1978 kom jeg på kontrakt i Svendborg. 

Det var første år med betalt fodbold i dansk fodbold. 1000 kr. for sejr, 

500 kr. for uafgjort og 0 kr. for nederlag. Så det var ikke godt at brænde 

en stor chance kort før tid. Jeg spillede således i SFB - Svendborg 

Forenede Boldklub - 1 78 og 79. 1980 var jeg til prøvetræning under 

Richard Møller Nielsen i OB, men det blev for hårdt, da vi havde fået 

barn i januar 1980. Så jeg sluttede af med at spille serie 1 i Ulbølle.  

 

I 1982 blev jeg ansat på Aabybro Friskole i Nordjylland. Her spillede jeg 

serie 2 og 3 bold. Senere startede jeg med at træne mine drenge Martin 

og Thomas på henholdsvis 5 og 6 år. Jeg var træner for dem i 8 år her i 

Aabybro. Mit hold vandt næsten alt fra Skagen til Hobro som små, og 

senere kom de i mesterrækken som drengespillere i 1994. Aab havde fået 

kik på mine drenge, og i efteråret 1994 var de ude at prøvetræne. Det 

hele endte med at Thomas flyttede til Aab i 1995, og Martin flyttede med 

mig til Jetsmark. Denne klub hedder i øvrigt Blokhus FC i dag. Her 

spillede Martin 2.division gennem flere sæsoner. Men nu har han trappet 

ned. 

 

Jeg kalder artiklen: "Drømmen der gik i opfyldelse". Som dreng og ung 

spiller havde jeg også en drøm om at blive prof.spiller. Jeg nåede at blive 

semi-prof, men min næstældste søn Thomas Augustinussen lever denne 

drøm ud i disse år. Som skrevet startede hans karriere i Aab i 1995, og 

her spillede han frem til sommeren 2009. Altså 14 sæsoner i Aab. 

Herefter skrev han kontrakt med Red Bull Salzburg i Østrig. 

Thomas Augustinussen har haft en fantastisk karriere i Aab. Men det har 

også været hårdt ind i mellem. Jeg vil sige - han er ikke kommet sovende 

til det. Det har krævet stor indsats af familien og ikke mindst ham selv. 

Men "fodboldgal" har jeg altid været, så jeg har gjort det med stor glæde. 

Som jeg siger her i Aabybro - det har kostet to Opel kadetter. Men det 

har været det hele værd. Og mere end det. I starten kørte jeg meget med 

ham. Vi fik lavet en kørselsordning med nogle drenge fra Nr. Halne og 

Vestbjerg. Som anden-års junior 1997 startede han på Han Herred 

Ungdomsskole i Fjerritslev, hvor han skulle tage 10 kl. Her rejste han 

med bus mandag, tirsdag og torsdag plus kamp i weekenden. Bare en vej 

fra Fjerritslev til Aab på Hornevej var 60 km. Det trak tænder ud. Men 

Thomas har altid haft en stærk vilje så det skulle gennemføres. I 

november 97 endte det med, at de blev Junior DM mester i juniorligaen. 
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Sidste kamp vandt Aab 7-0, og Thomas scorede 5 mål. Så det hjalp på 

humøret.  

Forstanderen på ungdomsskolen havde accepteret, at Thomas skulle have 

fri til alt fodbold. Men da vi gjorde opholdet op, kunne vi konstatere, at 

man ikke kan kombinere et ungdomsskoleophold med eliteidræt. Men 

det var stærkt gået af Thomas, at han gennemførte opholdet. Året efter 

blev de DM mestre i ynglingeligaen 1998. Herefter tegnede han en 3-

årig ungdomskontrakt.  På det tidspunkt gik han på handelsgymnasium i 

Aalborg. I 1999 blev Thomas topscorer i ynglingeligaen med over 25 

mål. Hans tid som senior startede i år 2000. Men allerede på dette 

tidspunkt var han begyndt at træne med superligaspillerne. Så begyndte 

det at gå stærkt. Aab gik ind og forlængede hans kontrakt til fem år. Han 

fik debut ca. 20 juli 2000 og scorede i debuten i Herfølge med Ståle 

Solbakken ved sin side. Jeg var træner på DBU-fodboldskole i Aab. Så 

det var lidt sejt at træne derude, nu da han scorede i debuten. Det kostede 

en gammel dansk. I fortsættelsen i efteråret 2000 scorede han også i de 

efterfølgende kampe. Herefter gik han lidt i stå med at score mål. Men 

han var hele tiden inde omkring førsteholdet. Han har desuden været på 

landshold siden tiden med u-17 landsholdet. Så det har også udviklet 

ham kolossalt.  

 

I 2003 blev Erik Hamrén ansat som træner med Allan Kuhn som 

assistent. Dette betød også et rolleskifte for Thomas. Hamrén havde set, 

at Thomas også kunne bruges på den centrale midtbane. Maj 2004 var 

Aab i pokalfinalen mod Fck. Desværre tabte de 1-0, men allerede om 

søndagen spillede de 1-1, hvilket resulterede i at Aab kvalificerede sig til 

Uefa-cuppen. Her tabte de til et fransk hold i oktober 2004, men det var 

gode lærepenge. Sæson 2006/2007 blev en hård prøvelse for Thomas. 

Han havde fået en knæskade, som desværre gjorde at han måtte holde 

pause det meste af året. Sæsonen sluttede med at de fik bronze, og de 

skulle igen deltage i Europa-cuppen. Sæson 2007/2008 blev en af de 

bedste i Aabs historie. Efter en masse kvalifikationskampe spillede Aab 

sig i det nye gruppespil i Uefa, hvor man skulle møde 4 hold. Det blev 

Tottenham, Getaffe, Anderlecht og et Israelsk hold fra Tel Aviv. De 

gjorde det ok. De førte 2-0 ved pausen i England mod Tottenham, men 

tabte desværre 3-2. Men alt i alt en godkendt indsats i denne turnering. I 

den danske liga gik det godt. Ved juletid førte de turneringen, men de 

solgte deres topscorer Rade Pri´ca til Sunderland for 21 millioner.  

 

Pressen mente, at Aab solgte guldet. Men spillerne i Aab ville det 

anderledes. Jeppe Curth scorede på samlebånd, og Aab opretholdt 

afstanden til forfølgerne. Thomas spillede også meget solidt. Han havde 

et fantastisk samarbejde med Kasper Risgaard på midtbanen. Så det hele 
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endte i fryd og gammen. Aab danske mestre med en 2-0 sejr over 

Brøndby, og om lørdagen skulle guldmedaljerne overrækkes. Sidste 

kamp var mod OB, og der var karneval i byen. Så Aalborg var på 

gloende pæle. Erik Hamrén havde bebudet sin afgang ved årsskiftet, og 

Thomas skulle også af sted - muligvis. Han holdt kortene tæt ind til 

kroppen. Da spillerne havde fået overrakt guldmedaljerne efter en 2-0 

sejr over OB, skulle der tages afsked med spillere og træner. Alle troede 

at Thomas sluttede i Aab, men pludselig hev Aabs sportsdirektør et 

stykke papir op af lommen. Thomas skrev under på en tre-årig kontrakt 

med klausul om at måtte tage til udlandet, hvis det rigtige tilbud skulle 

komme. Aalborg Stadion eksploderede i et jubelbrøl. Ikke et øje var tørt. 

Ikke dårligt at have tre guldmedaljer. To som ungdomsspiller og en som 

senior. Som et kuriosum blev Thomas udtaget til A-landsholdets tur til 

Holland og Polen. Her fik han debut mod Polen.  

 

2008/2009 blev en meget speciel sæson. Aab havde kort før sæson-start 

ansat en skotte som cheftræner, nemlig Bruce Rioch. Han havde tidligere 

været ansat i OB, og havde også været træner i bl.a. Arsenal. 

Turneringen startede dårligt, men de kom videre i Cl-kvalifikationen. Til 

sidst skulle de møde Kaunas fra Litauen, og det endte heldigvis med at 

Aab kvalificerede sig til gruppespillet. Lodtrækningen til gruppespillet 

blev fulgt med stor spænding. Det blev selveste Manchester United, 

Vilarreal og Celtic. Det så svært ud. Men på en fantastisk indsats 

allerede i den første kamp i Celtic på udebane, formåede Aab at spille 0-

0. Her spillede Thomas nok sin bedste kamp til dato som balancespiller 

på midtbanen. Efter et forsmældeligt nederlag på 6-3 i Spanien til 

Vilarreal, blev Rioch fyret. Som anfører sad Thomas til møde i 3 timer 

efter ankomsten fra Spanien. Det hele endte med en fyring. Herefter tog 

Allan Kuhn over, og det blev en enestående periode. 12 kampe i træk 

uden nederlag. Selv på Old Trafford fik Aab uafgjort 2-2 d. 11 december 

2008. Det glemmer jeg aldrig.  

 

Den afgørende kamp om 3-pladsen vandt Aab 2-1 over Celtic. Så nu 

ventede La Carúna fra spanien til foråret. Det blev også en fantastisk 

præstation. Aab vandt hjemme 3-0 og 3-1 på udebane. Herefter ventede 

selveste Manchester City. Desværre et 2-0 nederlag derovre, men sørme 

om ikke Aaberne vandt 2-0 hjemme. Efter omkamp vandt englænderne 

desværre efter straffespark. Men Aab havde lavet den bedste præstation i 

dansk klubfodbolds historie. Så det er godt at tænke tilbage på.  

Præstationen i de europæiske kampe havde tæret på Aabs kræfter. Så det 

blev kun til en syvende-plads i turneringen. Alligevel formåede de at 

spille sig i pokal-finalen Kristi Himmelfartsdag. Desværre tabte de 1-0 til 

Fck, men Thomas blev kåret som pokal-fighter. Så det var et plaster på 
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såret. Men han var meget skuffet. På dette tidspunkt var det afgjort, at 

han fortsatte karrieren i Red Bull Salzburg. 

15 sæsoner i Aab var slut og næsten 280 kampe som seniorspiller. Det 

kunne næsten ikke gøres bedre. Thomas fik således kontrakt med Red 

Bull Salzburg sidst i april 2009. En af årsagerne til østrigernes interesse 

var Thomas´s  flotte præstation i Cl. Dette var et godt udstillingsvindue.  

Han har fået en flot 3-årig kontrakt. Men selvfølgelig er man også 

betænkelig ved at flytte fra trygge rammer. Han blev far til en dejlig 

datter i marts 09. Efter en hård start på det hele dernede er Alma og 

Pernille faldet godt til. Men al begyndelse vil altid være svær. Nyt land, 

ny kultur, nyt sprog m.m. Thomas startede d. 22 juni i Salzburg. Faktisk 

skulle han have startet d. 15 juni, men så blev han efterudtaget til 

landsholdet. Og her fik han de sidste 22 minutter mod Sverige i 1-0 

sejren deroppe. I skrivende stund er han med landsholdet mod 

henholdsvis Portugal og Albanien. Så han oplever fantastisk meget. 

Faktisk sendte han lige en sms om, at han er på bænken mod Albanien. 

Så det bliver spændende i aften. Turneringsmæssigt fører de også ligaen 

dernede i Østrig, og Thomas har fået meget spilletid. Hvis Dk 

kvalificerer sig til Sydafrika, og Thomas bliver udtaget, rejser jeg og 

Ingeborg til Sydafrika. Som sagt - once in a life. : - ). Drømmen er 

virkelig blevet til virkelighed. 

090909 Kresten Skov Augustinussen.                                                      

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  De stolte bedsteforældre Inger og Alfred Augustinussen. 
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Mekaniker i Afghanistan. 
Rene Larsen 

 

I de sidste 5 år har jeg lært utrolig meget ved mine arbejdsrejser i 

Mellemøsten og Afrika. Jeg har haft de bedste og mest unikke oplevelser 

i mit liv og det kan jeg kun være firmaet  No Lemon taknemmelig for.  

Jeg startede med at arbejde for No Lemon i januar 2005. Det var lidt et 

tilfælde , jeg sad og surfede på jobs, selvom jeg havde et job allerede, 

som jeg var meget glad for. Men da jeg læste at No Lemon søgte en 

mekaniker (jeg er uddannet mekaniker i Skjern 1998) til et værksted i 

Afghanistan, så blev jeg alligevel lidt nysgerrig. Efter et job interview i 

Svendborg blev jeg ansat og en måneds tid senere var jeg i et fly, på vej 

til Kabul i Afghanistan. Siden har jeg med fornøjelse set firmaet vokse 

fra 2 internationale og 20 lokale medarbejdere til ca.180 internationale 

og 1000 lokale medarbejdere, fordelt på 23 værksteder overalt i 

Afghanistan. 

 

I Afghanistan har vi: 

Et kommercielt værksted, hvor vi servicerer armerede biler for de 

amerikanske styrker, diverse ISAF enheder, UN, diverse NGO'er og de 

fleste ambassade biler fra: Amerika, England, Frankrig, Danmark, 

Italien, Japan, Korea, Tyskland, Holland, Tjekkiet, Bulgarien etc..... 

Vores største operation er vores ANP Project, hvor vi har bygget 18 

værksteder for det Afghanske Nationale Politi. I disse værksteder 

servicerer og vedligeholder vi ca. 14.000  Ford Ranger og alt fra 

ambulancer, brandbiler, og motorcykler. Det nyeste projekt vi har 

mobiliseret, er 4 værksteder for det nationale sikkerheds politi. I disse 

værksteder servicerer vi ca. 3.000 biler og 1.500 generatorer, alt fra 

Toyota Hilux, Corolla og små motorcykler. 

  

Mit arbejde har været meget varierende siden jeg startede for No Lemon 

i 2005.  Jeg startede som Technical Supervisor og har siden haft 

fornøjelsen af, at blive forfremmet til General Manager (Værksted Chef), 

General Support Manager og Business Development Manager og er 

medlem af firmaets Bestyrelse og Senior Management. 
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At arbejde for et privat firma i Afghanistan er noget som er helt 

udelukket for de fleste mennesker i Danmark. Men jeg kan kun sige at 

det som man ser i de danske nyhedsudsendelser er meget fjernt fra min 

hverdag. Det kunne min mor, hendes mand og min gode kammerat Brian 

Jeppesen nikke genkendende til da de besøgte Afghanistan i 2007. De fik 

set den gode side af Afghanistan da vi kørte en 9 timers tur til de 

tårnhøje Buddha’er  det nordlige  Bamian, de smukke søer i Banda-a-Mir 

og spiste nyfangede fisk til frokost fra en lille “restaurant” på 

flodbredden. En flottere naturoplevelse  fåes sjældent gennem en så 

uberørt natur af bjergfloder, frugtbare dale og mødet med et folkefærd 

der ikke har set et hvidt menneske før. Dette var en ferie som de aldrig 

vil glemme og deres syn på Afghanistan er ændret 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afghansk frokost, bestående af lamme kebab og friske stegte fisk. 

Brian Jeppesen – Leif Pedersen – min mor Tove Trankjær –  

mig selv og min filipinske kæreste.  

 

Mine ture til Baghdad har båret mere præg af høj sikkerhed og det eneste 

sted jeg har været er i den internationale sikkerheds zone, mere kendt 

som “Green Zone”.  Jeg har dog aldrig følt mig usikker i Baghdad og i 

den tid som jeg har været der har jeg måske ”kun” oplevet 5 morter 
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granater. Et par måneder før jeg begyndte at rejse der til, blev der dagligt 

affyret ca. 20 morter granater  ind  i ”Green Zone” 

 

Vi har for et par år siden åbnet et værksted i  Monrovia, Liberia’s 

hovedstad. Dette er en meget anderledes oplevelse i forhold til 

Afghanistan og Irak. Landet er utrolig frugtbart og grønt overalt. Der er 

ingenting der tyder på krig og hvor vi end kommer i Monrovia, så er vi 

kendte ansigter og bliver mødt med smil. Det er klart at Liberia er et 

meget fattigt land og mange års stamme krige har sat sit præg på landet. 

Der er på intet tidspunkt bystrøm og alle huse kører på generatorer. Men 

når man tager udenfor byen i weekenden, så finder man smukke og 

uberørte strande, man kan helt glemme at man er i et meget fattigt land 

hvor megen krig og ødelæggelse har hærget. 

 

Jeg har normalt været hjemme i Danmark 2 gange om året, og der er 

nogle ting som man lærer ved at være uden for landets grænser. Det er 

specielt de meget danske ting og det er ekstra vidunderligt når man ikke 

har oplevet en rød hotdog eller en flæskesteg i 6 mdr. For ikke at tale om 

frisk mælk og en god dansk frokost med sild, Doktor Nielsen og 

hjemmelavede frikadeller. Når jeg sommetider tænker på disse ting, så 

føler jeg mig rigtig dansk. 

 

God Jul!   
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To års oplevelser i Slovakiet. 
 Inge Kristensen  Vedersø Kær 

 

Det hele startede med en drøm om at opleve, leve og blive inspireret af 

andre  kulturer. Dertil fristede muligheden for at benytte færdighederne 

fra min uddannelse i praksis. Når jeg sammenholdt disse ting virkede et 

praktikophold på en dansk ambassade som den åbenlyse løsning på 

drømmene. Jeg søgte derfor om praktikplads på flere ambassader især i 

de nye EU-lande, da det for mig var et spændende geografisk område, 

der stod over for mange nye udfordringer. Jeg blev ringet op Kristi 

Himmelfartsdag 2007 (jeg fandt derfor ud af, at man ikke fejrer denne 

dag i Slovakiet) og blev fortalt, at jeg havde fået den økonomiske og 

politiske praktikstilling på den Danske Ambassade i Bratislava, 

Slovakiet. Jeg takkede straks ja – og så begyndte alle forberedelserne og 

tankerne om, hvad denne udfordring måtte bringe, for hvad indebar det 

egentlig at være økonomisk og politisk praktikant?? Og hvordan var 

landet Slovakiet egentlig?? 

 

Fuld af forventning satte jeg mig den 27. juli 2007 i et fly fra København 

til Bratislava, klar på at opleve, oven i købet uden de helt store 

bekymringer, da jeg vidste at ambassadens chauffør ville vente på mig 

ved lufthavnen og køre mig til min nye bolig. Hvilken luksus! 

Velankommet til min lejlighed stod jeg overfor den første udfordring – 

indkøb! Et helt nyt sprog af slavisk afstamning, som jeg ikke havde 

nogen forudsætning for at forstå. Så efter at have købt fedt i stedet for 

smør, fløde i stedet for cremefraiche besluttede jeg mig for, at jeg som 

minimum måtte have et sprogkursus for at kunne overleve…  

 

Da de første ord som Dobre dén (goddag), Dakujem (tak) og tallene 

jeden, dva, tri, styri… var på plads, blev livet lidt lettere. Dertil hjalp det 

også, at jeg langsomt fandt venner, der kunne snakke enten engelsk eller 

tysk, hvad enten de var slovakiske, australske, tyske, østrigske, norske, 

svenske osv. En yderst positiv overraskelse var det store antal af unge 

praktikanter, der havde fundet vej til Bratislava – af alle steder. Der var 

altid nogle stykker, der havde lyst til at lave noget, om det var at gå en 
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tur langs Donaus breder, spise middag, vandre eller feste – så der var 

sjældent tid til at kede sig eller føle sig ensom. Livet gik bare derudad. 

 

Arbejdet på ambassaden var meget afvekslende. Det der i starten betog 

mig mest og fik mig til at føle, at jeg nu arbejdede på en ambassade, var 

også det der til sidst føltes som tidskrævende og begrænsende: de mange 

receptioner, åbninger og andre tiltag udenfor normale danske 

arbejdstider. Af de mere erindringsværdige var receptionen for 

udgivelsen af en bog om jøders historie i Slovakiet og den tidligere 

smukke synagoge, prisuddelingerne for henholdsvis en international 

børneillustrationskonkurrence og en international filmkonkurrence, hvor 

ambassaden på vegne af to danske vindere skulle modtage priserne. Det 

daglige arbejde på ambassaden bestod bl.a. i udarbejdelse af politiske og 

økonomiske analyser og rapporter, udarbejdelse af artikler til 

ambassadens hjemmeside, møder med slovakiske myndigheder og 

besvarelse af borgerhenvendelser. Efter det halve år i den politiske 

afdeling fortsatte jeg med et halvårigt praktikophold i Handelsafdelingen 

og selvom arbejdspladsen var den samme, var arbejdsopgaverne helt 

anderledes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inge foran ambassaden                  Inge i Male Fatra bjergene 
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Da året på ambassaden var gået, besluttede jeg mig for, at jeg endnu ikke 

var klar til at tage til Danmark. Jeg var sikker på, at der var mere for mig 

at opleve i Slovakiet. Jeg søgte derfor og fik en stilling hos IBM 

International i Bratislava. Jobbet bød på nye udfordringer og oplevelser. 

Især den meget unge medarbejderstab og kendskabet til slovakiske 

arbejdsmetoder var et plus.  

 

Livet udenfor ambassaden og IBM bød som sagt på mange oplevelser. 

Slovakiets smukke natur og mange bjerge indbød til både lange og korte 

vandreture. En halv time i bus fra Bratislavas centrum og så var man ved 

foden af  Devinska Kobyla, hvorfra man, når man havde kæmpet sig op, 

havde udsigt til store dele af Østrig, Slotsruinen Devin og ikke mindst 

den smukke sammenslutning mellem floderne Donau og Morave. Jeg har 

også været på rundtur i Slovakiet i bil, hvilket har været en fantastisk 

oplevelse. De snoede, smalle bjergeveje, udsigten fra toppen af et bjerg, 

rundvisning i miner og grotter og ikke mindst de mange byer, som alle 

havde et smukt bycentrum, med borge og adelspalæer og de 

modstridende betonkvarterer bygget under kommunismen. 

 

Ikke kun i Slovakiet var mulighederne mange. Også ture til de omkring 

liggende lande var ligetil, da Bratislava nærmest føltes som Europas 

navle – med kun 1 time i tog til Wien, 3 timer til Budapest og 4½ til Prag 

var det nemt at smutte til en af de smukke hovedstæder og opleve det 

pulserende liv og den kultur de stod for. 

 

Jeg står nu, to år efter afrejse, med en kuffert fuld af gode oplevelser, 

erfaringer, venner, som jeg for altid vil have noget ganske særligt med 

samt en stor overbevisning om at talemåden ”ude godt men hjemme 

bedst” også er gældende for mig. Jeg er utrolig glad for, at jeg fulgte min 

drøm og oplevede at bo i et andet land end Danmark og føler mig nu 

rustet og klar til at starte et ”nyt liv” i Danmark. 
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Guldkorn og peberkorn. 
 

 

Intet er umuligt – for den der ikke selv skal gøre det. 

 

Når a gør´et sjel, så er et både takket å betal. 

 

Det værste ved at være midaldrende er, at man vokser fra det. 

 

Bedre sent end aldrig, sagde kællingen og smed gæren ind i ovnen. 

 

Deres øjne mødtes, deres hænder mødtes,  

deres læber mødtes, deres advokater mødtes. 

 

Diplomati er at overbevise sin kone om, at hun ser kedelig ud i en 

minkpels. 

 

Nær di jawer æ kat ud, så ska di fremme te en. 

 

Den første nat i galgen er den værste. 

 

Folk med begge ben på jorden, hænger ikke på træerne. 

 

Hvis vi ikke ændrer retning, ender vi der, hvor vi er på vej hen. 

 

Et barn om året er ikke meget, sagde manden, men det løber da op. 

 

Servicen kunne vi ikke klage over, der var ingen. 

 

Der er mere mellem himmel og jord, end andre steder. 

 

”Så´en war et, vi sku snak,” såj æ ,mand,  

de snakket ham etter æ hue. 

 

Hvis du møder et menneske uden smil, 

så giv ham et af dine. 
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Stadil Skole 1948 
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Tak til nedennævnte som har bidraget med tekster, 

billeder eller tegninger i dette hæfte. 
 

Christine Aaberg 

Ingrid og Egon Larsen 

Ellen Kolby 

Kristian Sand 

Kresten Augustinussen 

Rene Larsen 

Inge Kristensen 

Dagbladet Ringkøbing - Skjern 

Niels Peder Kolby 

Jens Ulrik Kamp 

 

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 Sogneforening. 

Vedersø Menighedsråd. 

Stadil Menighedsråd. 

Vedersø Idrætsefterskole. 
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Redaktionen består af: 

 

Knud Tarpgaard  tlf: 97 331788 

   aktarpgaard@mvb.dk 

Marie Kolby  tlf: 97 331339 

   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 artikler, pudsige oplevelser, biografier, egnsbeskrivelser, 

personskildringer eller dramatiske oplevelser. 

Billeder af gårde, huse, personer, klassebilleder, og meget andet er også 

velkommen. 

Kontakt os allerede nu med din gode ide. 

 

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

Vedersø Kirkesogne og forventes derudover  lagt ind på  

Hjemmesiden  ”stadil – vedersoe” 

 

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

 

Stadil Købmandsgård. 

Vedersø Købmandsgård. 

 

 

Redaktionen ønsker  

alle læsere en rigtig 

glædelig jul 

og et godt nytår. 
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