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Velkommen  
til Vestjylland 
- hvor de gode ferier holdes

To procent. Vidste du det? Der er faktisk 
kun to procent af Danmark, der består af 
det helt særlige klitlandskab, som hel-
ler ikke findes ret mange andre steder i 
verden. 

De hvide sandbjerge, marehalmen, 
klithedelandskabet er utroligt unikt. Og 
det ligger alt sammen lige her i Vestjyl-
land. Her kan du opleve det hele med 
Vesterhavets brusen som fast inventar. Her 
kommer du tæt på naturen og kan måske 
se livet i det store perspektiv for en stund. 
Lægge lidt afstand til småproblemerne i 
hverdagen, for i naturen skal man bare 
være. Man skal bare nyde. 

Findes der en opskrift på den gode 
ferie? 

Måske ikke, men vores bud lyder helt 
klart på afslapning, den skønne vestjyske 
natur og så selvfølgelig en masse gode op-
levelser, man kan tage med hjem og tænke 
tilbage på med glæde resten af året. 

Vi vil gerne gå lidt længere for at give 
dig de allerbedste oplevelser. 

 

Du sidder lige nu med vores magasin for 
foråret og sommeren. 

Vi har brugt den sidste del af 2017 på 
at håndplukke noget af det, vi selv synes, 
er det bedste, egnen kan tilbyde, og det er 
det, vi præsenterer for dig her i magasinet. 

Her finder du en bred vifte af spæn-
dende virksomheder og attraktioner, der 
alle ligger i køreafstand fra Vedersø Klit. 

Måske har du lyst at klappe en fisk 
på JyllandsAkvariet i Thyborøn - og hvis 
ikke klappe, så måske spise en fisk i stedet? 
Det er der også rige muligheder for her 
på kysten, hvor fiskeriet blomstrer. Prøv 
for eksempel hos Hvide Sande Røgeri 
eller Nørgaard Fisk og Røgeri i Thor-
sminde. Her kan du samtidig besøge det 
helt nyrenoverede Strandingsmuseum, der 
formidler i verdensklasse om hele kystens 
historie med de mange skibsstrandinger. 
Som du kan læse i dette magasin har livet 
tæt på Vesterhavet ikke altid været lig med 
gode ferier, men været præget af en hver-
dag med døden helt tæt på. 

Her i magasinet finder du oplevelser 
og muligheder for enhver smag, hvad 
enten du har børn med, hund med, om 
du interesserer dig for kunst, shopping, hi-
storie eller har lyst at smage på de mange 
spændende lokale råvarer, vi har her på 
vestkysten.

Glæd dig allerede nu til de skønne 
dage på stranden, lange gåture, sjov og leg.

Måske du også slår et smut forbi turene 
ved klithederne og Marens Maw eller 
Husby Klitplantage?

Naturen her er den største perle, vi har, 
og vi håber, du vil nyde roen, solnedgan-
gene, bølgernes brusen og skovens dufte i 
fulde drag. 

Og så håber vi, du kan finde inspirati-
on her i magasinet til endnu flere ople-
velser, der giver dig nye måder at opleve 
Vestjylland på. 

Med ønsket om en skøn Vesterhavs-ferie

Søren, Henrik, Anna Grethe  
og Johannes Olesen
Klitferie I/S
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Tekst af: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex 
Media

For tre år siden købte Michael Madsen, 
indehaver af JyllandsAkvariet, en båd. Han 
havde fået en idé. Han ville arrangere ture 
ud på Nordsøen for at se hvaler.  
Hvalturene efter marsvin blev en stor suc-
ces. Men det er kun på udvalgte aftener 
med det rigtige vejr, det kan lade sig gøre 
at lave turene. 

Hvad skulle den nye båd lave resten 
af tiden? Jo, Michael fik den idé, at båden 
skulle sejle akvariets gæster ud på Lim-
fjorden. Ud til JyllandsAkvariets store, grå 
”naboer”.

Agger Tange er populær hos 
fjordens sæler
I Limfjorden, lige ud for Thyborøn og 
Agger Tange, er der nemlig nogle sto-
re sandbanker. Og her holder områdets 
mange sæler til. Stedet er yderst populært 
blandt dyrene, og ofte ligger der flere 
hundrede sæler her og hygger sig. De 
slapper af og hviler sig mellem måltiderne. 
Sælerne spiser fisk og krebsdyr. Og i Lim-

fjorden, med Vesterhavet lige ved siden af, 
er der rigeligt mad i området. 

En stor succes med sælsafari
Turene med båd ud til sælerne blev en 
succes ud over alle grænser. Snart måtte 
Michael Madsen købe endnu en båd. Og 
begge både sejler nu både i fast rutefart 
med mange daglige afgange samt efter 
behov. Når det er lavvande, kan man også 
komme med traktorbussen, der fragter de 
besøgende ud i naturen. Indehaveren af 
akvariet forstår godt, at folk så gerne vil 
ud og besøge sælerne på sandbankerne. 

- Det er en kæmpestor oplevelse at kom-
me helt tæt på dyrene i deres naturlige 
omgivelser. Og så har sælerne naturligvis 
også en stor nuttetheds-faktor med deres 
store, brune øjne. Rigtig mange har et 
forhold til sæler, forklarer han. 

En oplevelse på  
naturens præmisser
Men formålene med turene er først og 
fremmest oplysende, tilføjer Michael 
Madsen. Sælsafari viser dyrene i den fri 

natur, ikke i et lukket akvarium, og det er 
derfor også på naturens præmisser. 

- Man kan ikke planlægge oplevelsen 
hos sælerne, som arrangør. Vi kan risi-
kere, at det blæser så meget, at sælerne 
ikke kommer frem. Men det hører med 
til oplevelsen. Sådan er det, at opleve det 
virkelige liv i fjorden. Sælerne er ligele-
des vilde dyr. Man kan ikke klappe dem, 
og man skal bestemt ikke stikke fingrene 
frem over båden til dem. Det hører med 
til oplevelsen at have respekt for dyrene, 
siger Michael. 

Som gæst hos sælerne bliver man 
vidne til dyrenes naturlige cyklus. I juli 
fødes alle ungerne. Pudsigt nok føder alle 
gravide sælhunner på nøjagtig samme dag. 
De venter alle på de helt rigtigt forhold. 
I august går det løs med parringssæsonen, 
og man kan opleve sæler med mærker 
efter slåskamp om hunnerne. Det er igen 
en del af vilkårene i naturen.

Danmarks største rovdyr
Det er svært at holde tal på sælerne, men 
man regner med, at mellem 800 og 1000 
sæler holder til i den nordlige del af 

Kom tæt på sælerne  
med JyllandsAkvariet
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JyllandsAkvariet

FAKTA
Jyllandsakvariet
Vesterhavsgade 16
7680 Thyborøn

Tlf: + 45 9783 2808

www.jyllandsakvariet.dk

Åbningstider: 
Jyllandsakvariet har åbent 
alle dage 10.00 til 16.00. 
I juli og august alle dage 
10.00 - 18.00
Enkelte lukkedage i decem-
ber. Se hjemmesiden for 
specifikke åbningstider. 

For booking på sælsafari 
eller en af de andre ture se: 
www.jyllandsakvariet.dk
(Eventuel bestilling per  
telefon.)

Kom tæt på sælerne  
med JyllandsAkvariet

Limfjorden ved Thyborøn, hvor Jyllands-
akvariet ligger. Det er primært spættet 
sæl, der lever i fjorden. Men man kan også 
være heldig at se den store gråsæl. Det er 
Danmarks absolut største rovdyr. Den sto-
re gråsæl-han kan veje 300 kg, og den skal 
spise 15 kg fisk om dagen. Den er ikke 
bange af sig, for den har ingen naturlige 

fjender. Den kan finde på at svømme ret 
tæt på båden med gæster og stikke sit sto-
re, sorte hoved frem og kigge nysgerrigt 
op. Som om den siger: ”Hvad vil I her i 
min fjord?”

Udover sælsafarier og hvalture ar-
rangerer Jyllandsakvariet også ravture og 
østerssafarier. 

1
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Tekst af: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex 
Media

Lige siden 1933 har der været en rigtig 
slagter i Thyborøn. Dengang åbnede bu-
tikken i Bredgade, og det var slagtermester 
Rønn og hans kone, der drev forretnin-
gen sammen. 

Op gennem årene har slagterforret-
ningen haft flere ejere, og i 1968 overtog 
slagtermester Byskov butikken, som siden 
har haft navn efter ham. 

Men for et par år siden så det ud til 
at være slut med den gamle slagterforret-
ning. Den ene af de to ejere trak sig, og 
det var for hårdt at drive den store butik 
ene mand for slagtermester Erik, der ellers 
i sin tid var udlært i butikken og havde 
arbejdet der lige siden. 

Var det på tide at dreje nøglen om?
Nej, mente fisker og iværksætter 

John-Anker Hametner Larsen. Thyborøn 
skulle holdes med godt slagterkød, og det 
endte med, at John-Anker uden slagterer-
faring overtog forretningen. 

Ordentligt kød til mandskabet
Det er nu ikke John-Anker selv, der til 
dagligt svinger kødøksen, det er stadig 
fagfolk bag disken. Faktisk er det for-
rige ejer og slagtermester Erik, der står 
for slagterdelen. Hans lange erfaring og 
kendskab til kunderne, kan ikke undværes. 
Eriks kone er også at finde bag disken i 
butikken. 

Men hvorfor gå så meget op i at redde 
en slagterforretning?

Jo, i første omgang skulle John-Anker 
selv bruge kød. 

Han startede i sin tid som fisker med 
en enkelt kutter, men har i dag syv skibe 
med mandskab. Der skal kød med i pro-
vianten, når kutterne sejler ud. Forestiller 
man sig et enkelt skib med seks mand, der 
skal spise tre gange om dagen i en uge - så 
kan man selv gange op. Det bliver til en 
del kød.

Og det skulle være ordentlig kød. Ikke 
noget gaspakket fra supermarkedernes 
forholdsvis begrænsede udvalg, men rigtig 
slagterkød i god kvalitet, som det altid 
havde været. 

Drømmen om en café
Men der var endnu en bagtanke bag 
overtagelsen af butikken. John-Anker 
havde altid drømt om at eje en lille café. 
Han så muligheden for at forene denne 
drøm med slagterforretningen. Derfor 
kontaktede han straks Sophie Tommerup, 
der havde drevet køkkenet hos De røde 
barakker i byen en sæson. Sophie er ud-
dannet ernæringsassistent og gik også med 
drømmen om egen café, så hun var straks 
med, da John-Anker tilbød hende jobbet 
som bestyrer. 

I januar 2017 åbnede Slagter Byskov 
således i helt nye lokaler på Harboørevej 
og nu med en moderne café og steakhou-
se sammen med butikken. 

Lækre råvarer lige ved hånden
Kombinationen af slagterbutik og spise-
sted er helt optimal, siger bestyrer Sophie.

- Det er helt utroligt lækkert for mig i 
køkkenet, at jeg har adgang til alle de læk-
re råvarer. Jeg ved, at kødet er ordentligt 
og velmodnet af fagfolk, og vi har et godt 
samarbejde på tværs. Er der en ret, jeg har 

Slagter Byskov 
holder Thyborøn med 
godt, dansk kød
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lyst at lave, kan jeg bare spørge, om vi har 
det kød, jeg skal bruge. Det giver en stor 
frihed i arbejdet at have det hele lige ved 
hånden, forklarer Sophie.

Konstellationen giver også mindre mad-
spil, for det friske kød i slagterbutikken 
når ikke at ligge og blive gammelt, når 
Sophie laver mad med det. 

Foreningen af butik og café kommer 
også kunderne til gode: 

- Det var vigtigt for mig, da jeg sam-
mensatte menukortet, at al mad i cafe og 
restaurant skal være noget, vi selv produ-
cerer. Får man noget mad, man kan lide 
her, så kan man købe det selvsamme kød 
med hjem, siger Sophie. 

Hun elsker at eksperimentere og lave 
nye retter, men som udgangspunkt kan 
man altså nyde gode bøffer eller klassiske 
danske retter i cafeen - alt sammen med 
lokalt slagterkød naturligvis. 

FAKTA
Slagter Byskov Café  
og Steakhouse
Harboørevej 8
7680 Thyborøn

Tlf: + 45 9783 1020
www.slagterbyskov.dk

Åbningstider: 
Butikken: 
Man - fred: 06.00 - 17.00
Lør - søn:  07.00 - 12.00 
Søndag dog med  
begrænset udvalg.

Café og Steakhouse: 
Alle dage: 11.00 - 20.00

SLAGTER BYSKOV
CAFÉ & STEAKHOUSE

2

  7



I toget er der tid til  
øjenkontakt,  
nærvær og hygge
- tag turen med VLTJ
Tekst af: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex 
Media

Som en livsnerve løber VLTJ’s jernbane-
spor tværs gennem det vestjyske landskab, 
hvor de forbinder landsbyer og mennesker 
i det tyndtbefolkede område. Toget er 
pulsen, der afgår med en god time mellem 
hver afgang. 

Med 138 år på bagen er jernbanen en 
fast del af områdets DNA. Den bragte en 
rivende udvikling med sig hertil, og stadig 
i dag fragter den ”fremtiden” med sig, 
når unge mennesker fra hele kommunen 
dagligt tager toget til ungdomsuddannel-
serne i Lemvig. 

Smuk rute direkte til  
kulturlivet
Udover at fragte de unge og andre lokale 
pendlere er den gamle jernbane et yndet 
udflugtsmål. Både blandt lokale børnefa-
milier og turister. Jernbanestrækningen er 
nemlig en unik oplevelse. Den går gen-
nem den barske, øde vestjyske natur. På 
turen oplever man at se havet på den ene 
side, fjorden på den anden. Ruten går fra 
stationsbyen Vemb til havne - og fiskeriby-
en Thyborøn. 

Undervejs stopper toget ved en mæng-
de små stationer, og alle steder er der 
noget særligt at se. Man kan for eksempel 
gratis tage sin cykel med i toget, stå af på 
en station og cykle en af de mange natur-

skønne ruter. Men man kan også stige af i 
gåafstand til gågaden og havnen i Lemvig, 
det nye Sea War Museum eller Jyllands-
Akvariet i Thyborøn. Eller man kan slet 
og ret bare tage turen frem og tilbage og 
nyde udsigten og de mange små stop, der 
alle har sin charme. 

Historien om  
Victoria Street Station
Nye passagerer vil nok undre sig lidt, når 
de for eksempel ser i køreplanen, at toget 
kommer forbi Victoria Street Station. Ja, 
akkurat som den store metrostation i Lon-
don! Og de vil sikkert more sig kosteligt, 
når de ser, at det flotte navn ”blot” dækker 
over et lille trinbræt. 

Magasinet Klitferie 2018
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- Egentlig hed stationen Vejlby Klit. 
Men beboerne syntes, at fordi stationen 
ligger ved Viktoriavej, der er opkaldt efter 
et af de mange strandede skibe gennem 
tiden, så var det mere passende med ”Vic-
toria Street Station”, forklarer direktør for 
VLTJ, Martha Vrist. 

Derfor satte beboerne selv et stort skilt 
op med det nye navn. Banen pillede det 
ned, men det skete et par gange, at der 
kom et nyt, hjemmelavet Victoria Street 
Station op. Til sidst fik det lov at blive 
hængende, og i starten af 1990’erne fik 
stationen officielt et navneskift og kom 
endelig til at stå i køreplanen som Victoria 
Street Station. 

Nærvær i toget
Turister er ofte kørt i bil til området. 
Hvorfor skulle de tage toget? Man kan jo 
køre til de mange seværdigheder. 

- Der er mange, der synes, det er ekstra 
hyggeligt at køre i tog. Her skal man ikke 
koncentrere sig om bilkørslen. Man kan 
have øjenkontakt, og det giver nærvær 
og hygge at opleve turen sammen på en 
anden måde, forklarer Martha Vrist.

Hun tilføjer, at mange synes, det er 
ekstra hyggeligt at køre med banens gamle 
togsæt, som bringer nostalgien frem hos 
de fleste. Og så giver banen mulighed for 
en god dag med billig transport. Med en 
Familiebillet, der gælder for to voksne og 
fire børn en hel dag, kan man stige af og 
på toget, som man vil, og køre fra oplevel-
se til oplevelse - og hjem igen selvfølgelig. 

 FAKTA
• VLTJ står for Vemb- 

Lemvig-Thyborøn-
Jernbane, som er den 
rute togene kører. 

• VLTJ drives af Midtjyske 
Jernbaner. 

• Jernbanen er også 
kendt, fordi afslutnings-
scenen i ”Olsen-Banden 
i Jylland” foregår i VLTJ 
-toget. 

• Find information om 
VLTJ-banen og  
køreplaner på  
www.mjba.dk

• Følg også Midtjyske Jern-
baner A/S på  Facebook 
for at holde dig op-
dateret. 

• Billetter købes i billet-
automater i togene, på 
stationen i Lemvig eller 
via App’en Mobilbillet.

• På www.midttrafik.dk 
finder du info om billet-
køb på engelsk. 

• Familiebilletten kan 
købes på Lemvig Station, 
via app’en Mobilbillet 
samt forskellige salgs-
steder, som kan findes på 
hjemmesiden. 
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Fra naturkatastrofe til  
blomstrende fiskeri havn
Tekst af: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex 
Media

Helt ude for enden af Harboøre Tange, så 
langt man overhovedet kan komme, inden 
man synker i Vesterhavets bølger, kan man 
nyde udsigten over en smuk mindepark. 
Man kan tage køreturen hertil i bil, eller 
man kan tage med VLTJ-toget til byen. 

Sten og skulpturer af den danske 
kunstner Paul M. Cederhof træder frem 
i landskabet til evigt minde om en af 
verdens store katastrofer: Jyllandsslaget, der 
blev udkæmpet ud for Jyllands kyst under 
1. Verdenskrig. 9000 søfolk omkom her i 
verdens største søslag. Mindelunden er en 
smuk påmindelse om tragedien. Men prøv 
at lade blikket glide til højre. Hvad ser 
du? Vand, ja. Thyborøn kanal, som skærer 
sig tværs over den smalle landtange, hvor 
Thyborøn ligger med Limfjorden på den 
ene side og Vesterhavet på den anden. 
Kanalen er også et minde om en katastro-
fe. Om ikke en menneskeskabt én med 
mange krigsofre, så en naturkatastrofe af 
de store. Før i tiden var landtangen hel og 
gik i ét stykke langs Jylland. Men i 1862 
ramte en kraftig storm kysten, og med 
den forsvandt et stort stykke af tangen. 
Det blev dannelsen af Thyborøn Kanal, 
der nu sikrer en åben passage mellem 
Limfjord og Vesterhav på dette sted.

Fra stormflod til ny havn
I Danmark siger man, at intet er så skidt, 
at det ikke er godt for noget. Direktør for 
Thyborøn Havn, Jesper Holt Jensen, taler 
derudover om en særlig vestjysk Thybo-
røn-ånd: Man har været vant til at tilpasse 
sig naturens barske præmisser, og trækker 
man sammen i flok for et fælles mål, så 
lykkes tingene hurtigere her, end man 
kunne regne med. En forbløffende effekti-
vitet hersker til tider, det har han selv 
erfaret. Men den historie kommer senere. 

I første omgang tilbage i 1800-tallet 
tilpassede man sig hurtigt de nye for-
hold, som stormfloden havde forårsaget. 
”Hullet” ud til Vesterhavet blev hurtigt 
set som en stor mulighed for fiskeriet. I 
begyndelsen var der ingen by i Thyborøn, 
og man fiskede fra Lemvig Havn. Men i 
1914 blev der givet tilladelse til at anlægge 
en havn for fiskerne ved selve Thyborøn 
Kanal, skellet mellem fjord og hav. Siden 
det første havnebyggeri er udviklingen 
løbet ligeså stærkt som vindmøllerne ved 
Nissum Bredning syd for Thyborøn på 
en blæsevejrsdag. Inden for havnens 104 
års historie er den blevet udvidet hele 
14 gange, og Thyborøn by er skudt frem 
omkring havnen med et indbyggertal, 
der fulgte fiskeriets rivende udvikling. I 
dag bor der 2.069 indbyggere i byen, og 
Thyborøn Havn er Danmarks 10. største 
havn og Danmarks 3. største fiskerihavn. 
Cirka 2200 arbejdspladser har forbindelse 
til havnen, der omsatte for 1,8 milliarder 
kroner sidste år. 

Den ældste havn fra 1914
Har man lyst at opleve en rigtig og meget 
aktiv industrihavn, så er der rige mulig-
heder i Thyborøn. Man er meget velkom-
men til at færdes på havnen, med mindre 
der er spærret tydeligt af. Dog skal man se 
sig for. Havnen er en stor arbejdsplads, og 
der kører mange tunge og travle køretøjer.  
Fortsætter man til højre efter mindepar-
ken og videre rundt med Vesterhavsgade 
til Havnegade, kommer man til en stor, 
rød bygning. Her er restauranter og bade-
faciliteter dag, men bygningen var Thybo-
røns første fiskeauktion fra 1928. Bag den 
ligger det allerældste havnebassin anlagt 
i 1914. I dag er denne del af havnen for-
beholdt lystbåde og gæster til søs. Det er 
også herfra, man kan komme på sælsafari 
med JyllandsAkvariets både, og der er 
handikapvenlig adgang til badestrand. 

Her kommer spisefiskene fra
I dag er der over fem kilometers kajanlæg 
i Thyborøn Havn. Vil man tage hele turen, 
skal man sætte god tid af. Fortsætter man 
forbi den røde bygning, kommer man 
til en hvid bygning med sort tag. Her 
byggede man en ny fiskeauktion, da den 
røde bygning blev for lille. Endnu et sten-
kast længere henne ad Havnegade ligger 
det nuværende Thyborøn Fiskeauktions 
Center, som kom til, da man måtte udvide 
endnu en gang.   
Spiser man fisk på restaurant i området, 
eller køber fisk med hjem, så stammer den 
med 99 procents sikkerhed fra denne byg-
ning. Her landes en masse forskellige fisk: 
Torsk, havtasker, men især er Thyborøn 
kendt for fladfisk, særligt rødspætter.  
Længere fremme kan man ikke undgå 
at se en stor bygning med et blåt skilt 
med tre hvide 9-taller. TripleNine hedder 
virksomheden. I 50’erne udvidede man, 
så man ikke længere kun fiskede spisefisk, 
men også industrifisk som tobis og brisler, 
og man begyndte at producere fiskemel. 
I dag producerer man også fiskeolie, og 
fiskefoder til norsk lakseopdræt udski-
bes fra Thyborøn. På havnen ligger også 
andre store virksomheder: Smedefirmaer 
og trawlproducenter er med til at skabe 
aktivitet og liv i industrihavnen.  
Fortsætter man endnu længere syd-
på i havnen, finder man den sidste del 
af havnens funktioner: godstransport. 
Stenral sejles fra Jyske Rev til Thyborøn 
og sorteres i store bunker af sten, sand og 
grus til betonproduktion. Endelig er det 
også i den sydlige del af havnen, der netop 
er opført nye, store vindmøller. Med sin 
beliggenhed lige ved havet er Thybo-
røn ideel for vindenergi. Måske kan du 
se en mølle med kun to vinger? Det er 
ikke fordi, møllen er ufærdig. Det er en 
testvindmølle lavet af et kinesisk firma. De 
bruger den hårde vind i Thyborøn til at 
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Fra naturkatastrofe til  
blomstrende fiskeri havn

teste, om møllen er egnet til tyfonområder 
i Østen. 

Den særlige Thyborøn-ånd
Naturkræfterne er store derude på 
landtangen, hvor Thyborøn ligger. Det 
mærker vist alle, der kommer hertil. Men 
de menneskelige kræfter er heller ikke 
at forklejne. Det mærkende direktør for 
havnen Jesper Holt Jensen, da han trådte 
til for fire år siden. 
- Jeg havde en drøm om, at jeg på sigt 
ville arbejde for en stor flydedok i havnen. 
Det ville realistisk set tage lang tid, mange 
år, med sådan et stort projekt, forklarer 
direktøren. Flydedokken var nødvendig, 
fordi der kommer større skibe til havnen 
i takt med udviklingen, og i flydedokken 
kan de store skibe sluses ind og repareres. 
Men det viste sig, at der var én ting, den 
nytiltrådte direktør ikke havde taget højde 
for: Thyborøn-ånden, som han kalder den.  
- De to store smedefirmaer på havnen gik 
sammen og fandt en flydedok i Göteborg, 
som de ville købe. I en periode trak alle 
kræfter her i havnen for samme mål, og 
på under et år havde vi planlagt, iværksat 
og fået Vestjyllands største flydedok hjem, 
forklarer Jesper Holt Jensen, der som di-
rektør måtte udvide havnen for 35 milli-
oner kroner til et bassin, der var dybt nok. 
Gæster på havnen vil uundgåeligt lægge 
mærke til den store, blå flydedok med 
teksten ”Thyborøn Shipyard”. Den ligger 
i sit store bassin som et symbol på nyeste 
udvikling og fremgang. Både i Thyborøn 
men i særdeleshed på havnen, hvor det 
hele altså startede med en naturkatastrofe 
efterfulgt at vestjysk effektivitet - lige i 
Thyborøns ånd.  
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Bovbjerg Fyr  
– et kulturelt fyrtårn 

Tekst af: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex 
Media

Helt ude på kanten af Bovbjerg Klint lig-
ger det karakteristiske røde fyrtårn, Bov-
bjerg Fyr. Når det er mørkt, sender fyret 
sit lys ud over havet. Det blinker hvidt to 
gange hvert 15. sekund, men sådan har det 
ikke altid været. Da det første gang blev 
tændt i 1877, var det med en fast levende 
flamme. Fyrtårnet er en del af den barske 
historie på Jyllands vestkyst. I 1800-tallet 
fragtedes det meste gods via skibsfart, og 
Vesterhavet ud for Jylland var en sand 
motorvej af skibe, der sejlede med varer 
fra hele verden. Men dette var en farlig 
vej. Bundforholdene er lumske, stormene 
hærger ofte, og et utal af strandinger i 
perioden gjorde vestkysten til en særde-
les frygtet rute og gav området tilnavnet 
”Jernkysten”.

For at forbedre sikkerheden til søs 
byggede man fyrtårne langs kysten. De 
kunne lede sømændene sikkert langs 
kysten i mørket. 

At holde liv i ilden
Dengang var bygningerne omkring 
Bovbjerg Fyr hjem for hele tre familier, 
der arbejdede med at passe fyret, med fyr-
mesteren i spidsen. Ilden i fyrtårnet måtte 
ikke dø ud. Den dag i dag fortælles der 
mange historier om de gamle fyrmestre 

gennem tiden. For eksempel Fyrmester 
E. Rasmussen, der engang havde sejlet 
verden rundt, og derfor virkede noget 
eksotisk i det lille samfund på vestkysten. 
Han havde endda en papegøje, som han 
havde haft med hjem fra sine rejser! 

I dag er der ikke længere en ild, der 
skal holdes liv i. Fyrtårnet oplyses af en 
elektrisk pære, der styres automatisk, og 
sidste fyrmester forlod tårnet i 2003. 

Tre kvinder redder fyret
Farvandsvæsenet, der ejede fyret, ville 
dengang gerne spare pengene på vedlige-
holdelsen af bygningerne, de satte derfor 
fyret til salg. Men det var ikke noget, der 
huede de lokale, der havde levet under 
fyrtårnets blinkende lys alle dage. Hvad 
nu? Hvem ville købe det? Måske nogen 
som ville lukke stedet for offentligheden? 
Det måtte ikke ske!

Fyrtårnet, der gennem årene har 
reddet mange søfolk fra strandinger, syntes 
nu selv at have brug for en redning. Tre 
lokale kvinder fra området udførte i tre 
år et kæmpe arbejde med underskrifts-
indsamlinger, formidling af deres ideer og 
samtaler med politikere. Det bar frugt. I 
2006 købte Lemvig Kommune fyret, som 
de solgte videre til den fond, de lokale 
havde oprettet, for en enkelt krone - med 
den klausul, at det skulle holdes åbent 
og drives som kulturhus med offentlig 
adgang. Og det er det blevet siden. 

De frivilliges ideer til grund 
for nyt kulturhus
Ligesom redningsinitiativet i sin tid blev 
taget på frivillig basis, drives tårnet nu 
for en stor del af frivillige. Mange bakker 
op om tårnet, og ideerne fra de mange 
frivillige har udviklet Bovbjerg Fyr til et 
levende kulturhus med 50 - 60.000 besø-
gende om året. Her er café med hjem-
mebag, butik med lokale produkter og 
fødevarer, her er skiftende kunstudstillin-
ger hver måned. Man kan læse de mange 
gode historier blandt andet fra tårnets tid 
med fyrmestre og om tiden under krigen. 
Fyrtårnet er ramme om mange spæn-
dende arrangementer hvert år; alt lige fra 
koncerter, fællesspisning, efterårsmarked 
til teaterforestillinger. De frivilliges ideer 
og virketrang er uudtømmelig. Og så kan 
man selvfølgelig nyde udsigten fra tårnet, 
hvor man kan lade blikket glide ud over 
Vesterhavets uendelighed, de tre synlige 
middelalderkirker på land og Bovbjerg 
Klint med spor fra istiden. 
I dag er der ingen Fyrmester på Bovbjerg, 
men ”Fyrmoster” Lene Christiansen står 
i spidsen sammen med en lille håndfuld 
fastansatte og holder styr på de frivilliges 
store arbejde, der skal sikre, at Bovbjerg 
Fyr holdes åbent og aktivt - til glæde for 
de mange gæster. ´
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Bovbjerg Fyr  
– et kulturelt fyrtårn 

FAKTA
Bovbjerg Fyr
Fyrvej 27, Ferring
7620 Lemvig
+ 45 9789 1012
www.bovbjergfyr.dk

Åbningstider 2018:
28.01.-31.03. kl. 13.00-16.00*
01.04.-30.06. kl. 13.00-17.00*
01.07.-31.08. kl. 11.00-17.00
01.09.-31.10. kl. 13.00-17.00*
01.11.-09.12. kl. 13.00-16.00*
27.12.-30.12. kl. 13.00-16.00
*Mandag lukket

Udvidet åbningstider ifm. 
helligdage.

Læs mere om aktuelle  
arrangementer
og udstillinger på fyrets 
hjemmeside.
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Godt håndværk  
er en fornemmelse i  
fingerspidserne

Tekst af: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex 
Media

Sølv, træ, ler, beton, messing, silke, uld. Det 
kribler i Sara Brunn Buchs fingre uanset, 
hvilket materiale hun får i hånden. Sådan 
har det altid været. 

- Jeg har altid været tiltrukket af alle 
mulige materialer. Jeg synes, det er så 
spændende, hvordan man kan arbejde 
med det, og hvad man kan få ud af det, 
forklarer hun.

Oprindeligt førte den fascination til en 
faguddannelse inden for textil, men det 
endte med at blive et helt andet og mere 
usædvanligt materiale, der skulle blive Sara 
og hendes mand Peders levevej; nemlig 
horn. 

I 2007 købte de den gamle familie-
ejede hornvarefabrik, der har eksisteret i 
Bøvlingbjerg siden 1935. Hornvarefabrik-
ken holder den gamle håndværkstradition 
i hævd og fremstiller alt lige fra skeer og 
hårspænder til julepynt og smykker i horn. 
Alt laves på værkstedet i Bøvlingbjerg, og 
varerne sælges i forretningen, der ligger 
i de samme lokaler. Varerne sælges også i 
butikker landet over. 

Hjemve førte til en  
ny karriere 
Både Sara Brunn Buch og hendes mand 
Peder Frølund Buch er født og opvokset i 
selvsamme lille vestjyske by, hvor Horn-
varefabrikken ligger, nemlig Bøvlingbjerg. 
De mødte hinanden i Lemvig i 1995 og 
har sidenhen boet mange steder; lige fra 
Aalborg i Nordjylland til storbyen Lon-
don og Grækenland i Sydeuropa. Til sidst 
slog de sig ned på Fyn, men savnede beg-
ge Vestjylland, og da de under et julebesøg 
lagde vejen forbi Hornvarefabrikken, som 
ejeren ønskede at sælge, så de begge mu-
ligheden, både for en ny karriere og for 
at flytte hjem. I dag bor både de og deres 
fem børn i byen lige ved siden af Hornva-
refabrikken. Sara står i spidsen for produk-
tionen af hornvarerne i værkstedet og har 
tre ansatte her. Peder styrer salget både i 
forretningen i Bøvlingbjerg og i Aarhus 
og salget til butikker landet over.   

Mange processer som let kan 
gå galt
Hornvarefabrikken er den eneste af sin 
slags i Danmark, så der er ikke mange 
tilbage, der kan det gamle håndværk. Sara 
fik en god oplæring af den tidligere ejer 
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og af firmaets ældste medarbejder Per, der 
har arbejdet på fabrikken i over 27 år og 
stadig er at finde på værkstedet i dag. 

- Horn er et specielt materiale at 
arbejde med. Det skal igennem mange 
processer fra råt materiale til færdigt pro-
dukt. En ske skal for eksempel igennem 
22 forskellige processer. I princippet er 
alle processerne lette, men der skal meget 
lidt til, for at det går galt, forklarer Sara. 

I grove træk skal hornet først skæres 
til, så skal det forarbejdes og varmes op og 
til sidst slibes og poleres. Hornet kan let få 
for meget varme eller for lidt varme, det 
kan slibes forkert, eller der kan slibes for 
meget af, og mange andre ting kan gå galt. 

Det sidder i fingrene
Det er netop arbejdet med at have hornet 
i hænderne, der betyder noget for Sara. 

- Jeg kan godt lide at udvikle nyt, lege 
med materialet og finde ud af, hvor meget 
man kan strække det. Jeg kan lide at finde 
frem til grænsen og presse hornet ud i nye 
former. 

Men hvad er det så, der gør, at man er 
en god håndværker ud i hornvarer?

Det er svært at svare på, forklarer Sara.
- At arbejde med horn kræver i vir-

keligheden nok de samme kompetencer 
som alt andet håndværk: tålmodighed og 
grundighed i processerne, og så den der 
følelse i fingerspidserne. Der skal være en 

følelse for materialet og for, hvornår det 
er lige præcis tilpas i de forskellige proces-
ser, slutter Sara. 

Udover det sædvanlige vareudvalg 
arbejder hun indimellem med at udvik-
le nye produkter. De kan alle findes i 
butikken.

FAKTA
Hornvarefabrikken
Storbjergvej 2
7650 Bøvlingbjerg

Tlf: + 45 9788 5079
www.hornvarefabrikken.com

Åbningstider:
Hele året: 
Man- fre: 11.00 - 17.00
Lør - søn: 11.00 - 15.00

24. dec + 25. dec + 26.dec 
+ 31. dec og 1. januar: 
Lukket
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Badepigerne blev en  
kamp mod kopierne

Tekst af: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex 
Media

Det hele startede med en høne i 1999. 
Det var Ingalil Christensens første glasfi-
gur. Og det blev en bestseller. Men hønen 
blev ikke udviklet på én dag. Som med 
alle andre figurer hos Gammelgård Glas 
ligger der en lang periode forud med 
design og udvikling. 

- Jeg kan godt lide at arbejde ud fra 
temaer. Hønen blev lavet op til påske, så 
her var den højtid et tema for mig. Faktisk 
var hønen først gul, for jeg syntes, det 
passede til påske. Men det så ikke godt ud 
sammen med hønens form. En dag så jeg 
en kop med høns - en helt anden type 
høns, men de var sorte og hvide. Det end-
te med, at jeg også lavede sorte og hvide 
høns i stedet, og så med prikker, som er 
mit yndlingsmønster, forklarer Ingalil. 

Figuren på en stang
Men der ligger endnu mere arbejde bag 
netop den allerførste figur, hønen. I be-

gyndelsen malede Ingalil farverige figurer 
direkte på klart glas. Men man fandt 
farlige stoffer i malingen, som derfor blev 
forbudt. 

- Så fik jeg ideen, at jeg kunne lave 
figurerne af selve glasset, fortæller Ingalil. 
Men da hun havde lavet figurerne, opstod 
endnu en problemstilling. For figurerne 
skulle jo ikke bare ligge på bordet. 

- Jeg ville gerne have dem op i højden 
med luft omkring. Så jeg kontaktede min 
nabo, der var smed, fortæller glaskunstneren.

Det blev til mange prototyper, indtil 
den originale figur på en metalstang så 
dagens lys, og Ingalil var således den første, 
der præsenterede glaskunst på den måde. 

Juletemaet er særligt populært
Siden hønen er der udviklet og solgt 

utroligt mange forskellige figurer fra Inga-
lils hånd. Blandt bestsellerne er Englen og 
De Tre Vise Mænd fra Ingalils juletema. 
Fisk og fiskere og Bovbjerg Fyr er et stort 
hit blandt turister. Men Ingalil er ikke 
længere alene om at lave glasfigurer. 

- I dag er der flere, som laver glasfigu-
rer. Der er mange kopier, forklarer Ingalil.

Men en dag besluttede hun at få noget 
sjovt ud af den megen efterligning, og 
dermed blev Ingalils egne favoritfigurer 
udviklet. 

En god kopi af en ”original”
- Jeg var på en badeferie, og jeg sad og 
talte med mine to døtre, som begge er 
designere, om det med kopier. Det var 
sådan lidt træls, og stemningen omkring 
det var ikke så god. Men så fandt vi på, at 
vi også ville kopiere. Vi ville lave en kopi 
af os selv, forklarer Ingalil. 

Og således kan du nu finde tre glade 
badepiger blandt figurerne hos Gammel-
gård Glas: Figuren i den sorte badedragt 
er Ingalil selv, glaspigen med snorkel er 
datteren Catrine, der elsker at snorkle, og 
figuren med indkøbsnettet er datteren 
Camila, der er vild med shopping. Og 
sådan er der som regel en god historie bag 
Ingalils figurer. 

- Figurer med en fortælling  
hos Gammelgård Glas
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Badepigerne blev en  
kamp mod kopierne

FAKTA
Gammelgård Glas
Gammelgårdvej 12
7650 Bøvlingbjerg
Tf: + 45 9788 5588
www.gammelgaardglas.dk

Åbningstider:
1. juni til 30. september
Ons til søn: 11.30  - 16.00
Man - tirs: lukket

Resten af året varierende 
åbningstider. Se mere info 
herom på hjemmesiden. 

WORKSHOPS
Har du lyst selv at prøve at 
arbejde med glas under 
Ingalils kyndige vejledning?
I juli og august holder In-
galil workshops i sit eget 
værksted. Alle kan deltage 
fra 6 år og op. Gerne efter 
forudgående tilmelding via 
hjemmesiden. 

Du kan deltage i følgende i 
perioden 1. juli - 30. august: 

Onsdage klokken 
12.00 - 14.00: 
Lav dine egne figurer. 

Onsdage klokken 
14.30 - 16.30: 
Lav dit eget relief eller 
billede. 

Torsdage klokken 
12.00 - 14.00: 
Lav dine egne smykker: 
armbånd,  vedhæng,  
stikkers eller øreringe. 

Fredag klokken 
12.00 - 15.00: 
Sandblæst glas. Dekorér 
en glasting med et smukt, 
sandblæst mønster. 

OBS: Alle glasværker 
brændes om natten og kan 
afhentes dagen efter. Sand-
blæst glas laves færdigt 
og kan tages med hjem 
samme dag. 

Har du lyst at lave glas til 
polterabend, firmaarrange-
ment eller bare dig og ven-
inderne? Book en workshop 
blot for jer ved over seks 
personer. 
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Fiskeri har altid 
været en del af 
Thorsminde

Tekst af: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex 
Media

Michael Sørensens far var fisker. Roald 
Bros far arbejdede på havnen med fiskeri-
et, og hans far var fisker. 

Sådan er det ofte, når man møder 
nogen fra Thorsminde. Fiskeri har været 
hovederhvervet altid, og når man ser på 
byens beliggenhed, forstår man det. 

Thorsminde har i 150 år ligget midt på 
den lange smalle landtange, midt imellem 
Nissum Fjord og Vesterhavet. 

Roald Bro begyndte allerede fiskeriet 
som dreng, med egen båd i fjorden. Som 
voksen fik han hyre på en større kutter i 
havnen. 

Michael Sørensen startede også sit 
arbejdsliv som fisker, men de sidste 30 år 
har han arbejdet hos Nørgaard Fiskeeks-
port, der opkøbte og solgte fisk. Roald 
Bro var også tilknyttet her, og da det blev 

tid til et generationsskifte, overtog de 
firmaet sammen. 

Hvorfor kan man  
ikke købe fisk?
Men de besluttede hurtigt, at der skulle 
ske nye ting for Nørgaard Fiskeeksport. 
Og det nye initiativ bundede i en undren:

- Thorsminde er jo en rigtig fiskeriby, 
men der har aldrig været en fiskebutik, 
som havde åben hele året. Det føltes mær-
keligt, at man ikke kunne købe fisk her, 
hvor der ellers landes så mange fisk, siger 
Michael Sørensen. 

De to nye kompagnoner besluttede, at det 
var en opgave for dem, og i april sidste år 
åbnede de Nørgaard Fisk og Røgeri på 
allerførste parket, på havnen i Thorsminde. 

Og det blev taget godt imod. 
- Vi har mødt stor opbakning. Både 

blandt turister og blandt de lokale. De har 
taget rigtig godt imod den nye butik, og 

det er vi rigtig glade for, fortæller de to 
ejere af forretningen. 

Nye tider i fiskeriet
At der ikke har været en forretning af 
samme type før skyldes nok, at udviklin-
gen i fiskeriet er gået forholdsvist hurtigt, 
gætter de to ejere. 

- For en ti - femten år siden var der 
flere små kuttere, der lagde til i havnen 
om morgenen. Her gik folk altid bare ned 
og købte fisk i de mange små fiskeboder 
og direkte ved fiskerne. Men i dag er det 
mest store både, der kommer ind om 
natten, og der er ikke længere det liv med 
boder og handel, som der var engang, 
forklarer Roald Bro. 

Fiskene på vestkysten er de 
bedste
Men selvom fiskerierhvervet har ændret 
sig, så er der alligevel én tradition, man 
forsøger at holde liv i. 
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- Fiskene her fra byerne på vestkysten; 
Thorsminde, Hvide Sande og Thyborøn 
har altid haft ry for at være nogen af de 
bedste fisk, man overhovedet kunne få. 
Mentaliteten har været, at man altid har 
sat en stor ære i sit arbejde og i at levere 
den bedste kvalitet. I Thorsminde har kut-
terne ikke ligget på havet i hele uger ad 
gangen, her er man kommet i land efter 
to-tre dage, så man kunne garantere frisk 
fisk, fortæller Michael Sørensen. 

Og det sætter de en ære i at efterleve 
i den nye forretning. Fiskene i butikken 
kommer naturligvis fra Thorsminde, men 
også fra Thyborøn, hvor fiskene samles 
og sælges på den store fiskeauktion. Hver 
morgen kører Michael og Roald per-
sonligt til fiskeauktionen i Thyborøn, og 
udvælger fisk til forretningen, så kvalitet 
og friskhed er i top. Det er på den måde 
så vidt muligt helt lokale fisk, der sælges i 
butikken, der også producerer deres egne 
røgvarer. 

Har man ikke lyst at vente med at spise 
fisken, til man kommer hjem, kan man 
alle dage om sommeren og i weekender-
ne om vinteren også købe fiskeburgere, 
stjerneskud og pommes frittes i butikken, 
til at spise på stedet.

FAKTA
Nørgaard Fisk og Røgeri
Vesthavnen 13, Thorsminde
6990 Ulfborg

Tlf: + 45 9749 7100
Find Nørgaard Fisk og 
Røgeri på Facebook for info 
og nyheder.

Åbningstider: 
Søndag til torsdag: 
10.00 - 14.00
Fredag og lørdag: 
10.00 - 16.00

Tjek Facebook for  eventuelt 
udvidede åbningstider i 
sommerhalvåret. 
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Strandingsmuseum 
St. George
- fortællinger om liv  
og død på havet
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Strandingsmuseum 
St. George
- fortællinger om liv  
og død på havet

Tekst af: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex 
Media

Det er en klar nat i marts. Strandfoged 
Knud Andersen Øe er på vej hjem. Han 
tager turen på gåben fra Staby til Husby, 
da han pludselig ser et nødsignal fra havet. 
Året er 1902, og et sådan signal er altid et 
spørgsmål om liv eller død. Han skynder 
sig, og i nattens løb bliver besætningen 
fra den russiske damper SS Wanda, der 
er gået på grund, reddet i land. Og det 
giver lokalbefolkningen noget af et chok 
at opleve, hvem der træder frem fra det 
strandede skib!

En motorvej forbi jernkysten
Vesterhavet har altid været et meget 
befærdet hav. Man har sejlet her med 
alverdens varer. Mange ruter er gået 
forbi Jyllands vestkyst, der har været en 
sand motorvej for fragtskibe. Men kysten 
her var frygtet. I 1800-tallet og starten 
af 1900-tallet var navigationsmidlerne 
primitive. Det var svært at orientere sig, 
og Vesterhavets voldsomme storme og 
lumske bundforhold gjorde, at uendeligt 
mange skibe strandede her. Jyllands vest-
kyst fik navnet jernkysten. 

At spise risengrød med pind
Livet til søs har været farefuldt. Men livet i 
Vestjylland har ikke været mindre drama-
tisk. Vestjyderne ved kysten har været vant 
til tilstande, der kan minde om dem, vi 
ser i dag med bådflygtninge ved Europas 
kyster. Alle dage måtte man være klar til 

at kunne tage imod og hjælpe forkomne 
sømænd, der var ofre for de store efter-
års - og vinterstorme på Vesterhavet. Både 
de levende og de mange døde skulle man 
håndtere. 

Efterhånden havde man oplevet lidt 
af hvert; eksotiske varer fra hele verden, 
sømænd fra fjerne egne, men alligevel må 
alle spærre øjnene op, da 15 skikkelser 
i flagrende tøj og med lange fletninger 
sejler i land, den nat i marts i 1902. Er det 
kvinder? Er SS Wanda et slaveskib?

Nej, for ”kvinderne” har skæg! Aldrig 
har man oplevet noget lignende. Kine-
serne, for det var det, det var, havde været 
fyrbødere på skibet, og aldrig havde man 
set mage.

Fortællingerne siger, at man forsøgte at 
give dem risengrød at spise, da man vidste, 
ris kom fra Kina. Men tænk sig! Kineser-
ne tog ikke imod skeerne, de blev budt. 
De fandt bambuspinde på stranden, som 
de skar til og spiste grøden med!

Et populært postkort
Kineserne frøs noget så frygteligt. Man 
kørte dem til Ringkøbing under stor 
opstandelse. Kineserne skabte skræk, hvor 
de kom frem. De kunne ikke være skabt 
i Guds navn, mente man, for Gud var i 
hvert fald ikke kineser, det vidste man dog 
med sikkerhed, skriver en skolelærer efter 
synet af de fremmede. 

Kineserne fik nyt tøj i Ringkøbing, 
og man tog et billede af dem, som blev et 
meget populært postkort. De blev sat på 
toget og rejste videre. Man hørte aldrig 

mere til dem, men på Strandingsmuseum 
St. George kan du se genstande fra deres 
strandede skib, blandt andet møbler og en 
kinesisk lakkuffert, som blev givet til de 
lokale i taknemmelighed over deres hjælp. 

Moderne museum for hele 
familien
Strandingsmuseum St. George, der altså 
blandt andet rummer fortællingen om 
”Kineserskibet”, er et nybygget, moderne 
museum, der lægger vægt på at fortælle 
til alle sanser i moderne formidling. Man 
lærer her både om livet på havet og på 
vestkysten, i tiden for de mange dramati-
ske strandinger. Her er fortællinger både 
for voksne og i børnehøjde. Familiens 
mindste kan for eksempel gå på virtuel 
skattejagt på havbunden. Museumsturen 
sluttes af i det nye tårn med udsigt over 
havet - lige her hvor det hele skete. 

Og postkortet med de 15 kinesere i 
nyt tøj finder du naturligvis også blandt 
museets skatte. 

FAKTA
Strandingsmuseum  
St. George
Vesterhavsgade 1E,  
Thorsminde
6990 Ulfborg

Tlf: + 45 9611 5020
info@strandingsmuseet.dk
www.strandingsmuseet.dk

Åbningstider 2018: 
3. februar - 4. november
Alle dage 10.00 - 17.00
Lørdage og søndage i  
november 10.00 – 17.00
27.-30. december
Alle dage: 10.00 - 17.00
Museumsshop og Café
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Dagli Brugsen  
– et centrum for det lokale liv
Tekst af: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex 
Media

- Vi går lige ned i brugsen, siger man i 
Sdr. Nissum, når man trænger til at kom-
me ud og se, hvordan landet ligger. 

Ude på landet er den lokale butik me-
get mere end en dagligvareforretning. Det 
er en vigtig livsnerve i samfundet. Og det 
giver forretningerne en stor forpligtigelse. 
Det mener Peer Madsen, der er brugsud-
deler i Dagli Brugsen i Sdr. Nissum, en 
lille by med 250 indbyggere og et tilsva-
rende stort opland. 

Her kender man hinanden, og skal 
man følge med i, hvad der sker af nyt, så 
går man gerne et smut ned i Brugsen. Her 
møder man altid nogen. 

-Vi kender alle vores kunder rigtig 
godt. Det er næsten sådan, at jeg kan blive 
bekymret, hvis ”gamle Hr. Jensen” ikke 
er kommet, som han plejer, fortæller Peer 
Madsen. 

Om sommeren har forretningen et 
stort antal turister blandt kunderne, og de 
er ligeså velkomne. Det giver liv, og det er 
det, det handler om. At sikre udvikling og 
liv i området. Og det er også Dagli Brug-
sens opgave, ifølge Peer Madsen. 

Meget mere end en brugs
Brugsen er en speciel butik, idet den 
er ejet af medlemmer, som har andele i 
butikken. Derved er det i sidste ende kun-
derne selv, der er ejere af butikken.

- Derfor synes jeg netop, at en brugs 

har en ekstra pligt til at støtte op om sam-
fundet, som butikken er en del af, siger 
brugsuddeleren. 

Og det har i Sdr. Nissum betydet, at 
brugsen er meget mere end en brugs. 

- Da bageren lukkede i byen, udvidede 
vi åbningstiderne, så folk stadig kunne 
handle bagerbrød, som de plejede, forkla-
rer Peer Madsen. 

Dagli Brugsen har en stor afdeling 
med brød, som leveres friskbagt fra en 
rigtig håndværksbager hver dag. Hver fre-
dag sommeren igennem leveres der frisk 
kvalitetskød fra slagter i Ringkøbing, så 
der er lidt ekstra lækkert til grillaftenerne 
i sommerhusene. 

Der er også posthus i butikken, og folk 
kan hente deres pakker her. 
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Dagli Brugsen  
– et centrum for det lokale liv

Dagli Brugsen har også apotek med 
håndkøbsudsalg, og receptpligtig medicin 
leveres en gang om dagen, så kunderne 
ikke skal køre helt til Ulfborg efter det. 

Brugsen er desuden ivrig sponsor for 
det lokale foreningsliv og vært for mange 
arrangementer, der samler byen. 

For eksempel møder over 300 gæster 
op til den årlige sommergrillaften. Jule-
manden kommer på besøg i julen, der 
holdes Halloween og andre arrangemen-
ter året igennem til glæde for lokalbefolk-
ningen. 

Støtter det lokale liv
I en tid, hvor folk generelt har søgt væk 
fra de små samfund og ind til byerne, er 
den slags meget vigtigt, siger Peer Madsen. 

- Vi har et dejligt samfund herude. Vi 
har det hele. Vi har institutioner til børne-
ne, en multihal, foreningsliv, sammenhold 
og skøn natur. Og brugsen sikrer, at der 
også er handlemuligheder lokalt. Det er 
noget af det, som kan være med til, at folk 
bliver boende her og måske endda flytter 
hertil, så vi kan holde liv i det dejlige 
samfund, vi har, siger uddeleren. 

Det er med andre ord vigtigt at bakke 
hinanden op. 

- Min politik som brugsuddeler er, at 
vi må støtte hinanden. Brugsen udfylder 
i dag en række funktioner, der støtter op 
om det lokale liv. Og til gengæld støtter 
folk herude op om brugsen, og det er jeg 
meget taknemmelig for. Jeg er glad for, at 
vi kan trække så mange til vores general-
forsamling og vores arrangementer, og vi 
har så trofaste kunder, siger Peer Madsen. 

FAKTA
Dagli Brugsen
Kirkebyvej 8, Sdr. Nissum
6990 Ulfborg

Tlf: + 45 9749 5019
E-mail: 05470@coop.dk

Følg Dagli Brugsen  
Sdr. Nissum på Facebook for 
information og tilbud. 

Åbningstider: 
Hver dag hele året:  
06.30 - 20.00
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Mikkel Jezequel  
- Fotografen ved  
Vesterhavet
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Mikkel Jezequel  
- Fotografen ved  
Vesterhavet

Tekst af: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex 
Media

Naturfotografen fik hjemve i 
byen
Mikkel Jezequel er opvokset i Staby, tæt 
på Vedersø Klit, i Vestjylland. Som voksen 
fik fotografen arbejde i Holstebro og se-
nere i Thisted i Nordjylland. Men det gik 
ikke. Han savnede sit Vestjylland. Vester-
havet, klitterne, heden og fjorden. Og de 
store skovarealer. 

Selvom hverken Holstebro eller Thi-
sted er særligt store byer, var livet her ikke 
noget for naturelskeren. Han måtte tilbage 
og bo midt i det hele. 

Derfor bor natur - og landskabsfoto-
graf Mikkel Jezequel i dag i Staby igen, 
hvor han lever af sine naturbilleder, som 
han sælger til magasiner og bøger og til 
virksomheder, der gerne vil have na-
turen ind på væggen. Private kan også 
købe hans fotos på prints via fotografens 
webshop. 

Her kan man trække vejret
Det er den specielle ro, der er i naturen 
her ved Vesterhavet, der er noget særligt, 
forklarer naturfotografen. 

- Om efteråret kan jeg sidde i timevis 
i skoven, hvor jeg fotograferer de vilde 
krondyr under brunsten. Jeg er helt alene 
her, og når man er det, kan man virkelig 
mærke livet i skoven, som pulserer og 
udfolder sig lige foran en, siger Mikkel 
Jezequel. 

Også heden kan man gå på og føle sig 
som det eneste menneske i verden, mens 
duften af lyng træder frem.

Vesterhavet er noget ganske specielt i 
den forbindelse. 

- Man kan gå langs stranden og føle, 
hvordan den bare fortsætter. Man har det 
for sig selv. Her kan man trække vejret, 
siger Mikkel Jezequel. 

Vil give fascinationen videre
Og når man kan trække vejret, kan man 
også mærke naturen på en helt anden 
måde, forklarer fotografen. Man får øjnene 
op for skift i vinden, skyernes formatio-
ner, dyrelivet. Måske møder man en frø 
i skovbunden, måske et firben? Pludselig 
ser man en fugl ved fjorden. Lysets skift i 
solnedgangen. 

- Alt sammen er så fascinerende, når 
man oplever det. Og det er de oplevelser, 
jeg prøver at fange med kameraet og give 
videre gennem mine billeder, siger Mikkel 
Jezequel.

”Vestjyllands bjerge”
Sidste år blev Mikkel Jezequel interviewet 
til den lokale TV- Station om et af sine 
yndlingssteder at arbejde. Han valgte net-
op Vesterhavet. Mere specifikt Spidsbjerg 
Strand. 

- Det er nemlig ét af de smukkeste 
steder, jeg ved, forklarer fotografen og 
fortæller, at man i stedet for at gå ligeud 
fra P-pladsen og direkte ned på stranden, 
skal følge en lille sti ind til venstre, ind i 
klitlandskabet. Følger man den et ganske 
lille stykke, er der nogle helt utroligt flotte 
sanddyner oppe i klitterne. 

- Hvide og flotte sanddyner, siger foto-
grafen. 

- De ligner næsten bjerge. Nogle 
gange har vinden slebet et flot møn-
ster i sandkornene, der ellers ligger helt 
uberørte hen. Andre gange er her fodspor. 
Det kan være hunde, mennesker, eller 
måske en hare. Jeg er vild med de grafiske 
mønstre i sandet, og spor fra dem, der 
har været her før. Det er et flot ”bjerg-
landskab” at fotografere med den øde 
klithede, der strækker sig ud på den ene 
side og Vesterhavet på den anden, forklarer 
fotografen, der nok ikke sådan lige flytter 
fra egnen igen. 

FAKTA
Natur - og landskabsfoto-
graf Mikkel Jezequel har 
ikke en fysisk butik, men han 
udstiller ind imellem rundt 
omkring langs Vestkysten 
(spørg eventuelt hos Klit-
ferie).

Du kan se og købe hans 
billeder på hans webshop 
naturbilledertildinbolig.dk 
(”Naturbilder für deine Who-
nung”). Teksterne kan vælg-
es på tysk og varer sendes 
også til Tyskland.

I webshoppen findes flere 
kategorier af billeder. Der er 
en særlig kategori, der hed-
der ”Vestjylland”. Her kan 
du finde hans billeder fra 
Spidsbjerg Strand og andre 
steder langs Vesterhavet. 
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Anytime  
satser på danske  
kvalitetsmærker
Tekst af: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex 
Media

Det er ikke hvem som helst, der må for-
handle det danske internationale smykke-
mærke Pandora. Det viste virksomheden 
i 2013, da den fyrede 66 forhandlere i 
hele landet. Det skal være de helt rigtige 
forretninger, som præsenterer smykkerne 
for kunderne. Forretninger med den rette 
passion. 

Og det har de i Anytime i Ulfborg. 
Dermed er Ulfborg en af de absolut 
mindste byer, der har en Pandoraforhand-
ler. I det vestjyske er der kun forhandlere i 

Herning, Skive og Esbjerg. Men forret-
ningen Anytime, der har knap 150 år på 
bagen som urmager, smykkeforretning 
og autoriseret optiker, har altid satset på 
dansk design og har forhandlet Pandora, 
fra firmaet var helt spædt. 

En selvstændig butik kan væl-
ge sine varer selv
- Vi er ikke med i nogen kæde, som dikte-
rer, hvad vi skal sælge. Alle vores varer har 
vi personligt håndplukket, og vi har altid 
haft dansk kvalitetsdesign og bæredygtig-
hed som udgangspunkt for vores udvæl-
gelse, fortæller indehaver Camilla Ranthe, 

der er tredje generation i familien, som 
har drevet butikken siden 1946.

Tidligere drev hendes forældre Tage 
Strunck Sørensen og Birte Ranthe for-
retningen. Tage døde i 2016, men Birte 
arbejder stadig fuld tid i butikken, og 
det var hende, der i sin tid sagde ja til at 
forhandle Pandoras smykker. 

Pandora startede som et ganske lille 
firma ved ægteparret Enevoldsen, der 
fremstillede smykker og kørte rundt og 
solgte til forretningerne. De kom også på 
besøg hos Anytime. 

- Jeg kan tydeligt huske dem, og jeg 
kunne rigtig godt lide smykkerne. De var 
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kønne, anderledes og i god kvalitet med 
en flot finish. Og så har de et mantra om 
smykker i god kvalitet til enhver kvinde, 
som alle kan være med på prismæssigt, 
forklarer Birte Ranthe, som dengang sag-
de ja til at forhandle Pandoras smykker. 

Fra familiebusiness til  
verdensfirma
Dengang fremstillede Pandora udelukken-
de enkle armbånd, hvor man kunne købe 
de såkaldte charms til. På den måde kun-
ne hver kunde sammensætte sit unikke 
armbånd. Og det var en succes. Kvinder i 
alle aldre elskede at samle på de små, fine 
og personlige charms. I dag er Pandora 
verdens tredjestørste smykkevirksomhed, 
og de sælger nu en fuld smykkekollektion 
med fingerringe, øreringe og halskæder. 
Men armbåndene med charms sælges 
endnu og er stadig populære. 

- Pandora startede som en meget social 
ansvarlig forretning, og det har de bibe-
holdt, selvom firmaet er vokset enormt. 
De satser også på bæredygtighed i forhold 
til klimaet og bruger både genbrugsguld 
og genbrugssølv. Det passer godt til vores 

værdier her i forretningen, forklarer Ca-
milla Ranthe.

Hun kan med glæde konstatere, at 
bæredygtighed kommer i stadigt højere 
fokus i smykkebranchen. 

Det hitter med dansk
Det nyeste mærke i forretningen er det 
danske mærke Monkeyglasses, der frem-
stiller briller med komposterbart stel i 
bomuldsbaseret materiale. Men ellers er 
mærker som danske Bering, der laver ure, 
og Heiring, der laver smykker fra fabrikken 
i Randers også blandt de populære brands. 
Stelton og Knabstrup Keramik hitter på 
butikkens hylder med gaveartikler.

Og de danske mærker er meget populære. 
Både blandt lokale og blandt turister, der 
besøger forretningen. 

- Vi oplever meget passionerede kun-
der, som har helt op til syv pandora-arm-
bånd med charms, når de kommer ind. En 
dag kom der en mand, som brugte pando-
ra-clips i sit skæg, fortæller Birte Ranthe. 

Sådan er der unikke oplevelser i forret-
ningen, der kan tilbyde danske smykker til 
enhver smag.

FAKTA
Anytime
Bredgade 4
6990 Ulfborg

tlf: + 45 9749 1046
mail: ulfborg@anytime.dk

www.anytime-ulfborg.dk
webshop:  
www.anytime-ulfborgshop.dk

Åbningstider: 
Man - tors: 9.30 - 17.00
Fredag: 9.30 - 17.30
Lørdag: 9.30 - 12.00

Følg butikken på Facebook 
for yderligere info om  
åbningstider, der kan være 
udvidet i december. 
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René står i spidsen 
for ABC – den lokale 
købmand i Ulfborg
Tekst af: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex 
Media

Hver onsdag morgen er der som regel 
ekstra travlt hos dagligvareforretningen 
ABC i Ulfborg. Tirsdag har folk nemlig 
kunnet finde den ugentlige lokalavis i 
postkassen, og her spiller ABC hver eneste 
uge en betydelig rolle. De første mange 
sider af avisen har forretningen fast til at 
annoncere deres mange tilbud. På grund 
af de mange sider har den lokale ugeavis, 
Torsdagsavisen, fået tilnavnet ”ABC-avi-
sen”. 

Og de gode priser er eftertragtede. 
Mange skriver indkøbslister herudfra, og 
en del møder altså op allerede onsdag 
morgen, for at få del i tilbuddene. 

Familie-ejet og jysk
ABC er en familie-ejet kæde af forretnin-
ger, som startede med en enkelt butik i 
Videbæk. Senere åbnede flere butikker i 
det vestjyske, og i dag er der 14 butikker. 

Butikken i Ulfborg har været der siden 
1989. 

Selvom ABC er en stor forretning, er 
der alligevel mange, der ser butikken som 
”Den lokale købmand,” netop fordi kæ-
den er lille, familie-ejet og jysk, og ABC 
har været en stor del af den lokale avis 
og dermed folks bevidsthed de sidste 29 
år. Det forklarer bestyrer af ABC Ulfborg 
René V. Martinsen. 

Ulfborgs andre supermarkeder er alle 
en del af store landsdækkende, koncerne-
jede kæder. 

Det gode købmandsskab
Men blot fordi ABC-kæden er forholdsvis 
lille set på landsplan, betyder det ikke, at 
priserne er højere end i de store forret-
ningsimperier. Tværtimod. Godt køb-
mandsskab har altid ligget til grund for 
butikken, lige siden de to fætre Esper og 
Henning, startede den i sin tid. 

- Der er nogle rigtig gode købmand 
bag forretningen. Derfor kan vi hver 

uge fylde avisens sider med gode tilbud. 
Og det er også en kæde, hvor der er stor 
frihed for mig som bestyrer. Jeg må også 
gerne forhandle gode tilbud til mine kun-
der her lokalt i forretningen, og det gør 
jeg gerne, siger René V. Martinsen. 

Han er oprindeligt uddannet hos en 
købmand i Ringkøbing, men kom til 
ABC i 1989. Først i forretningen i Vi-
debæk, senere som bestyrer i Ulfborg og 
så tilbage til Videbæk som bestyrer. Men 
siden 2009 har han været tilbage i forret-
ningen i Ulfborg, hvor han nyder sit job. 

- Jeg har en stor grad af frihed til at 
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bestyre forretningen. Det giver arbejds-
glæde, og så nyder jeg al kundekontakten. 
Næsten al min tid foregår i butikken, og 
det er det bedste ved det, siger René V. 
Martinsen. 

Friske grøntsager og kød fra 
slagter
Udover de mange gode tilbud, vægter 
butikken flere ting, som gør lykke blandt 
kunderne. 

- Vi prioriterer vores frugt- og grønt-
afdeling højt. Vi har en stor afdeling, lige 
når man træder ind i forretningen. Her er 
et bredt udvalg og gerne dansk, så længe 
pris og kvalitet er i orden. Og så får vi 
hver dag friskpakket kød fra Slagter Nor-
lyk i Grindsted, det er også populært, siger 
René V. Martinsen. 

Der er ingen lokal slagterforretning i 
Ulfborg længere. 

René V. Martinsen har også nogle per-
sonlige mærkesager som bestyrer: 

- Jeg lægger vægt på, at der er ordent-
ligt og pænt i butikken, og at hylderne er 
fyldt op. Jeg sætter også en ære i, at vi har 
fyldt op af tilbudsvarerne, så kunderne 
ikke skal gå forgæves efter noget, de har 
set i avisen, siger bestyreren. 

Men det, han er mest stolt af i forret-
ningen, er nu hverken varer eller orden: 

- Det er personalet. Der er et godt 
sammenhold blandt dem, og det smitter af 
i forretningen og giver en god stemning. 
Her er plads til smil og en lille sludder 
blandt bekendte, ligesom der skal være 
hos den lokale købmand, slutter han.

FAKTA
ABC Ulfborg
Harbogade 17
6990 Ulfborg

Tlf: + 45 9749 2612
www.abc-lavpris.dk/ulfborg

Åbningstider: 
Hver dag 8.00 - 19.00
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En stille biljagt 
blev starten på et nyt  
kaffe-eventyr for en hel familie
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Tekst af: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex 
Media

Det hele startede faktisk med en dårlig 
kop kaffe på en usædvanlig dag for Leo 
Andersen. Leo er uddannet købmand med 
speciale i kaffe og vin, og han er gift med 
Tove, som ejer Toves Rengøring, der er et 
meget kendt, lokalt og brugt rengørings-
firma. Leo har i mange år drevet sin egen 
forretning, hvor han har solgt alt, hvad 
hjertet kunne begære i køkkenudstyr til 
forretninger og institutioner. Leo solg-
te også kaffe, som jo naturligt hører til i 
ethvert hyggeligt køkken. 

En sommerdag i 2013 kom Leo kø-
rende i sin sælgerbil. Han holdt for rødt 
i Søndervig, men her bliver han spottet! 
På parkeringspladsen ved supermarkedet 
Meny holder Torsten. Han er tysker, og 
han genkender logoet for det kaffemærke, 
som Leo kører rundt med på bilen. Tor-
sten starter straks sin bil, og han forfølger 
den intetanende Leo hele vejen hjem til 
kontoret i Ulfborg.

En proces sættes i gang
- Forhandler du kaffe? vil Torsten vide 
som det første, da han stiger ud af bilen. 

Og ja, det gør Leo jo. 
Det viser sig, at Torsten, der driver en 

restaurant i Baden-Baden, også driver et 
kafferisteri i Frankrig. Han vil høre, om 

Leo vil forhandle hans kaffe her i Dan-
mark. 

Det tager Leo en lille smule tid at 
forstå, han taler kun en smule tysk. 

- Jeg inviterede Torsten med ind på 
kontoret, hvor jeg hørte på ham, så godt 
jeg kunne. Det gik nu fint nok med at 
forstå hinanden, siger Leo. 

Det gør det jo ofte, når man kan sidde 
i fred og nyde en kop god kaffe. 

Og Leo var spændt på at smage ty-
skerens specielle kaffe. Torsten fik da også 
brygget nogle smagsprøver, og Leo satte 
koppen til munden. 

- Men jeg kunne altså ikke lide hans 
kaffe! fortæller Leo.

Det var nok ikke det, den tyske 
kaffefabrikant havde håbet, men hverken 
han eller Leo gav op. Nu begyndte en 
lang proces, hvor Torsten tog tilbage til sit 
kafferisteri i Frankrig med den mission at 
lave en rigtig god kaffe, som var specielt 
fremstillet til Toves Rengøring. 

Den første Hedekaffe
Det tog over halvandet år med mange 
rejser og prøvesmagninger rundt om 
køkkenbordet hjemme i Ulfborg. Men 
endelig var den klar: den første version af 
Hedekaffe. 

Og den har ført lidt af hvert med sig. 
- Det var en utroligt spændende proces 

at smage og udvikle kaffen. Det gav mig 

blod på tanden. Og min svigersøn Bjørn 
med. Vi sad ofte hjemme i hans køkken, 
når vi arbejdede med kaffen, og han blev 
ligeså begejstret, forklarer Leo. 

De fik ideen at åbne et kafferisteri, 
hvor de kunne fremstille deres egen kaffe, 
med Bjørn som ankermand.

Bjørn har brugt lang tid på at studere 
kaffebønner og kafferisteri, og Hedekaf-
fe er i dag det eneste risteri af sin art i 
Vestjylland. 

- Vi rister kaffen i 20 minutter ved 
200 grader. Den lange ristetid gør, at alle 
giftstoffer i bønnerne forsvinder. Det gør 
kaffen speciel, forklarer Leo. Men forret-
ningseventyret fortsatte: 

- Vi ville jo også gerne have folk til 
at smage vores kaffe, og da jeg altid har 
tænkt, det kunne være hyggeligt at drive 
en café, var det jo nærliggende at gribe 
chancen nu, forklarer Leo. 

Han og Toves yngste datter Julie, der er 
gift med Bjørn, er i sin tid uddannet køk-
kenleder, og hun driver nu Café Heden, 
der ligger sammen med risteriet i Ulfborg 
Kirkeby. I weekenderne er parrets to døtre 
også ofte med på arbejde, og således er 
hele familien i dag beskæftiget i forretnin-
gen, der blomstrede ud af en stille biljagt 
og en dårlig kop kaffe. 

FAKTA
Risteri Hedekaffe og  
Café Heden
Ulfborg Kirkebyvej 1
6990 Ulfborg

Tlf: + 45 2871 1643

www.hedekaffe.dk
Følg Hedekaffe på Face-
book for yderligere info 
blandt andet om event-
uelle lukkedage i cafeen, 
som kan være helt booket 
op. 

Åbningstider: 
Alle dage: 10.00 - 16.00
Mandag: Lukket. 

17. december - 12. januar: 
Lukket
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Her møder man    kunsten ude i byen

Tekst af: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex 
Media

Vidste du, at Holstebro engang blev 
hjemsøgt af et frygtligt uhyre, en lindorm, 
som gemte sig i Storå og bortførte byens 
unge jomfruer? Uhyret holdt til under 
broen, hvor man skulle passere over åen. 
Heldigvis kom ridder Holst - også kaldet 
Sct. Jørgen - på sin flotte hest og besejre-
de lindormen, så man igen sikkert kunne 
færdes over broen: ”Holsteds Bro”, som 
er blevet til Holstebro i daglig tale. Sagnet 
om ”Sct. Jørgen og dragen” kan man i dag 
møde flere steder i den gamle handelsby, 
især gennem kunsten, som har en stor 
plads i byrummet i dag. 

I 1960’erne valgte man politisk at prio-
ritere kunst og kultur højt. Man ønskede 
med kunst at skabe et smukt og kulturelt 
byrum, som ville give glade borgere og 
gøre byen attraktiv at besøge og flytte til. 
Kulturlivet i Holstebro skulle kunne måle 
sig med dét i storbyerne København og 
Aarhus, og det gennemsyrer i den grad 
byen i dag. Tydeligst er det nok for de 
besøgende i gågaden og Holstebro midtby, 

hvor mange, mange kunstværker står frit 
tilgængelige i det offentlige rum. 

Det kendteste værk beskyttes
I 1960’erne købte byen i samarbejde 
med det danske kulturministerium en 
række smukke skulpturer af forskellige 
anerkendte kunstnere. Den kendteste er 
Alberto Giacomettis skulptur ”Kvinde på 
kærre”, der står foran det gamle rådhus. 
Skulpturen er steget meget i værdi de 
senere år, derfor sænkes den hver nat ned 
under jorden i sikkerhed. Det foregår ved 
en lille ceremoni med musik hver aften 
klokken 21.00, og ved samme ceremoni 
dukker skulpturen frem igen hver morgen 
klokken 10.00. 

Kunst om Holstebro
Senere begyndte man at indkøbe en 
ny slags kunst. Kunst som knyttede sig 
direkte til Holstebro og byens historie. 
Byens historie hænger nøje sammen med 
beliggenheden ved Storå. Åens vand har 
været livgivende gennem mange årtusin-
der, og flere historiske bosteder er fundet 
langs åen. Men dér hvor Holstebro ligger 
nu, var det muligt at bygge en bro, hvor 
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Her møder man    kunsten ude i byen

man kunne krydse åen, og folk fra hele 
landet og fra andre lande kom hertil for at 
krydse åen over broen og handle. Derfor 
er Holstebro (”holdestedet ved broen”) 
en af Danmarks ældste købsstæder. Og 
åen - vandet der var grundlag for det hele 
- spiller en stor rolle i den nutidige kunst. 

Vandet flyder gennem kunst 
og by
Begynder man sin tur ved Nørreport, ser 
man for eksempel kunstværket ”Borgere 
fra Holstebro”. Gibsafstøbninger af virke-
lige mennesker fra byen står på en klippe, 
hvorunder vandet fosser frem. De står på 
vandet - fundamentet, grundstenen for 
byen. Længere nede af Nørregade, som er 
gågade, ser man Vandkunsten, der symbo-
liserer en nordlig byport, hvor man skal 
passere vandet for at komme igennem. 
På vejen videre vil man opdage, at man 
træder på nogle runde belægninger un-
dervejs. Hver cirkel er et unikt kunstværk 
med egen titel, men fælles for cirklerne 
er vandet, som løber ud af dem. Man kan 
altså godt få våde fødder på sin tur, men 
er til gengæld i nærkontakt med kunsten. 
For enden af Nørregade ligger Store Torv, 

hvor et springvand fortæller sagnet netop 
om Sct. Jørgen og dragen, og fortsæt-
ter man lidt endnu, kommer man via 
Brotorvet til åen: Det oprindelige vand, 
der startede det hele. Her kan man gå 
over broen, der ligger næsten det samme 
sted, som den oprindelige bro, byen blev 
bygget op omkring. Går man på broen 
gennem smøgen ved banken og ned til 
selve åen, kan man under broen få glimt af 
det frygtede sagnuhyre. Lindormen i gra-
nit sidder under broen klar til at hilse på 
de forbipasserende - ligesom alle de andre 
kunstværker, man uundgåeligt vil møde 
på sin vej gennem den jyske kulturby.

FAKTA
Holstebro Turistbureau 
Kirkestræde 13
7500 Holstebro 

Tlf: + 45 9611 7080 
turist@visitholstebro.dk 

www.visitholstebro.dk

Åbningstider: 
Man - tors: 10.00 - 15.30 
Fre: 10.00 - 15.00 
Lør - søn: Lukket 
 
På turistkontoret kan man 
gratis hente hæftet Kun-
stguide Holstebro (Kun-
stführer Holstebro), der 
beskriver alle de spæn-
dende kunstværker, man 
kan møde på vejen gen-
nem byen. 
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Historien bliver  
levende på Hjerl Hede

Tekst af: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex 
Media. 
Fotograf: Jens Bach

Midt på den jyske hede, mellem Vinderup 
og Skive, ligger en tidslomme. Her ligger 
frilandsmuseet Hjerl Hede, som giver 
gæsterne en unik mulighed for at træde 
over tærsklen til en anden tid og selv tage 
del i historien. 

Til minde om mor
Hjerl Hede er grundlagt i 1930 af H.P. 
Hjerl Hansen, der var en rig og driftig 
forretningsmand. Men inden han blev det, 
voksede han op under fattige kår. Hans 
far døde, da H.P. var 8 år, og hans mor 
klarede at forsøge ham. Det glemte han 
aldrig, og noget af det første, man ser som 
gæst på Hjerl Hede, er H.P. Hjerl Hansens 
mindesten, som hylder hans mor samt 

kvinder i almindelighed og deres store 
arbejde ”kvinders stille gærning” - som 
der står på stenen. 

Bevare det gamle håndværk
Men H.P. Hjerl Hansen klarede sig efter-
følgende rigtig godt i forretningsverdenen. 
Her var han med under den blomstrende 
industrialisering i Danmark. H.P. Hjerl 
Hansen tog del i den rivende udvikling, 
men så samtidig de gamle traditioner 
langsomt dø ud. Det slidsomme liv på 
landet ville snart kun være et minde. Men 
det var et minde, der var værd at bevare 
sammen med den store viden om de gam-
le håndværkstraditioner, mente han. H.P. 
Hjerl Hansen ejede et stykke land, der 
hvor museet ligger nu, og i 1930 fik han 
flyttet Danmarks ældste gård, Vinkelgården 
fra 1546, ud til heden. Det blev starten på 
museet. 

Historien skal vises,  
ikke fortælles
Hjerl Hansen hentede gårde og bygninger 
hjem fra hele Danmark til heden. Som 
regel med inventar. Hans vision var, at 
historien ikke bare skulle fortælles via 
bygninger og genstande. Den skulle vises! 
Mennesker med forstand på det gamle 
håndværk skulle vise det frem. Og således 
blev Hjerl Hede det første museum i 
Danmark, der brugte levendegørelse i 
formidlingen. 

Og den tradition holder de fast ved 
endnu hver sommer og til jul.

At mærke livet på landet i 
Danmark
- Her på museet er der ingen skærme og 
en masse, man skal læse. Man oplever hi-
storien, som man træder ind i, takket være 
vores mange frivillige håndværkere. Man 
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kan også selv involvere sig i historien, netop i sommersæsonen 
og til jul, hvor museet er levendegjort, fordi der er så mange ting, 
man selv kan deltage i, fortæller markedsførings- og butiksansvar-
lig på museet Ulla Barrit Nielsen. 

Og den involverende del gør ofte stort indtryk. Mange gæster 
kommer igen og igen. 

- Det gør historien personlig. Man kan opleve det på egen 
krop. Mærke hvordan livet på landet har været. Det giver en stor 
grad af indlevelse, siger Ulla Barrit Nielsen.

Bevæg dig rundt i tiderne
Bygningerne på Hjerl Hede er fra hele Danmark, og de er fra for-
skellige tider. Som gæst på frilandsmuseet går man fra hus til hus og 
kan træde ind i de forskellige tider. For eksempel kan man opleve, 
hvordan man kærnede smør på det gamle mejeri fra 1897, man kan 
se træskomageren arbejde, ligesom man kan opleve smeden, bødke-
ren, drejeren og mange andre gamle håndværk i funktion.

I købmandsforretningen træder man ind i 1933, og museet 
har blandt andet via gamle udsalgskataloger kunnet genskabe 
et vareudvalg svarende til en butiks i 30’ernes. For eksempel 
kan man købe Richs kaffe. Hos bageren kan man købe - ikke 
gammelt brød, men brød efter gamle opskrifter. Især er det store 
rugbrød på to kilo populært. Der var mange munde at mætte på 
landet, så der skulle meget til. 

Bliver man selv sulten under besøget, er der mange familier, 
der vælger at tage picnic-kurv og madpakke med, som man kan 
spise, mens man overvejer, hvor ”tidsrejsen” nu skal gå videre til. 

FAKTA
Hjerl Hede
Hjerlhedevej 14
7830 Vinderup

Tlf: + 45 9611 5030
www.hjerlhede.dk

Åbningstider 2018
29.03. – 02.04. Kl. 10.00 – 16.00
01.05. – 29.06. Kl. 10.00 – 16.00
30.06. – 12.08. Kl. 10.00 – 17.30
13.08. – 30.09. Kl. 10.00 – 16.00
13.10. – 21.10. Kl. 10.00 – 16.00

Omkring jul.
01.12 – 02.12 / 08.12 – 09.12. & 15.12. – 16.12. 
Kl. 10.00 – 17.30

Børn under 18 år har gratis adgang, og  
hunde er velkomne i snor på museet. 

Se hjemmesiden for info om specielle  
arrangementer og præcise tidspunkter for 
levendegørelse. 
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Bestig et underjordisk 
bjerg i Mønsted  
Kalkgruber

Tekst af: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex 
Media

- Er det her virkelig Danmark?
Sådan lyder reaktionerne dagligt fra 

de mange gæster i de gamle kalkgruber i 
Mønsted. 

Arne Friis Hansen har arbejdet i Møn-
sted Kalkgruber i 18 år og møder derved 
de benovede gæster hver dag. 

Før Arne begyndte sit arbejde i kalk-
gruberne, arbejdede han nogle år som 
rejseleder, hvor han blandt andet havde 
ture til de store underjordiske Porto 
Cristo-grotter på Mallorca. Men Mønsted 
Kalkgruber kan efter hans mening fuldt 
ud måle sig med de store drypstenshuler.

- Det er utroligt, at der findes sådan et 
sted med så mange kilometer af under-
jordiske gange her i Jylland, der ellers 
er så fladt. Det er meget specielt at gå 
dernede, hvor man egentligt går oven-
på et underjordisk bjerg, fortæller Arne 
om sin egen og gæsternes fascination af 
stedet. Mønsted Kalkgruber er de største 
sammenhængende kalkgruber i verden, 

med omkring 60 km. underjordiske gange 
i seks etager.

Kalken blev brugt til at bygge 
kirker med
For at forstå det med bjerget, skal man 
høre nærmere om kalkgruberne. Under 
store dele af Jylland ligger der et kæmpe 
underjordisk lag kalk. Men kalken ligger 
300 - 400 meter nede. Enkelte steder er 
der under kalken en salthorst - altså et 
stort bjerg af salt, og dette saltbjerg har 
skubbet kalken op til jordoverfladen. Og 
sådan er det også i Mønsted. Derved går 
man egentligt oven på et lag kalk, på 
toppen af et kæmpe saltbjerg, når man 
går nede i gruberne. Selve gruberne er 
opstået, da man i middelalderen begyndte 
at bygge huse af sten. Kalken bruges til 
at lave mørtel, og man gravede det ud af 
gruberne med håndkraft. Driften stoppe-
de i 1956, og de store gange med højt til 
loftet, man kan gå rundt i under jorden, 
er resultatet af de mange års kalkbrydning. 
Besøger man kalkgruberne i dag, kan 
man få hele historien fortalt lige dér, hvor 

den udspillede sig. Nede i gruberne er 
der nemlig en underjordisk biograf, hvor 
historien fortælles som levende hulemale-
rier i en film, der kastes direkte op på de 
hvide grubevægge og spejler sig i vandet, 
i en af de mange små grundvandssøer, der 
er i gangene. Det er noget af en betagende 
oplevelse, som gæsterne altid kommente-
rer, fortæller Arne. 

Ost og flagermus trives i gru-
berne
Selvom man ikke bryder kalk i kalkmi-
nerne længere, står de langt fra uvirksom-
me hen. Sidste år havde kalkgruberne 
66.000 gæster. Mange af de tyske turister, 
der lægger vejen forbi, får sig et glædeligt 
gensyn på turen. Det er nemlig i Mønsted 
Kalkgruber, at den kendte Höhlenkäse, 
som sælges i stor stil i tyske supermarke-
der, lagres. Omkring 200 tons ost ligger 
dagligt til lagring i gruberne, der har 
de perfekte forhold med en konstant 
høj luftfugtighed og temperatur på otte 
grader.

Magasinet Klitferie 2018

36



Og netop de unikke forhold er der 
andre end oste-elskere, der har glæde af. 
Og her rammer vi et emne, der særligt 
optager Arne personligt. 

Omkring 18.000 flagermus overvin-
trer dernede hvert år, og det gør Mønsted 
Kalkgruber til et af Europas mest betyd-
ningsfulde overvintringssteder. 

- Jeg synes, flagermus er utroligt 
spændende. Det er et lidt mystisk dyr, som 
flyver rundt i mørket. Der er også mange 
myter om flagermus. Det er et dyr, der 
fascinerer mange, og jeg nyder at dele 
den fascination med gæster og børn, som 
kommer med på flagermuseture, siger 
Arne. 

Flagermusene er dog kun at se i gru-
berne forår, sensommer og efterår. Om 
sommeren er de ude i landskabet. Men 
der er også nok andet at opleve i de store 
huler med oplyste stier, dybt nede under 
Jylland. 

FAKTA
Mønsted Kalkgruber
Kalkværksvej 8 - 10
7850 Stoholm

+ 45 8664 6011
monsted-kalkgruber.dk

Åbningstider: 
25. marts - 31. oktober
Alle dage: 10.00 - 17.00

Ved besøg husk en varm 
jakke og gerne en lomme-
lygte. I 2017 gennemgik 
området en større reno-
vering, så kalkgruberne er 
aldeles handicapvenlige, 
og kørestolsbrugere kan 
færdes her. Medbragt mad 
og drikke må gerne nydes i 
og omkring gruberne.
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Tættere på naturenTættere på naturen

Tekst af: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex 
Media

Her kommer en vaskeægte nyhed. I år 
er det nemlig første gang, man kan sætte 
sig ind i den nye Naturbus og opleve den 
unikke vestjyske natur på tætteste hold. 

På JyllandsAkvariet i Thyborøn har 
de haft én i flere år: en traktorbus, der 
kan køre gæsterne helt derud, hvor det 
er svært fremkommeligt, og vise dem nye 
sider af naturen. 

Og en dag fik indehaver af Jyllands-
Akvariet, Michael Madsen, en opringning. 

- Det var folkene fra Klitferie, og de 
havde en idé. De tænkte, at deres om-
råde i Vedersø og Husby var velegnet til 
traktorbusture, så området virkelig kunne 
blive vist frem, fortæller Michael Madsen.

Tanken var, at han kunne bidrage med 
sin store erfaring i at drive traktorbus, og 
det ville Michael gerne.  

Her er både barskt og roligt
Han tog af sted for at se stedet an. 

- Jeg kendte godt området, for jeg 
er tit kørt forbi, og jeg har altid syntes, 
Vedersø er noget helt specielt. Der er 
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Tættere på naturenTættere på naturen

ligesom en egen identitet over stedet, og 
det kunne være spændende at være en del 
af, siger Michael Madsen, der ikke blev 
mindre glad for området, da han genså det 
med øje for en eventuel traktorbus. 

- Det er jo et fantastisk område. Jeg 
kan rigtig gode lide den kombination af 
det helt rå og barske ned til havet, og den 
læ og ro, man kan finde lige ved siden af 
blandt træerne i Husby Klitplantage. Selve 
træerne er også en oplevelse. De skal kun-
ne holde til at gro her i det salte, barske 
miljø, forklarer han. 

Kom med den grønne bus
Michael stiftede herefter firmaet Seasi-
de Safari og satte skub i tingene. Derfor 
kan man i år sætte sig ind i en flot, grøn 
traktorbus, Naturbussen, med smukke 
naturmotiver på siderne og glæde sig til 
en tur ud i landskabet. 

- Vi har indrettet bussen, så den passer 
til formålet. Det vil sige, der er speaker-
anlæg, så man kan have en naturvejleder 
med, der fortæller. Og der er kikkerter, 
så alle gæster kan se de spændende ting, 
man måtte møde på vejen. Her er jo både 
fugle, krondyr og råvildt og i det hele 
taget et rigt dyreliv, forklarer indehaveren 
af Seaside Safari, der altså står bag den nye 
Naturbus. 

Naturbussen kører forskellige ruter 
i det naturrige område ved Vedersø og 
Husby. Der er ture for en hver smag, hvad 
enten man vil på svampetur i skoven, ud 
og høre om klitlandskabet og dyrelivet 
med en naturvejleder, eller man for ek-
sempel vil på fugletur. 

Vigtigt at dele ud af de store 
naturoplevelser
- Den smukke natur er dét, der binder 
hele vestkysten sammen. Det er noget, jeg 
selv er rigtig stolt af. Når man for eksem-
pel står foran Vesterhavet, så mærker man 
virkelig, at man står foran noget uende-
ligt stort, og man selv er lille. Det er en 
fantastisk oplevelse, og den skal vi da dele 
ud af, forklare Michael Madsen om målet 
med Naturbussen: At dele ud af de store 
naturoplevelser. 

- Man kan sagtens gå en tur alene. Men 
jeg ved fra mine erfaringer med traktor-
bussen på JyllandsAkvariet, at den ople-
velse folk får, når de har nogen med, der 
kan fortælle historierne og forklare, hvad 
det er, man ser, den er noget helt særligt. 
Og når man bagefter selv går ud i naturen, 
er oplevelsen også større, for nu ved man 
noget mere, siger Michael Madsen. 

På den måde tager Naturbussen altså 
gæsterne med tættere på naturen på flere 
måder. Den kører ud i landskabet, steder 
man måske ikke ellers ville se, og den 
klæder gæsterne på med mere viden til 
endnu flere gode ture på egen hånd efter-
følgende. 

FAKTA
Svampe, rådyr og vild natur
Tag med på natursafari og 
oplev den særlige natur og 
det rige dyreliv ved Vedersø 
Klit og Husby Klitplantage. 
Der er ture for enhver smag 
— kom på svampetur eller 
fugletur i skoven — hør om 
klitlandskabet og dyrelivet 
fra en naturvejleder. 
Traktorbussen kører for-
skellige ruter afhængig af 
årstiden.

Find turkalenderen og læs 
mere på seasidesafari.dk 
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Ferien er årets højdepunkt - 
den SKAL være god!
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Tekst af: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex 
Media

Kommer man som gæst til et Klitfe-
rie-hus, vil man snart opdage, at noget er 
anderledes. 

Man vil få sig en overraskelse. - Men 
bare rolig, ikke en dårlig overraskelse. 
Heller ikke en kæmpe overraskelse, men 
en ræakke små, ekstra overraskelser, som 
forhåbentligt gør, at den lange køretur 
for at nå frem er glemt, og ferien allerede 
føles godt begyndt. 

Man vil for eksempel åbne døren til et 
feriehus med en buket friske blomster, på 
kontoret vil man få en stof-indkøbspose, 
har man hunden med, vil der være en lille 
godtepose til den, og klar ligger også et 
lækkert magasin (det du sidder med nu), 
flot sat op med de bedste og nøje udvalgte 
historier og oplevelser fra området, som 
inspiration til ferien. 

Gode ferier er en mærkesag
- Det er meget vigtigt for os, at vores 
gæster føler sig velkomne og får en god 
ferie. Derfor gør vi gerne lidt ekstra, for-
klarer Johannes Olesen, der sammen med 
sin kone Anna Grethe, startede Klitferie i 
1986. De to står stadig i spidsen for firma-
et, men de senere år er de to sønner Hen-
rik og Søren også kommet med i familie-
foretagendet. Selvom kontordamen Inger 
Lis Skov ikke er direkte i familie, så hører 
hun dog til firmaet som en ligeså selvføl-
gelig del. Hun har arbejdet for Johannes 
og Anna Grethe i 27 år og har været med 
på Klitferie-kontoret helt fra start. Og alle 
deler samme filosofi: gæsterne skal have 
den bedst mulige ferie. 

- Ferien er noget, man sparer op til. Det 
er årets højdepunkt for mange, og den kan 
ikke gøres om. Derfor skal det simpelthen 
bare være en god tid, uddyber Johannes. 

Og hos familien bag Klitferie oplever 
man, at det er små ting, der kan være med 
til at gøre en forskel. Som for eksempel en 
frisk buket blomster. - Folk bliver glade og 
positivt overraskede, siger Søren Olesen, 
den yngste af de to brødre. 

Vil selv gerne mødes af smil
Men det allervigtigste for folkene bag 
Klitferie er ikke de små gaver og overra-
skelser. Der er en ganske særlig ting, som 
ligger dem meget på sinde: 

- Vi forsøger så vidt muligt altid selv 
at tage imod vores gæster og udleve-
re nøglen. Vi bliver også gerne længere 
på kontoret for det. Det er få nøgler vi 
lægger i vores nøgleboks, og vi har ikke 
aftaler med lokale butikker om, at folk 
kan hente nøglen der. Vi lægger vægt på 
at modtage vores gæster personligt og 
sende dem af sted igen, når de skal hjem. 
Det betyder meget for os, som arbejder 
her som familie, at det ikke er koldt og 
klinisk, siger Johannes Olesen, der per-
sonligt udleverer mange hundrede nøgler 
igennem højsæsonen. 

Det gør hans kone Anna Grethe og 
kontordamen Inger Lis også. Det person-
lige møde med gæsterne er en stor del af 
arbejdsglæden for begge. 

- Jeg kan godt lide at snakke med 
gæsterne. Johannes kalder Anna Grethe og 
mig for ”underholdningsafdelingen,” siger 
Inger Lis og ler. 

Anna Grethe siger også:
- Når gæsterne kommer, kan jeg godt 

lide at spørge ind til, hvilke interesser de 
har. Det kan være, jeg kan hjælpe med ste-
der, de kan besøge. Har de en hund, finder 
jeg altid et kort til skoven, hvor Johannes 
og jeg selv går tur med vores hund. Det 
er et dejligt område at have hund med på 
ferie, der er mange gode ture. 

Inger Lis holder lige så meget af at 
modtage gæsterne som Anna Grethe. 

- Når jeg selv er på ferie, betyder det 
noget, at jeg bliver modtaget med et smil, 
så det vil jeg naturligvis gerne efterleve 
over for gæsterne, siger Inger Lis. 

Det gode humør smitter af til 
gæsterne
Som gæst kommer man altså hurtigt på 
fornavn med ”Familien Klitferie”, og det 
er der mange, der nyder. Der er på den 
måde utroligt mange gengangere blandt 
feriegæsterne i husene ved Vesterhavets 
klitter, og for familien er det hyggeligt at 
se kendte ansigter og byde dem velkom-
men ”hjem” til ferien i Vestjylland. 

Inger Lis Skov har et bud på, hvorfor 
så mange kommer igen.

- Vi er et rigtig godt team og supplerer 
hinanden godt. Alle kan noget forskelligt 
og har deres arbejdsområde, som de er 
glade for. Vi har det godt og trygt med 
hinanden og laver alle det, vi bedst kan 
lide. Det giver arbejdsglæde og en god 
stemning blandt os alle. Vi har en god 
ping-pong, både med rengøringsfolk 
og sommerhusejere. Det smitter af til 
gæsterne. De kan mærke stemningen her, 
den familiære omgangstone og det gode 
humør, siger Inger Lis Skov. 
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Hun er selv et fast ansigt bag disken 
hos Klitferie, hun har stor kundekontakt, 
og det giver hende arbejdsglæde.

- Det her er en arbejdsplads, hvor 
der er plads til at give lidt af sig selv. Det 
passer lige til mig, siger hun. 

Jagten på de gode huse
Anna Grethe, der også ofte er at finde på 
kontoret, nyder derudover også rengø-
ringen i husene, når hun og Inger Lis en 
gang imellem selv hopper i rengøringstø-
jet om lørdagen. 

- Når jeg selv er på ferie, betyder det 
meget for mig, at alting er i orden, og det 
skal det også være hos os. Jeg kan rigtig 
godt lide, når vi kan komme ud til husene, 
gøre rent og tjekke, at alt er som det skal 
være, så vi kan stå inde for det, siger Anna 
Grethe.

Udover rengøringen skal selve huset 
også være i orden. Og her er ældste søn 
i familien, Henrik, på hjemmebane. Han 
har en baggrund som ejendomsmægler, 

og han nyder især arbejdet med at sikre, at 
Klitferie har de bedste huse til udlejning. 

Det er svært at sige helt præcist, hvad 
et godt feriehus er, men Henrik ved det, 
når han ser det. 

- Det kan være, huset har en helt 
fantastisk beliggenhed tæt på vandet. Det 
kan også være, det er et gammelt hus 
fuld af charme. Nye huse med lys og god 
plads er også noget, gæsterne efterspørger. 
Vi forsøger at have gode huse til enhver 
smag, hvad enten man er til spa og luksus 
eller noget ældre med charme, siger Hen-
rik Olesen. Det er ham, der ser eventuelt 
nye huse an, og han har stor kontakt med 
ejerne af udlejningshusene. 

- Det kan jeg også rigtig godt lide. 
Jeg har en god dialog med husejerne om, 
hvad man kan gøre for, at huset er så godt 
som muligt for dem, der skal leje det, siger 
han. 

Sikrer viden om de bedste 
oplevelser
Familiens yngste søn, Søren, er nok den 
mest omkringfarede i firmaet. 

- Jeg kan rigtig godt lide at komme 
rundt og besøge alle de forskellige virk-
somheder og oplevelser, der ligger her på 
vores egn. Jeg holder mig orienteret om, 
hvad der findes, og hvor de bedste ople-
velser er. På den måde kan vi hele tiden 
hjælpe gæsterne med at finde en aktivitet 
eller oplevelse, som passer til dem, og som 
vi ved er i ordenlig kvalitet, siger Søren 
Olesen. 

Og det er en god strategi, for der 
kommer dagligt mange ind på kontoret 
og spørger om hjælp og inspiration til 
ferieoplevelser. 

Men det er ikke det eneste, der kom-
mer spørgsmål om, og det er en del af 
jobbet. 

- Jeg gør altid meget ud af at sige, at 
folk meget gerne må ringe eller komme 
herned, hvis de har spørgsmål eller brug 
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for hjælp til noget. Vi er her for dem, siger 
Inger Lis Skov. 

Og det er en service, mange benytter 
sig af. 

Det bedste er gæsternes smil 
efter en god ferie
Således hjælper familien både med mindre 
ting, som f.eks. hjælp til TV og Internet 
og med større ting som hjælp til at kom-
me til tandlæge eller læge. 

Og den megen kontakt med gæsterne 
er det, der gør arbejdet spændende, siger 
Johannes Olesen. 

Han sidder til dagligt med bogførin-
gen og nøgleudlevering. Men han passer 
også kontorets telefon, hvor gæsterne ofte 
ringer med spørgsmål.

- Det gør, at jeg har en utrolig alsidig 
hverdag. Når jeg møder ind om mor-
genen, ved jeg aldrig, hvad der kommer 
til at ske, og det er det allerbedste ved at 
drive feriehusudlejning, siger Johannes og 
tilføjer hurtigt: 

- Og så selvfølgelig at se, når gæsterne 
tager af sted herfra med store smil efter en 
god ferie. Det er skønt at have medvirket 
til, for det er målet med det hele, siger 
Johannes Olesen. 

FAKTA
Klitferie I/S
• Klitferie ejes af familien Olesen, og blev i 1986 startet af 

ægteparret Johannes og Anna Grethe Olesen. 

• I 1998 havde bureauet 20 feriehuse til udlejning i området 
fra Vedersø Klit til Fjand, i dag har firmaet over 200 huse. 

• Gennem årene er sønnerne Henrik Olesen og Søren Olesen 
blevet ansat og er kommet med i firmaet. 

• Kontordamen Inger Lis Skov har altid været en del af fir-
maet og er et ligeså kendt ansigt bag disken som familien. 

Familien består af: 
Johannes Olesen, der er 64 år og 
gift med Anna Grethe Olesen, der er  
jævnaldrene, parret bor på Vedersø 
Klit, kun 300 meter fra kontoret.

Henrik Olesen, der er 40 år, bor på sin 
fars fødegård i Staby. Henrik er gift  
og har en pige på 4 år og en dreng på 
6 år. 

Søren Olesen er 34 år og bor i Husby. 
Søren er gift og far til tvillingedrenge på 
ca. halvandet år.

• 90 % af Klitferies gæster er fra nabolandet Tyskland. Her 
kommer både børnefamilier, men især aldersgruppen 50 
plus er godt repræsenteret blandt gæsterne. Mange beny-
tter sig af muligheden for at have hund med.

Læs mere om familievirksomheden og  
udlejningshusene på www.klitferie.com

19

Foto: Henrik Vinther Krogh

Foto: Henrik Vinther Krogh
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Træer blev redningen, da  
Husby var ved at sande til
Tekst af: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex 
Media

Ude langs den jyske vestkyst skvulper 
Vesterhavet. Smukt og farligt på samme 
tid. Mange er druknede til søs i dette 
farvand. Men på land har man faktisk også 
været ved at ”drukne”. Ikke i Vesterhavets 
bølger, men i klitternes uudtømmeli-
ge lagre af sand. I de mange storme føg 
sandet i store kaskader ind over klitterne, 
ind over land, ind over Husby, som især 
var udsat. Problemet var kendt allerede 
fra 1500-tallet, hvor kongen forbød, at 
man fjernede beplantningen i klitterne. 
Alle planter kunne være med til at holde 

på det flyvske sand. Men i 1856 blev det 
alligevel for meget. Sandet nåede nu op 
til skolen i Husby, som lå lige ved siden af 
Husby Kirke.

Klitbønderne havde i mange år 
kæmpet med tilsandede afgrøder, men nu 
truede sandet også Guds hus. Noget måtte 
gøres. 

Fire bønder snørede skoene og gik 
hele vejen til kongen, Frederik d. 7, i 
København. Frederik d. 7. var heldigvis 
meget lydhør over for bønderne, der hav-
de et brev med fra præsten, som forkla-
rede problemstillingen. Kongen lovede at 
gøre noget, og historien fortæller, at han 
endda gav bønderne en sjat rejsepenge, så 

de i det mindste ikke skulle gå hele vejen 
hjem. 

Den første skovfoged kommer 
til Husby
Kongen holdt sit ord, og i marts 1858 
ankom skovfoged J.A.J. Drewsen, den før-
ste klitplantør, til Husby. I sin hestevogn 
havde han planter og frø, som blev grund-
laget for Husby Klitplantage. Historien 
fortæller, at hele Husby Sogn indstillede 
alle aktiviteter, skolegang med mere, så 
alle kunne hjælpe til med beplantningen. 
I første omgang plantede man bjergfyr, og 
de stod så godt, at Drewsen begyndte at 
eksperimentere med at plante nye træsor-
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ter i området. Succesen med plantningen 
af klitplantagen gjorde, at sandfygningen 
blev stoppet, og kirken, landbruget og 
landsbyen blev reddet fra at sande til. 

En helt unik plantage bliver 
skabt
Klitplantagens specielle historie er stadig 
tydelig den dag i dag og gør, at plantagen 
er noget helt særligt. Når man går en tur 
i Husby-plantagen, kan man fornemme, 
hvordan terrænet er kuperet. Det er fordi, 
træerne er plantet oveni de store banker af 
fygesand. Og klitplantør Drewsens evner 
til at få forskellige træsorter til at gro gør 
plantagen helt utrolig varieret. 

Husby Klitplantage er i dag statsskov, 
og det er Naturstyrelsen, der forvalter den. 

Jens Henrik Jakobsen arbejder ved 
Naturstyrelsen, og han bor også selv i 
udkanten af plantagen, som han holder 
meget af. 

- Det, der er specielt ved plantagen, 
er netop den store variation. Man kan 
se, hvordan det mest er fyrtræer, der kan 
vokse helt ude vestpå, hvor de står meget 
forblæst. Men træerne giver læ for hin-
anden, og mod øst helt inde ved kirken 
er der jo flotte løvtræer, som man ellers 
ikke tænker, der kan gro her i Vestjylland, 
forklarer han. 

På grund af den megen læ, plantagen 
har skabt, kan her for eksempel vokse 
Danmarks vestligste bøgetræer. Variatio-
nen i træsorter skaber afvekslende forhold, 
som gør, at der vokser mange spændende 
og sjældne planter i plantagen, blandt 
andet vilde orkideer. Der er også et rigt 
dyreliv med mange rådyr især. Og så er 
det en dejlig oplevelse som skovgæst at 
opleve duftene og farvespillet fra blandin-

gen er træer. Her er mørkegrønne, ranke 
nåletræer, krogede småbuske, lysegrønne 
løvtræer, og når efteråret kommer, står 
hvert træ med sin egen smukke efter-
årskulør i røde, grønne, brune og gule 
nuancer. 

Mange glade skovgæster
Husby Klitplantage er derfor et yndet mål 
for gåture i skoven. Naturstyrelsen har 
optegnet fire forskellige ruter af forskellig 
længde. De er markerede ude på stierne 
med farvede pletter på træer og pæle. Man 
må også cykle og ride på flere af stierne. 
Endelig kan man også bade i plantagens 
badesø. 

- Badesøen har en rigtig fin vandkva-
litet, og det er et godt sted for børnefa-
milier, for det er ikke så voldsomt som 
Vesterhavet, siger Jens Henrik fra Natur-
styrelsen. Han har dog selv to klare favo-
ritsteder i plantagen, som han vil anbefale 
til gæsterne: 

- Marens Maw og Nøgenbjerg. Her 
går nogle dejlige ture hen gennem planta-
gen, og begge steder består af høje klitter 
med en fantastisk udsigt, fortæller han. 

Spor fra fortiden
Plantagen har været utrolig betydnings-
fuld for hele området - og ikke bare 
fordi man undgik at drukne i sand. Kong 
Frederik d. 7. kom skam selv til Husby for 
at se plantagen i sin tid, og han var meget 
imponeret. I dag kan man gå en tur på 
stien ”Frederik d. 7.’s vej” i klitplantagen. 

I plantagens sydlige del anlagde man 
en planteskole, der skulle forsyne klitplan-
tagen med nye træer. Planterne fra klit-
plantagens planteskole var meget populæ-
re ude i landet, da de stammede fra træer, 

der kunne gro i så vanskelige forhold som 
i Husby ved Vesterhavet. Når de små unge 
træer var et-to år gamle skulle de omplan-
tes - det er det, der hedder at prikle. Og 
til det formål opfandt den første klit-
plantør Drewsen, der var en opfindsom 
og driftig mand, det specielle ”Drewsens 
priklebræt”. Ved at bruge brættet kunne 
man sikre, at træerne kom til at stå med 
nøjagtig lige meget afstand imellem i de 
nye rækker. Her skulle de vokse yderli-
gere et til to år, før de kunne plantes ud i 
klitplantagen. ”Drewsens priklebræt” fra 
Husby blev en betydningsfuld opfindelse 
og blev udbredt til planteskoler over hele 
landet.

Spis din mad ved koglehuset
Til klitplantagens planteskole hørte en 
lille bygning. Den har man blandt andet 
brugt til at samle kogler fra plantagens 
træer, tørre dem og derved udvinde frøe-
ne til nye træer. 

I dag er der på privat initiativ lavet et 
lille museum med redskaber fra den tid i 
det gamle hus til kogler, der meget pas-
sende har fået navnet ”Koglehuset.” Ved 
”Koglehuset” kan man nyde sin mad ved 
borde og bænke efter en gåtur i planta-
gen, og her finder man også mindestenen 
for J.A.J. Drewsen, manden der med sine 
bjergfyr og andre træer sikrede Husby 
mod at sande inde. J.A.J. Drewsens egen 
historie ender dér, hvor klitplantagens for-
tælling startede, nemlig ved Husby Kirke, 
der var ved at sande til. I dag er Drewsen 
og hans familie begravet på Husby Kirke-
gård ligesom de efterfølgende plantørfa-
milier, der har haft så stor betydning for 
områdets overlevelse. 

  

  45



Kirken ved havet

Tekst af: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex 
Media

I over 800 år har Husby Kirke ligget på 
første parket som vidne til livet alleryderst 
på Jyllands vestkyst. Kirken har gennem 
årene været et vigtigt pejlemærke, både 
åndeligt for befolkningen og helt fysisk 
for søens folk, der har kunnet navigere ef-
ter det letgenkendelige kirketårn fra havet. 

Livet og landskabet i Husby har ændret 
sig dramatisk gennem alle disse år, men 
Husby Kirke har bevaret stilen for en 
middelalderkirke. 

Det er noget af det, sognepræst ved 
Husby Kirke, Jakob Sandal, synes, er fasci-
nerende ved kirken. 

- Når man træder ind i kirkerummet, 
ser det stort set ud, som man kan forestille 
sig, det gjorde for 100 år siden, kun med 
undtagelse af de elektriske lamper på væg-
gen. Ellers er stilen holdt. Kirken er malet 
i smukke almuefarver, og vi har lysekroner 
med levende lys, forklarer præsten. 

Et vigtigt sømærke
Når man træder ind i kirken, kan man 
prøve at kigge op. Man vil straks se, at 
loftet i skibet og koret er fladt. Det er 
den ældste del af kirken, der er bygget i 
1200-tallet i romansk stil. I tårnet er loftet 
hvælvet, som det er typisk for den gotiske 
stil fra senmiddelalderen. Tårnet er bygget 
til kirken senere, og tårnet er meget 
specielt. Det har et højt spir i midten og 
fire spidsgavle. Det er en byggestil, der 
var almindelig i det sønderjyske, men i 
Vestjylland var det meget usædvanligt, og 
det gjorde, at kirketårnet var meget let 
af genkende. Det har været en stor hjælp 
for de sømænd, der sejlede i farvandet ud 
for vestkysten. Den lumske kyststrækning 
med voldsomme storme og utilregnelige 
bundforhold krævede hvert år mange 
menneskeliv, og mange skibe strandede på 
det, man kaldte Jernkysten. 

Husk, at du skal dø!
De mange strandinger har selvfølgelig 
været noget af det, der prægede livet i 

Husby Sogn før i tiden. Sognet, der hører 
til kirken, er specielt, fordi det er delt i 
to. Midt i det hele ligger Vedersø Klit og 
Husby Sogn findes på begge sidder. Det 
er et langstrakt sogn, der dækker over en 
lang kyststrækning.  
Går man videre op til Husby Kirkes kor, 
kan man se to store gravsten til højre for 
døbefonden. De har oprindeligt ligget 
nede under korbuen, hvor der i dag er et 
trappetrin, og de tilhører to præster, der 
begge blev begravet i kirken. Det var me-
get præstigefyldt. Den ældste og mindste 
af stenen tilhørte Hans Nielsen, som døde 
i 1614. Øverst på stenen står der :”Hode 
mihi, gras tibi”. Det betyder: ”Mig i dag, 
dig i morgen”, og den tekst er meget 
signende for tiden dengang, forklarer 
sognepræst Jakob Sandal. 

- Ser man på den anden gravsten, kan 
man se et timeglas og et dødningehoved 
blandt indhugningerne. Det er et udtryk 
for den tids store fokus på menneskeli-
vets forgængelighed. Husk, at du skal dø! 
Dengang var børne - og ungdomsdøde-
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ligheden meget stor. I dag er vi vant til, 
at når nogen dør, så er de gamle og har 
været syge længe. Dengang kunne døden 
komme pludseligt til alle, og det har man 
været meget bevidst om, siger Jakob 
Sandal. 

På vestkysten, hvor så mange stran-
dinger har ført druknede sømænd med 
sig ind i vintermånederne, kan man kun 
forestille sig, at påmindelserne døden har 
været ekstra nærværende som en del af 
livet i Husby Sogn. 

En ond trold ville begrave 
kirken
Faktisk har kirkens bygninger selv været 
tæt på at gå til grunde. Kirken blev i sin 
tid bygget midt på den sandede jord, lige 
ud til klitter og hav. Midt i den barske 
vestenvind, der føg med sandet i så stor 
en stil, at kirken var tæt på at sande til. 
Sandfygninger har været et stort problem 
gennem tiden og præget livet på kysten. 

I folkemunde fortalte man, at der 
boede en ond trold, der kastede sand 
på kirken. Landsbrugsjorden blev også 
ødelagt gang på gang af den megen sand, 
og en dag blev det for meget. Fire bønder 
gik til kongen og bad om hjælp, og i 1858 
begyndte man beplantningen af Husby 
Klitplantage. 

- Det var selvfølgelig for at redde 
afgrøder og landsbrugsjord, men det var 
også i høj grad for at redde kirken, at man 
begyndte at plante, fortæller Jakob Sandal. 

Og planen lykkes. Kirken står stadig i 
dag - nu i læ af Husby Klitplantage sam-
men med resten af landet.

Prominente navne på kirkegår-
den
Ude på kirkegården trækkes trådene til 
beplantning af plantagen og dens betyd-
ning for hele området tydeligt frem. I 
hvert hjørne af kirkegården ligger grave 
for fire fremtrædende plantørfamilier gen-
nem tiden. Den første skovfoged Drewsen 
og hans familie ligger begravet i det nord-
vestlige hjørne, i den nordøstlige ende 
ligger familien Andersen, og bag den store 
rododendronbusk i det sydøstlige hjørne 
ligger plantørfamilien Freuchen. Man kan 
se en grangren hugget ud i gravstenen. I 
det sydvestlige hjørnes findes plantørfami-
lien Garnæs’ grav.

Helt oppe ved kirken på sydsiden 

ligger en anden prominent skikkelse 
begravet. Det er K.L Aastrup, hvis grav 
er meget besøgt. Han var præst i Husby 
samtidig med, den kendte digterpræst Kaj 
Munk var præst i Vedersø. K.L Aastrup er 
i dag meget kendt for sine salmer. I den 
nyeste danske salmebog er hele 15 salmer 
forfattet af ham.

Kirken i dag
I dag er tiderne skiftet, og det er ikke 
længere skibsstrandinger og klitbønder, 
der præger livet i Husby Sogn. Sognet 
har stadig sin lidt pudsige facon, delt på 
midten af Vedersø Klit, og kirken er stadig 
velbesøgt blandt de lokale, hvoraf nogle 
har lidt længere til kirken end andre på 
grund af det langstrakte sogn. 

- I dag er området også præget af som-
merhuse, og der er rigtig mange sommer-

husejere, som bruger kirken flittigt. I gam-
le dage var der de store slægtsgårde med 
familier, der kom i kirken. I dag er der 
sommerhusejere, der har haft sommerhus 
herude i over 40 år, og hvor hele familien 
efterhånden er kommet i kirken gennem 
alle årene. Vi har også mange turister, der 
deltager i gudstjenesten, og de er meget 
velkomne, fortæller Jakob Sandal. 

Han er glad for sin lille kirke helt ude 
vestpå. 

- Mange kirker i området har en eller 
anden stor attraktion. Stadil Kirke har sin 
forgyldte altertavle, Vedersø har fortællin-
gen om Kaj Munk, Staby Kirke har sin 
apsis med glasmosaikerne. Husby Kirke 
har ikke den slags. Det er en køn, lille, 
velholdt kirke, enkel, og med sine smukke 
farver og levende lys fremstår den meget 
autentisk, som den har set ud gennem 
tiderne, og det synes jeg, der er noget 
ydmygt og meget charmerende over, siger 
Jakob Sandal. 

FAKTA
Husby Kirke
Græmvej 1, Husby
6990 Ulfborg

www.husby-kirke.dk

Alle er velkomne til at 
besøge kirken, som har 
åben hver dag fra 8.00 - 
16.00.
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Her skal maden 
smage lokalt

Tekst af: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex 
Media

Det var noget af en ilddåb, de tre nye 
forpagtere af  Vedersø Klit Badehotel fik 
i januar i år. Hotellet i de vestjyske klitter 
oplevede nemlig en særdeles kold vinter 
på flere fronter, og de daværende forpag-
tere måtte til sidst se sig konkurs.  
Heldigvis var hotelejer Kim Krull Jørgen-
sen hurtigt på råd og hyrede de tre nye 
ansigter til hoteldriften med dags varsel.  

- Vi fik nøglen en torsdag klokken 14.15, 
klokken 16 kørte vi på indkøb, og klok-
ken 18 skulle maden til hotellets gæster 
stå klar, forklarer Nick Mogensen, den ene 
del af teamet.  
Hotellets gæster og spisende mærkede 
således ikke noget til krisen, og hotellet 
forblev åbent som vanligt. Men forude for 
Nick Mogensen og hans to kompagno-
ner; broren Oliver Mogensen og vennen 
Daniel Daustrand, ventede en stor opgave 
med at fortsætte og udvikle hoteldriften. 

Flyttede fra Østjylland til  
Vesterhavet
Det var da heller ikke en tilfældighed, at 
det blev netop de tre, hotelejeren valgte til 
at overtage. Alle har de en fortid inden for 
branchen som henholdsvis restaurantchef, 
overtjener og hotel - og restaurantchef, og 
selvom de tre alle kommer fra Østjylland, 
var de ikke bange for at tage udfordringen 
op vestpå.

Hele holdet er flyttet hertil sammen 
med koner og kærester for at hellige sig 
driften af hotellet fuldt ud. 

Mange muligheder og råvarer 
tæt på
- Vi kendte ikke hotellet før, men da vi 
kom og så det, havde det utroligt mange 
plusser. Det er et stort hotel med virkelig 
mange gode faciliteter, så der er mulighe-
der for næsten alt her. Vi har 80 værelser, 
der er ferielejligheder til familier, der er 
moderne mødelokaler, der er koncertsal 
med scene, højt til loftet og sminkerum. 
Det er helt vildt, siger Daniel Daustrand. 

Nick Mogensen er teamets absolutte 
madkender med en fortid som restaurant-
chef, og han er især begejstret for én ting: 
De mange lokale råvarer, der er i området. 
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- Dét vil vi satse på. Her er så meget 
lækker fisk, som kommer lige herudefra, 
siger han og peger mod havet.  
Lokalt kød og grøntsager har også fast 
plads i køkkenet hos ham. Derfor er det 
primært lokale madvarer, du vil møde på 
din tallerken i restauranten. 

Det har dog en indvirkning på menu-
kortet: 

- Vi har ikke noget liggende frosset 
ude i fryseren. Vi laver mad af de råvarer, 
vi nu kan få her i området, og det varierer. 
Derfor har vi et kort menukort, som til 
gengæld skifter ofte, alt efter sæson og ud-
bud, forklarer Nick Mogensen og uddyber 
med et eksempel: 

- Danmark har nogle af verdens bedste 
æbler. Så i æblesæsonen vil jeg da ikke stå 
og lave en ananasdessert.

Nu også kold vin, tapas og 
take-away
Teamet håber, at både lokale og turister 
vil tage godt imod restaurantens nye me-
nukort med de lokale råvarer.  
Som noget nyt kan man nu også komme 
forbi hotellet i dagtimerne til en kop kaffe 
med hjemmebag eller vin og tapas, hvis 
man er til det. 

Man kan også komme forbi hotellet og 
hente en flaske kold hvidvin med hjem til 
sommerhusterrassen eller tage den hjem-
melavede take-away menu med sig. 
Det nytiltrådte team har mange planer, og 

derfor sker der løbende nyt på hotellet. 
Man kan læse om det på hjemmesiden - 
eller simpelthen stikke hovedet forbi og 
se, hvad der sker. 

- Vi taler både dansk og tysk. Hotellet 
har en stor betydning herude, både for 

lokale og de mange turister, som kommer 
år efter år, og alle er velkomne til at hilse 
på, siger Daniel Daustrand. 

FAKTA
Vedersø Klit Badehotel
Vedersø Klitvej 59
6990 Ulfborg 
 
Tlf: + 45 2090 0950
vedersoeklit-badehotel.dk
Find også hotellet på  
Facebook

Åbningstider: 
Hotellet har åbent hele året 
alle dage.  
 
For nærmere information 
om åbningstider,  restaurant 
og arrangementer se 
 hjemmesiden og facebook. 
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Vedersø Klit Camping 
– midt i naturens ro  
og tæt på alle 
mulighederne
Tekst af: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex 
Media

Birthe og Tage Gammelgaard, der ejer 
Vedersø Klit Camping, har en skøn tag-
terrasse. Den er stor og solrig, og her kan 
de sidde og nyde en kop kaffe med udsigt 
over det glade liv på campingpladsen og 
naturen i baggrunden. 

Men de gør det ikke! 
- Nej, vi sidder da altid ude foran kon-

toret med vores kaffe, forklarer de to. 
- Det føles forkert at sidde helt der-

oppe, det er jo hernede foran, vi møder 
gæsterne, og der kommer altid nogen 
forbi til en hyggelig sludder. 

Og det er netop kernen i at drive 
campingplads, er de to enige om: Hyg-
gen og samværet med mange forskellige, 
spændende og glade mennesker. 

Drømmen om en hverdag 
sammen
Birthe og Tage Gammelgaard er forholds-
vis nye ejere af Vedersø Klit Camping, 
som de overtog i 2015. Men drømmen 
om en campingplads har mange år på ba-
gen. Birthe har arbejdet med børn i man-
ge år, som dagplejer og i en børnehave. 
Tage har haft et legepladsfirma. Men de to 
drømte om en hverdag, hvor de arbejdede 
sammen. Mange campingpladser har de 
set på igennem årene, men valget faldt på 
Vedersø Klit Camping. 

Ro og alligevel mange mulig-
heder
- Pladsen er speciel, fordi den ligger i så 
naturskønt et område. Man mærker virke-
lig den fred og ro, det giver at ligge midt 
i naturen. Samtidig er det en flot plads 

med rigtig mange muligheder, forklarer 
Tage og remser op, at pladsen både har 
swimmingpool, tennisbane, spa, solarium, 
legeplads, minigolf og meget mere. 

- Man kan ride en tur på hest, man 
kan køre til Søndervig, som er tæt på, og 
mærke det pulserende sommerliv, og så 
kan man trække sig tilbage til roen her. 
Det er der mange, der nyder, siger Birthe. 

Til købmanden i badekåbe
En af de ting, der også gjorde, at parret 
faldt for stedet var, at Let Køb - Veder-
sø Klit Købmand ligger i tilknytning til 
pladsen. 

- Det er skønt for gæsterne, at de kan 
handle her på stedet. Nogle går direkte i 
morgenkåbe over og køber morgenbrød, 
forklarer ejerne. 

Det er Bente Vad, der står for køb-
mandsforretningen, godt hjulpet af sine 
to døtre. Bente har drevet forretningen i 
11 år og arbejdede der i to år forinden, 
så hun kender mange af campingpladsens 
gæster og deres ønsker. Selvom hun driver 
en velassorteret forretning med et stort 
vareudvalg, er der især én ting, som er 
populært:

- Vi får friskbagt brød fra bageri hver 
eneste morgen, fortæller Bente Vad. 

- I Danmark lukker mange små spe-
cialforretninger, herunder bagere, så der er 
langt til nærmeste bageri. Men bake-off 
produkter er altså ikke ligeså gode, og jeg 
vil give kunderne god kvalitet. Så hver 
morgen kommer de fra Hvide Sande 
Bageri med frisk brød, og det er meget 
populært, fortæller købmanden. 
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Ny restaurant ”Havtorn”
Dog manglede der én ting, synes de nye 
campingpladsejere. Der manglede en 
restaurant på Vedersø Klit. Derfor åbnede 
campingpladsen i 2016 restaurant Hav-
torn, og det blev en succes. 

- Det er blevet mere almindeligt at 
spise ude som en del af ferien. Og når folk 
kommer og har kørt langt, og jeg stikker 
dem et menukort i hånden med lækker 
mad, bliver de tit meget lettede og glade, 
fortæller Birthe.

Hun og Tage har ikke fortrudt, den 
nye tilværelse. 

- Det er med rette, man kan kalde dem 
for campingmutter og campingfatter. De 
skaber god stemning her, siger Winnie Jes-
persen, der arbejder på campingpladsens 
kontor. Det gør hun, så Tage og Birthe 
kan være, hvor en rigtig campingmutter - 
og fatter skal være: ude ved gæsterne.

FAKTA
Vedersø Klit Camping
Øhusevej 23
6990 Ulfborg

+ 45 9749 5200
www.klitcamping.dk

Åbningstider: 
Pladsen har åbent hele 
året. 

210 pladser
19 hytter, nogle med eget 
bad og toilet
7 værelser med plads til 24 
personer i forbindelse med 
fællesrum/festsal til 40 per-
soner.

Købmanden har åbent fra 
påske til omkring efterårsfe-
rien. 

For mere info og for åbning-
stider i Restaurant Havtorn 
se www.klitcamping.dk
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Heste kan få 
mennesker til  
at vokse

Tekst af: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex 
Media

For nogle år tilbage kom en tysk dame 
til Helle Rask og Per Mølgaard Jensen på 
Vedersø Ridecenter. Hun havde en drøm. 
Hun ønskede sig et liv med heste, et liv 
hvor hun kunne ride, men hun led af 
angst, og det hæmmede hende.

- Jeg sagde til hende, at vi nok skulle 
hjælpe, men det krævede, at hun gjorde 
præcis som vi sagde, siger Per Mølgaard 
Jensen. Og det gjorde kvinden. 

- Jeg fandt en meget rolig hest med 
stille bevægelser, og jeg førte hende ikke 
ud, hvor hun ikke kunne bunde. Hun fik 
tillid til os herude og hestene, og det gik 
hurtigt fremad. I dag har hun og hendes 
familie seks islænderheste på deres gård i 
Tyskland, og vi ses stadig som venner og 
interessefæller, forklarer Per. 

Heste er en livsstil
Det er netop dét, der gør alt det hårde 
arbejde på ridecentret livet værd. Per star-
tede Vedersø Ridecenter for 28 år siden 
som en måde at få en ny hverdag på, efter 
et stresset job som elektronikingeniør, 
men hverdagen med heste er ikke mindre 
travl. Det kan Helle Rask, som har cente-
ret sammen med Per, skrive under på. 

- Nogle gange ved jeg slet ikke, hvor-

for vi har sofaer i stuen, for vi har aldrig 
tid til at sidde i dem, siger hun. 

I højsæsonen er der ture med turister 
fra halv otte om morgenen til klokken ti 
om aftenen, og hele året er der 24 heste, 
der skal passes, plejes og skos.

Men det er det hele værd, er de begge 
enige om. 

- Jeg elsker arbejdet med islænderheste. 
Det er nogle dejlige heste med deres eget 
temperament, jeg kan godt lide at følge 
hestenes udvikling, siger Per. 

- Og menneskenes, tilføjer han. 

Hest og rytter skal  
passe sammen
Helle nikker igen. 

- For mig er det altid stort at se folk 
vokse. Når nybegyndere kommer tilbage 
og er glade og høje over, at de har gjort 
noget, de ikke troede, de kunne, galoppe-
ret for eksempel. Der er virkelig mange 
stjernestunder her, og folk tager oplevelser 
for livet med hjem fra hesteryggen, siger 
Helle. 

Og det er nu heller ikke tilfældigt, 
hvilken hest man får tildelt på centeret. 
Alle, som kommer og bestiller plads på 
en ridetur, bliver nøje udspurgt om deres 
ridefærdigheder. Nybegyndere skoles 
grundigt inden turen, og erfarne ryttere 
testes, hvor gode de nu i virkeligheden er. 

Det er nemlig kun de meget erfarne, der 
kan klare den lange strandtur. 

- Vi skal jo kunne tage ansvar for alting 
sikkerhedsmæssigt og sikre, alle får en god 
oplevelse. Det gør man ikke, hvis man 
kommer ud i situationer, man ikke kan 
klare, siger Per.

Målet er Helles blå stempel
At blive godkendt til den lange, hurtige 
strandtur har udviklet sig til lidt af en 
institution. 

- Vi har mange børn, der kommer 
hvert år, og som bruger året hjemme i 
Tyskland på at træne og træne, så de kan 
få mit blå stempel på, at de er gode nok 
nu, griner Helle. 

- Så kommer de og skal vise, hvad 
de kan, og forældrene står spændt og 
venter. Det er herligt at opleve den glæde 
og stolthed, når man endelig er blevet 
en dygtig nok rytter til at være med på 
stranden. 
Per selv foretrækker næsten turen på land.

- Man ser så meget smukt fra en heste-
ryg, for her er man nødt til at fokusere på 
omgivelserne på en anden måde. På land 
rider vi både i eng og skov og forbi søer 
og spændende planter og buske, forklarer 
han om nogle af de oplevelser, man kan få 
fra islænderryggen i Vedersø. 
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FAKTA
Vedersø Ridecenter
Vesterhavsvej 5, Vedersø
6990 Ulfborg

Tlf: + 45 6110 7409
vedersoeridecenter.dk

Åbningstider: 
April - september: 
Søn - fre: 10.00 - 18.00
Lørdag lukket. 

Oktober - marts: 
Sø- fred: 10.00 - 16.00
Lørdag lukket.
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Tid er en vigtig  Tid er en vigtig  
ingrediens hos  ingrediens hos  
Vestkystens  Vestkystens  
GårdbutikGårdbutik
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Tekst af: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex 
Media

For et års tid siden, trådte en ny kunde 
ind i Vestkystens Gårdbutik. Han var fe-
riegæst ved Vesterhavet og boede til daglig 
på Sjælland. Han var en meget passioneret 
rugbrødsbager i sin fritid, og han havde 
hørt om gårdbutikkens hjemmebag. Han 
var spændt på at smage deres rugbrød, 
hvis de havde sådan et i sortimentet? 

- Det havde vi desværre ikke. Vi har 
aldrig selv prøvet at bage rugbrød, så det 
var helt nyt for os, fortæller Dorthe Fjord 
Tarbensen. 

Hun og hendes mand Jens Larsen 
har startet Vestkystens Gårdbutik, som 
de driver sammen i dag. I gårdbutikken 
finder man et stort udvalg af lokale, vest-
jyske produkter: oste, krydderier, spiritus. 
Butikken har også en velbesøgt cafe, hvor 
man kan smage de hjemmebagte kager, 
de specielle flødeboller med forskellig 
smag eller den hjemmerørte is. Især den 
hjemmebagte bolle med lokal ost er et hit 
- sammen med butikkens andre hjemme-
bagte specialiteter. 

Bagning er den daglige hyg-
gestund
At bage har altid været en af Dorthes 
stores lidenskaber. 

- Jeg har altid bagt, når jeg kom hjem 
fra arbejde og i weekenderne, før vi fik 
butikken, forklarer Dorthe. 

Det er især kager, hun bager, og i dag 
tænder hun for ovnen hver morgen klok-
ken seks i gårdbutikkens køkken og går i 
gang med dagens kager. 

- Jens står ved siden af mig i køkkenet 
og bager brød. Han har udviklet vores 

gurkemejebrød, som er meget populært. 
Den daglige bagning til butikken hver 
morgen er vores fælles hyggestund sam-
men, siger Dorthe. 

Det klassiske, gamle rugbrød, der er så 
særligt for dansk madkultur, var der dog 
ingen af de to, der havde prøvet kræfter 
med.

Men det ville den sjællandske rug-
brødskender gerne lære dem, sagde han.

- Det endte med, at manden kom her 
i fire dage og lærte os alt om at bage rug-
brød. Det var meget omstændeligt med at 
måle op, ventetid, hævetid. Vi lavede vores 
egen surdej, som vi bruger endnu. Det var 
en lang proces, men spændende, og det 
passer lige til os, forklarer Dorthe.

God mad tager god tid
Det er nemlig Jens og Dorthes filosofi, at 
gode fødevarer skal laves ordentligt. Og 
det tager tid. Gurkemejebrødet, som Jens 
bager, koldhæves i et til tre døgn. Jens 
laver også gårdbutikkens mange varianter 
af is. Her er der ingen færdig smagsblan-
ding, der blot røres op i mælk og fryses. 
Mælken tilsættes en god vanilje og mod-
nes i et døgn, hvor det trækker, inden Jens 
tilsætter de ingredienser, der giver isen 
smag - efter egne opskrifter.

- Vores kød, som var vores første vare i 
forretningen, kommer fra vores eget kvæg. 
De er to år, inden de slagtes, og kødet 
hænger i tre uger efterfølgende. Man kan 
fede sit kvæg op med kraftfoder på ganske 
kort tid, men kødet bliver blegt og smags-
løst. Derfor er vores kød længe undervejs, 
forklarer Dorthe.

Rugbrød er en fødevarer, der kræver 
omsorg, hævetid, bagetid og hviletid. Og 

Jens har sat sit eget præg på gårdbutikkens 
rugbrød.

- Vores varer må gerne bære præg af 
ingredienser fra området, så vi kom en 
smule tang i brødet. Man smager det ikke, 
men tangens vitaminer er med, og så er 
tang et naturligt konserveringsmiddel, så 
brødet holder sig friskt længe, forklarer 
Dorthe. 

Vestjysk natur giver ro
Vestkystens Gårdbutik er på den måde 
en hyldest til vestkysten på flere måder. 
Alle gårdbutikkens varer har lokalt islæt. 
Men tidsaspektet er også vestjysk, forklarer 
Dorthe. 

- Jeg elsker den ro, der er herovre midt 
i vores skønne natur. Der er meget ustres-
set, uddyber hun. 

Tiden, roen og grundigheden afspejles 
på den måde i de vestjyske specialiteter fra 
Vestkystens Gårdbutik.   

FAKTA
Vestkystens Gårdbutik
Houvig Klitvej 77, Søndervig
6950 Ringkøbing

Tlf: + 45 3141 0199
vestkystensgaardbutik.dk

Åbningstider: 
Hver dag: 10.00 - 17.00
24. - 25. - 26. og 31. decem-
ber + 1. januar: Lukket
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En magisk 
verden i sand

Tekst af: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex 
Media

De fleste, der kommer til Vesterhavet om 
sommeren, kommer for at nyde vejret 
ved havet, gå ture på stranden og få sand 
mellem tæerne. 

Men i Søndervig kan du opleve sand 
på en helt anden måde. Nemlig som 
kunst.

Søndervig Sandskulpturfestival er i dag 
den største og længstvarende af sin art i 
hele verden, men festivalen startede noget 
mere ydmygt. 

- Min morfar, Erik August Frederik-
sen, var på ferie i Kina for omkring 20 år 
siden, fortæller Karsten Nielsen, medstifter 
af sandskulpturfestivalen. Han fortsætter: 

- I Kina så min morfar en udstilling 
med sandskulpturer, og det gjorde dybt 
indtryk på ham. Min morfar er fra Blokhus, 
hvor jeg selv er vokset op. Det er en kystby 

tæt på Vesterhavet, og her kender man jo 
om nogen til sand. Men min morfar havde 
aldrig set sand udformet på den måde. 

Karstens morfar Erik var på det tids-
punkt formand for handelsstandsforenin-
gen i Blokhus, og han måtte straks selv 
prøve, om man kunne skabe den flotte 
sandkunst hjemme i Vestjylland. 

Søndervig var det perfekte 
sted
Erik fik arrangeret et par enkelte, få sand-
skulpturer på torvet i Blokhus den sommer, 
og interessen var kæmpestor. Erik spurgte 
sin datter Anni og hendes søn Karsten, om 
de ikke ville være med i et firma, der skulle 
arrangere sandskulpturfestival. 

- Det ville min mor og jeg gerne, 
siger Karsten. Først prøvede de at bygge 
skulpturer på stranden, men skulpturerne 
regnede og skyllede væk her. 

- Min morfar fik kontakt med køb-

mand Keld Hansen i Søndervig, og han 
havde det perfekte sted for sandskulptu-
rerne, forklarer Karsten Nielsen. 

Og i 2003 åbnede den allerførste ver-
sion af Søndervig Sandskulpturfestival, og 
lige siden har den årlige festival været en 
stor publikumssucces. Sidste år kom hele 
130.000 gæster og så udstillingerne. 

Detaljerne imponerer
Enhver har sikkert prøvet at bygge et 
sandslot på stranden om sommeren. Man 
tager sin spand, fylder den med vådt sand 
og vender det ud; vupti, et tårn! Derfor 
ved de fleste sikkert også, at det ikke er så 
ligetil at skabe mere end sådan et sim-
pelt tårn i det drilske materiale, og det er 
derfor, sandskulpturfestivallen har så stor 
tiltrækningskraft, siger Karsten Nielsen. 

- Folk bliver imponerede over detaljerig-
dommen i værkerne. Det er svært at forstå, 
man kan skabe det ud af bare sand og vand.
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Men det er det eneste, sandskulp-
turerne består af. De 12.000 tons sand 
til festivalen hentes fra en nærliggende 
grusgrav og har det rette forhold mellem 
sand og ler. Det tilsættes vand, og så er 
det udelukkende kunstnernes evner, der 
former skulpturerne. 

Karsten har brugt mange år på nøje 
at udvælge de 40 bedste sandskulptur-
kunstnere fra hele verden. De kommer til 
Søndervig hvert år ti dage før åbningen 
af festivalen, og i de dage skaber de ti so-
loskulpturer og et langt sammenhængende 
værk på en 200 meter lang væg. 

Det er forskelligt tema hvert år. 
- Jeg vælger altid et tema, som jeg 

tænker, både børn og voksne kan relatere 
til, forklarer Karsten. 

I år er temaet Trolddom og Magi, et 
emne der skulle kunne sætte fantasien i 
gang hos både kunstnere og gæster. 

Stadig i familien
Karstens morfar Erik, der i sin tid fik 
ideen til festivalen, er desværre gået bort, 
men Karsten og hans mor Anni står stadig 
i spidsen for festivalen, der vokser år for år. 
Karsten har kontakten med kunstnerne, 
og Anni står for alt det praktiske på selve 
festivalen, der hvert år forbedrer sig. I år 
er der kommet særligt gode forhold for 
handicappede. 

I højsæsonen kan man nu møde både 
mor og søn sammen i festivalens lille café 
blandt de mange glade gæster. 

FAKTA
Søndervig  
Sandskulpturfestival
Lodbergsvej 44, Søndervig
6950 Ringkøbing

Tlf: + 45 2889 7844
www.sandskulptur.dk

Åbningstider: 
16. - 18. maj: Kom og se 
sandskulptørerne arbejde: 
10.00 - 19.00

19. maj - 31. august: Hver 
dag 10.00 - 19.00
1. sept - 28. oktober: Hver 
dag 10.00 - 17.00
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Tekst af: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex 
Media

Det kunne blive en smule koldt om 
vinteren at være skibsmontør på havnen i 
Hvide Sande, så efter tyve år med det ar-
bejde fik Bjarne Øgendahl i 1997 nyt job 
som reparatør af bowlingbanerne i Beach 
Bowl i Søndervig. 

Der var nok at se til, for hver eneste af 
de tolv bowlingbaner har 160 bevægelige 
dele, der skal køre glat. 

Beach Bowl blev åbnet på privat initi-
ativ i 1994 og startede med bowlingbaner, 
en lille cafe og et par spillemaskiner. Målet 

var, at der skulle være et sted, som havde 
åbent hele året, så der var noget at lave for 
turister og lokale om vinteren. Siden har 
stedet udviklet sig. Flere og flere aktivite-
ter er bygget til, og Bjarnes opgaver blev 
også flere i takt med de nye initiativer. 
I 2001 skulle bowlingcenteret med de 
mange aktiviteter have en leder, og valget 
faldt naturligt på Bjarne, der efterhånden 
kendte stedet ligeså godt som sin egen 
bukselomme - ja måske kendte han endda 
stedet bedre end den, for med Bjarnes job 
er der ikke meget tid til at have hænderne 
i lommen!

Vil ikke kaldes direktør
I 2008 købte Bjarne sig ind i centeret, der 
alligevel havde fungeret som hans andet 
hjem i mange år. I dag er der fire fælles 
ejere af Beach Bowl, og Bjarne er stadig 
den daglige leder på stedet. Selvom hans 
anpart i firmaet egentlig giver ham titlen 
”administrerende direktør” er det ikke 
noget, han kan lide at kalde sig til dagligt. 

Hans titel har nu heller ikke ændret 
meget på arbejdsopgaverne - måske kun 
ført flere med. Bjarne besvarer mails, laver 
regnskab og markedsføring, men derud-
over er han stadig blæksprutte på stedet, 
og man kan møde ham over det hele: som 

Bjarne kender 
hver en skrue på 
bowlingbanen
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tjener i restauranten, med skruetrækkeren 
ude og reparere noget, ja sågar opvasker-
ne får ind imellem en hjælpende hånd, i 
meget travle tider. 

- Det er hårdt arbejde, men det er det 
værd. Her er ingen rutiner, og jeg har fri-
hed og bestemmer selv. Det nyder jeg. Og 
så har jeg en forstående familie, som ved, 
jeg har meget at se til, siger Bjarne, der er 
gift, har to voksne børn og fire børnebørn 
i alderen 3 til 5 år. 

Her er børnene hovedperso-
nerne
Når han fortæller om børnebørnene, lyser 
Bjarne op. 

- De er min eneste hobby. Dem nyder 
jeg at være sammen med så meget som 
muligt. Og de hjælper mig i mit arbejde, 
for jeg har dem tit med på centeret, og de 
melder tilbage omkring børneaktiviteter-
ne, forklarer centerlederen. 

Og det er jo ikke dårligt at have så 
gode kilder til information. Børn er 
nemlig en af de primære målgrupper hos 
Beach Bowl, der i dag også huser et stort 
legeland, fitness, restaurant, bumper-cars, 
minigolf og meget mere. 

- Her er både plads til, at forældrene 
kan slappe af, mens børnene er beskæf-
tiget med noget sjovt, og det giver en 
god ferie for hele familien. Vi har mange 
børnefamilier og bedsteforældre med 
børnebørn, for her er aktiviteter for alle, 
forklarer Bjarne. 

Segway er et hit
Hvis han selv kom som gæst, ville Bjarne 
nyde at se en fodboldkamp på storskær-
men i forstuen på centeret, mens han 
kunne følge børnebørnenes leg i legelan-
det fra overvågningsskærmene. Men ud 
over det, er der noget, der fylder ham med 
særlig stor glæde.

- Jeg elsker at køre segwayture med 
turister til stranden. Det er fantastisk at 
kunne køre der, uden at få sand i skoene, 
op ad klitterne og se havet brede sig ud. 
Det er noget af det mest populære, vi har 
og noget af det, jeg selv holder mest af, 
slutter centerlederen. 

FAKTA
Beach Bowl
Lodbergsvej 36, Søndervig
6950 Ringkøbing
Tlf: + 45 9733 8900
www.beachbowl.dk

Åbningstider: 
Bowlingcenteret: åbent 
hver dag fra klokken 10.00

Fitness: åbent hver dag  
7.00 - 22.00

Restauranten: åbent hver 
dag fra klokken 12.00
24. + 25. + 31. december 
+ 1. januar er restauranten 
lukket
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Anders har 
været røgmand  
i 40 år
Tekst af: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex 
Media

For 15 år siden købte Hvide Sande Røge-
ri og Spisested en helt ny elektrisk røge-
ovn. Ovnen var den allerførste af sin slags, 
som blev solgt med det formål at ryge fisk 
i den, og der var ingen forprogrammerede 
programmer til netop det.  
Derfor måtte Anders Søegaard, der ejer 
røgeriet sammen med sin partner Henrik 
Olesen, påtage sig den store opgave at 
lære at ryge fisk i den elektriske ovn og 
selv indstille alle programmerne. Men det 
gjorde han også gerne. For Anders’ helt 
store passion er netop rygning af fisk. 

- Da den nye ovn kom og skulle ind-
stilles helt forfra, sov Anders nærmest ude 
foran den, så stort arbejde lagde han i det, 
griner Anette Madsen. Hun er kæreste 

med Anders og leder af Hvide Sande 
Røgeri og Spisested, der rummer en stor 
fiskeforretning med tilhørende restaurant.  

Stod på fiskekasser for at nå
Og hvis nogen kunne indstille den nye 
ovn til fiskerygningsprogrammer, så måtte 
det næsten også være Anders Søegaard. 
Han har røget fisk, siden han var otte år 
gammel. I 1977 kom fotografen fra den 
lokale avis tilfældigt forbi den helt unge 
Anders ved sin fars røgeovn. Fotografen 
kunne ikke stå for synet og tog et billede, 
som kom i avisen sammen med historien 
om den unge røgmester fra Hvide Sande. 
Anders var ung, da karrieren startede, og 
han tog det første skridt i sin fars fodspor. 

Han mindes, hvordan han stod på flere 
lag blå fiskekasser for at nå bordet, hvor 
fiskene skulle ordnes inden rygning. 

- Jeg har altid godt kunnet lide at følge 
min far i røgeriet. Det var spændende. 
Dengang røg man fiskene over ild, og min 
far var også glad for, jeg interesserede mig 
for det og kunne være med til at holde 
øje med ovnene, så der ikke gik ild i no-
get. Nogle gange sad vi derude sammen 
og læste Anders And, mens vi holdt øje, 
fortæller Anders. 

Fra bi-job til stor forretning
Det var Anders’ forældre, Mary og Arne 
Søegaard, der startede Hvide Sande 
Røgeri. Det gjorde de i 1969, samme år 
Anders blev født. Arne var fisker, men 
havde i mange år selv røget sine egne fisk 
i en olietønde på havnen. Dengang var de 
fleste fisker-koner beskæftiget som med-
hjælp i mændenes fiskeri, men i 1969 var 
der en stille periode. Konerne skulle jo 
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have noget at lave, og derfor åbnede Arne 
Hvide Sande Røgeri, så kvinderne kunne 
arbejde med at passe forretningen. Lang-
somt voksede foretagendet fra at holde til 
i et lille, firkantet hus på 150 kvadratmater 
til i dag at fylde hele 1500 kvadratmeter 
med fryse - og kølerum, eget skæreri samt 
kold - og varmrygningsrum. Derudover 
er der naturligvis stadig butik, og den 
har Danmarks længste køledisk til fisk 
på 26 meter. Endelig huser røgeriet også 
spisested med plads til 150 gæster inden-
dørs og 60 udendørs. For elleve år siden 
overtog Anders Søegaard det hele sammen 
med sin kompagnon Henrik. 

Kunsten at ryge fisk
Der findes ingen uddannelse i at ryge fisk. 
Det er en kunst, der læres videre mand 
til mand, og det kræver en god finger-
spidsfornemmelse at ramme rigtigt. Hvor 
meget skal fiskene saltes, og hvor meget 
skal de krydres? Rygeprocessen afhænger 
også af vejret, for luftfugtigheden påvir-
ker det hele. Desuden er fiskene ikke lige 
fede året rundt, og det indvirker også på, 
hvordan de skal ryges. Alt dette har An-
ders brugt 40 år på at finudvikle, og det 
er hans opskrifter og rygekunst, der ligger 
bag alle røgede fisk hos Hvide Sande 
Røgeri og Spisested. 

FAKTA
Hvide Sande Røgeri og 
Spisested
Troldbjergvej 4
6960 Hvide Sande

Tlf: + 45 9731 1899
www.hvidesanderogeri.dk

Åbningstider for butik og 
spisested: 
Se de aktuelle åbningstider 
på hjemmesiden
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Inspiration til dig
Smag på Vestjylland

Tekst af: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex 
Media

Går du i sommerhuset og glæder dig til 
en hyggestund med familien eller din 
partner? Hvad med at opleve Vestjylland 
på en ny måde - nemlig gennem smags-
løgene. 
- Der produceres rigtig mange fødeva-
rer her i Vestjylland, og man kan læse 
om mange af virksomhederne bag her i 
magasinet, siger Søren Thaysen Olesen fra 
Klitferie Feriehusudlejning.  

Han har personligt stået for udvælgel-
sen af de virksomheder og historier, der er 
kommet med i dette års magasin, og han 
så ekstra muligheder for gode oplevelser 
for feriegæsterne hos de steder, der også 
producerer nogle af de gode råvarer.

- Der er mange spændende specia-
liteter rundt omkring, og jeg kan kun 
opfordre til, at man ikke bare læser om 
dem, men tager ud og oplever de spæn-
dende producenter og smager det hele, 
siger Søren Thaysen Olesen. 

For at det skulle være let at gå til, allie-

rede han sig med Hvide Sande Røgeri og 
Spisested.

- Jeg ville rigtig gerne, hvis de kunne 
udvikle nogle opskrifter med de vestjyske 
fødevarer, så man let kunne lære dem at 
kende og bruge dem, siger Søren Thaysen 
Olesen. 

Stolthed over Vestjylland
Hvide Sande Røgeri og Spisested er kendt 
for sin store velassorterede fiskebutik med 
Danmarks længste fiskedisk og for deres 
restaurant med fiskeretter og den populæ-
re fiskebuffet. Her var man straks med på 
ideen og ville gerne lægge køkken og kok 
til at udvikle de nye, lokale opskrifter. 

- Vores filosofi er, at vi rigtig gerne vil 
have unikke fødevarer i en kvalitet, der er 
højere end i supermarkedet, og det kan vi 
få rundt ved de lokale producenter, derfor 
passede det godt til os med den opgave, 
siger Anette Madsen leder af Hvide Sande 
Røgeri og Spisested.

Hun stod personligt for at køre rundt 
til de forskellige leverandører og hente de 
lokale råvare. 

- Og det nød jeg rigtig meget. Her i 
Vestjylland er vi jo meget beskedne af na-
tur. Man må ikke prale og den slags. Men 
jeg synes virkelig godt, vi må have lov at 
være stolte af alle vores gode råvarer, og 
de folk der står bag, siger Anette Madsen 
og uddyber: 

- For eksempel var jeg på Stauning 
Whisky, og det er da en helt fantastisk 
dejlig historie med de ni glade gutter, der 
bare gerne ville lave whisky, og selvom 
det var en skør idé, så står de nu med en 
kæmpe produktion og er verdensberømte 
med deres produkt. Alle steder jeg har 
besøgt, kan jeg se, at her er der virkelig 
lagt mange timer og energi i projektet af 
folk, der har brændt for det, og som ikke 
har tænkt i arbejdstid og løn, men bare 
knoklet for at få et godt produkt, og det 
er jeg faktisk rigtig stolt af som vestjyde, 
siger Anette Madsen. 

Lykke står bag opskrifterne
Anette Madsen har dog ikke selv stået for 
at kokkerere med madvarerne. Det over-
lod hun til kokke-elev Lykke Søegaard. 
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- Det var vigtigt, at retterne ikke blev 
lavet af en Michelin-kok, så almindeli-
ge mennesker ikke kan være med. Men 
retterne skal stadig være professionelt 
udførte, og Lykke er vores rigtig dygtige 
kokke-elev, hun er god til at lave klassi-
ske retter men med et twist, siger Anette 
Madsen. 

- Jeg synes, det var en spændende 
udfordring, og det var nogle gode råvarer, 
jeg fik til rådighed, så var det bare at gå 
i gang. Jeg har søgt inspiration mange 
steder, og kokkene i køkkenet har selvføl-
gelig også hjulpet mig ind imellem, siger 
Lykke Søegaard. 

Og hun har da også fået sammensat en 
menu, der består både af gode klassiske 
retter som hovedretten ossobucu og af 
helt nye, kreative påfund. 

Desserten består for eksempel af en 
kaffeis med kaffe fra Hedekaffe og en 
whiskycreme med Stauning Whisky. 

- Jeg synes, det kunne være sjovt at 
prøve at bruge råvarerne lidt anderledes 
og bruge kaffen og whiskyen i det søde 
køkken. Og den fine smag af kaffe i den 

søde is passer rigtig godt sammen med 
antydningen af whisky i cremen, forklarer 
Lykke Søegaard. 

Menuens forret består af rullet rød-
spættefilet med laksefars, og hovedret 
nummer to er svinekæber fra Slagter 
Byskov braseret i Vesterhavsmost®.

Det helt nye æblegranulat
En særlig spændende ting at få i køkke-
net har været det helt nye æblegranulat 
fra Laubjergs Planteskole og Rosenhave. 
Laubjergs producerer også den kendte Ve-
sterhavsmost® af æbler fra æbleplantagen. 
For at undgå madspild udviklede firmaet 
æblegranulaten, der består af resterne fra 
æblerne i mostproduktionen.  
Og det produkt har især overrasket Anette 
Madsen meget positivt. 

- Det kan virkelig bruges til mange 
ting. Vi har brugt det til at panere fisk 
med i stedet for rasp. Men det kan også 
kommes i fars for at binde det sammen, 
og man kan bruge det som jævning, for-
klarer hun. 

Udover at æblegranulat er et 100 pro-

cent naturligt produkt, der kun består af 
æble, har det endnu en fordel. 

- Det er glutenfrit, og vi har en el 
glutenallergikerer, som kommer og spiser 
her. Nu kan de også få panerede rødspæt-
ter. Det åbner helt nye muligheder, siger 
Anette Madsen. 

Værsgo’ og prøv
Idemanden, der så mulighederne i de 
lokale specialiteter, Søren Thaysen Olesen 
fra Klitferie er yderst tilfreds med den 
menu, der er kommet ud af projektet. 

- Jeg synes virkelig, Lykke fra Hvi-
de Sande Røgeri og Spisested har løst 
opgaven godt. Det er nogle lækre retter 
allesammen. Jeg har smagt dem. Og de får 
det bedste frem i alle de lækre råvarer. Og 
med opskrifterne i hånden er de lige til 
at gå til. Jeg kan kun opfordre til, at man 
laver en indkøbsseddel, tager rundt og be-
søger de lokale producenter og tager hjem 
og hygger sig i køkkenet med madlavnin-
gen bagefter, siger Søren Thaysen Olesen. 

Og med den opfordring kan man kun 
ønske alle rigtig god appetit. 
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Ossobuco fra Vestkystens Gårdbutik
Kører du på Klitvej? Så hold øje med de hvide Charolais -kre-
aturer, der går og græsser. De tilhører Vestkystens Gårdbutik, 
og det er kød fra dem, du kan købe her. Kvæget har græsset på 
markerne helt ude vestpå. De er hele to år, når de slagtes, hvilket 
giver kødet dybde og intensitet. 

Vestkystens Gårdbutik, Houvig Klitvej 77, Søndervig, 6950 
Ringkøbing

Rødspættefilet fra Hvide Sande Røgeri og Spi-
sested
Rødspættefiletterne fra Hvide Sande Røgeri og Spisested er fan-
get af fiskere i Hvide Sande. Det købes direkte fra fiskeauktionen 
i byen frisk hver dag.  
I opskriften til forretten bruges også laks fra røgeriet. Laksen kan 
erstattes med ørred.

Hvide Sande Røgeri og Spisested, Troldbjergvej 4, 6960 Hvide 
Sande

”Den gode” fra Hedekaffe
Kaffen fra Hedekaffe er ristet på det vestjyske risteri, hvor bøn-
derne ristes i 20 minutter ved 200 grader. Det gør, at de naturlig 
giftstoffer og bitterstoffer i kaffen forsvinder. Hedekaffe har flere 
egne kaffeblandinger. Blandingen ”Den gode” er kendetegnet 
ved en rund, blød smag som er god til desserter og chokolade. 

Hedekaffe, Ulfborg Kirkebyvej 1, 6990 Ulfborg

Whisky fra Stauning Whisky
Det startede som en passioneret hobby, da ni mænd fra Stauning 
satte sig for at producere vestjysk whisky. I dag sælges whiskyen, 
der nu findes i flere varianter, i udlandet og firmaet producerede 
omkring 90.000 liter sidste år. Whiskyen kan købes i forbindelse 
med rundvisningerne på destilleriet.   

Stauning Whisky, Stauningvej 38, 6900 Skjern

Informationer om    de lokale råvarer
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Vesterhavsmost® fra Laubjerg
Laubjergs Planteskole og Rosenhave producerer Vesterhavsmost® 
af æbler fra egen æbleplantage. Æblerne bruges kun til most, og 
hver af de 14 æblesorter giver hver sin smagsvariant. I opskriften 
her er der brugt en syrlig Vesterhavsmost®, men man kan sagtens 
bruge en anden efter smag. 

 
Laubjergs Planteskole og Rosenhave, Borkvej 18, No, 6950 
Ringkøbing

Æblegranulat fra Laubjerg
Æblegranulat laves af restproduktet fra æblerne i Vesterhavsmost® 
som Laubjerg selv fremstiller. Granulatet er et rent naturprodukt 
med et stort indhold af det sunde pektin og mange fibre. Pro-
duktet er glutenfrit og kan bruges både i mad og bagværk.

Laubjergs Planteskole og Rosenhave, Borkvej 18, No, 6950 
Ringkøbing

Svinekæber fra Slagter Byskov Café og Steak-
house
Svinekæber har de seneste år været fast på menuen hos mange 
gourmetrestauranter. Kødet anses som en stor delikatesse og som 
noget af det møreste kød fra grisen. Svinekæberne her kommer 
fra Slagter Byskov i Thyborøn, der selv skærer kødet ud, og selv-
følgelig næsten udelukkende sælger dansk kød. 

Slagter Byskov Café og Steakhouse, Harboørevej 8, 7680 Thybo-
røn

En rigdom af fisk hos Nørgaard Fisk og Røgeri
Vesterhavet, hvis bølger slår ind langs hele den jyske vestkyst, 
kan tage æren for, at hele egnen har en stor rigdom af frisk fisk. 
Fiskeri har været hovederhvervet i flere vestjyske kystbyer i 
mange årtier tilbage, også i Thorsminde hvor der sidste år netop 
åbnede den helt nye fiskeforretning Nørgaards Fisk og Røgeri på 
havnen. Går din vej nordpå en dag, kan det anbefales at tage lidt 
lækker fisk med hjem herfra som en del af smagene fra Vestjyl-
land. Fiskene i butikken kommer fra Thorsminde og Thyborøn 
og købes frisk ind hver dag.

Nørgaard Fisk og Røgeri, Vesthavnen 13, Thorsminde, 6990 
Ulfborg

Informationer om    de lokale råvarer
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Opskrifter

Forret:
Rullet rødspættefilet med  
laksefars (4 personer)
Ingredienser:
• 200 gram laks
• 4 stk. rødspættefileter
• ½ dl. fløde
• 100 gr. æblegranulat fra Laubjergs Planteskole
• 1 rødbede (skal bruges til pynt)
• Salt og peber
• Smør til stegning.

Fremgangsmåde:
Laksen hakkes fint og røres op med fløde, salt og peber.

Rødspættefileterne foldes ud, og en god klump laksefars rulles 
ind i fileten og vendes derefter i æblegranulaten.

Smelt en god klat smør på en pande, og steg rullerne i ca. 10 
minutter. 

Rødbede skrælles og skæres i så tynde strimer som muligt 
(brug eventuelt et mandolinjern), Rødbedestrimlerne anrettes let 
oven på de færdigstegte fiskeruller.

Retten serveres med et godt stykke ristet brød og smør.

Hovedret nr. 1:
Braiserede svinekæber i Vesterhavsmost®  
(2 personer)

Ingredienser:
• 500 gr. svinekæber (Ca. 8 stk.)
• 1 – 2 gulerødder
• 1 rødløg
• 4 fed hvidløg
• 4 – 5 kviste frisk timian
• 7 dl. Vesterhavsmost®
• 5 dl. kalvebouillon
• 3 laurbærblade
• 1 glaskål
• Salt og peber.
• Smør til stegning.

Fremgangsmåde:
Svinekæberne brunes på en pande med smør. Når kødet er bru-
net af på alle kanter, tages det op. 

Skær gulerødder, rødløg og hvidløg i grove tern, og varm det 
igennem på en pande med lidt smør, uden at det får farve. Tilsæt 
Vesterhavsmost®, kalveboullion og timiankviste til grøntsagerne, 
og lad det simre i ca. 15 minutter. 

Kødet puttes ned til grøntsagerne, og det hele simrer i ca. 2 
timer uden låg, hvorefter kødet tages op. 

Si grøntsagerne fra fonden, og lad fonden koge ind, indtil det 
får en kraftig og sirupsagtig konsistens. Vend herefter svinekæber-
ne i fonden, indtil de er genopvarmede. Server svinekæberne på 
en bund af fintsnittet glaskål, og overhæld til sidst kæberne med 
et par spiseskefulde af den indkogte fond.
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Hovedret nr. 2:
Ossobuco m. kartoffelmos og porer  
(6 personer)

Ingredienser:
• 6 stk. Ossobuco (ca. 1,2 kg. okseskank i skiver)
• 200 gr. gulerødder
• 300 gr. tomater
• 3 porer
• 2 – 3 kviste frisk timian
• 5 dl. grøntsagsboullion
• 1 dåse flåede tomater
• ½ bundt persille
• 1 fed hvidløg
• 2 ½ kg. kartofler
• Mælk
• 2 spsk. hvedemel
• Salt og peber
• Smør

Fremgangsmåde:
Gulerødder, tomater og hvidløg skæres i små tern. 

Porerne skæres i mindre stykker og stilles til side, indtil de skal 
dampes lige inden serveringen.

Bland melet med salt og peber, og vend kødet i blandingen, 
og brun det af på en pande med smør. Når alt kødet er brunet af, 
tages det af panden, og grøntsagerne (undtagen porerne) svitses 
let af på panden. Tilsæt grøntsagsboullionen og de flåede tomater, 
og læg kødet ned i væsken og lad det simre i 2 – 3 timer. Tag 
derefter kødet op, og lad fonden koge godt ind. 

Lige inden serveringen kommes kødet tilbage i fonden og 
varmes igennem. Anret Ossobucoen oven på de dampede porer 
og drys til sidst hakket persille over den færdige ret.

Kartoffelmos: Kartoflerne skrælles, skæres i grove stykker og 
koges møre i usaltet vand. Når kartoflerne er møre, moses de 
sammen med smør og mælk, til den har en glat konsistens. Sma-
ges til med salt og peber.

Dessert:
Hedekaffe-is med Stauning-skum og chokolade 
(4 personer)

Ingredienser:
Iscremen:
• 6 cl. espresso (en god stærk kop Hedekaffe)
• 2 pasteuriserede æggeblommer
• 50 gr. sukker
• 2 ½ dl. piskefløde

Fremgangsmåde:
I en skål piskes æggeblommerne med sukker, indtil sukkeret er 
opløst. 

I en anden skål piskes fløden til en let flødeskum. 
Tilsæt den afkølede espresso til æggeblandingen, og vend til 

sidst flødeskummet i. 
Den samlede ismasse fryses i minimum 5 timer.

Stauning-skum  
(laves først lige inden serveringen):
• 2 pasteuriserede æggeblommer
• 1 spsk. sukker
• 2 dl. fløde
• 1 – 2 spsk. Stauning Whisky

Fremgangsmåde:
Pisk æggeblommerne med sukker, til sukkeret er opløst. 

Pisk fløden til skum og hæld Whiskyen i fløden, mens du 
pisker færdig. 

Vend flødeskummet sammen med æggemassen med en dejs-
kraber, og smag til med sukker og whisky.

Server isen med whiskyskummet oven på, og drys hakket 
chokolade over til sidst. 

Server gerne en god kop Hedekaffe og en lille Stauning Whi-
sky til den færdige dessert.
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Charlotte overtog 
forældrenes livsværk

Tekst af: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex 
Media

Henry Sørensen er egentlig uddannet 
elektriker, men siden 1975 er det ikke de 
elektriske lys, der har fyldt mest i hans 
liv, men de levende. Dengang købte han 
og hans kone Anni grunden i Kloster og 
opbyggede lysstøberiet og forretningen 
Kloster Design. Og det må da siges at 
være noget af et skift. Hvordan kom han 
på den idé?

- Ja det var rent ”uheld”, siger Henry 
Sørensen med den lune, jyske humor og 
griner muntert.

Henry hjalp i sin tid en gammel kolle-
ga med at sætte lys op i kollegaens garage. 
I garagen var der et lille lysstøberi, hvor 
kollegaen lavede stearinlys. Som tak for 
hjælpen fik Henry to store kasser lys, som 
han kunne prøve at sælge. Og det gik let, 
viste det sig. 

På et tidspunkt skulle den tidligere 
kollega flytte, og han spurgte, om ikke 
Henry ville overtage kundekredsen for 
lysene. Det ville han gerne. 

Man skal være tro mod sit 
produkt
Al Henrys fritid blev nu brugt på at 
lære sig kunsten at støbe lys og bygge 
maskiner til lysstøberi i familiens lade 
på ejendommen i Hadsten. Det er ikke 
så ligetil at fremstille et godt lys. Vægen 
skal være god og behandles rigtigt, man 
skal finde den rette paraffin og voks, og 

forholdet mellem farvemasse og paraffin 
skal være rigtigt, for at lyset både er flot 
og gennemfarvet og brænder pænt. Henry 
Sørensen lærte sig det hele og startede sig 
eget lysstøberi op fra bunden. 

I 1975 flyttede familien som sagt til 
Kloster, og i lokalerne her fik Anni og 
Henry efterhånden bygget et stort foreta-
gende op med butik for lys og brugskunst 
og café, som datteren Charlotte drev. 

Kloster Designs lys, som de er udviklet 
af Henry Sørensen, er meget kendte både 
i Danmark og i udlandet, hvor de for-
handles især i Tyskland og Holland. Men 
ikke i de store supermarkedskæder. 

- Jeg har hele tiden været tro mod 
mit produkt og ved, at det er i orden. De 

store supermarkedskæder prøver at presse 
producenterne ned i pris, og er man først 
hoppet med på den vogn, kan man til sidst 
ikke leve af det længere, forklarer Henry, 
der har set mange nye lysstøberier skyde 
frem gennem årene. De er alle forsvun-
det, og i dag er Kloster Design det eneste 
støberi af sin slags. 

I arbejdstøjet igen
I 2010 gik Henry og hans kone Anni på 
pension efter et langt liv med forretnin-
gen. Derfor vil man måske blive forun-
dret, når man i dag går ud på støberiet og 
ser, at det stadig er Henry selv, der kører 
rundt og styrer de store dyppemaskiner. 

Familien solgte Kloster Design i første 
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omgang, men firmaet gik konkurs efter 
seks år med de nye ejere. Da var datteren 
Charlotte Schaper, som stadig drev cafeen, 
ikke i tvivl. Nu ville hun overtage firmaet. 

- Jeg er vokset op med Kloster Design, 
og jeg har aldrig været i tvivl om, at det 
er en forretning, der kan gå. Og så er det 
mine forældres livsværk. Det kunne jeg 
ikke bare lade lukke ned, siger Charlotte.

Det blev en hård start. Charlotte har 
købt alt ind til forretningen på ny og 
formet den i sin ånd, og Henry har måttet 

trække i arbejdstøjet igen, for at producere 
en helt ny sending lys til både butik og 
eksport. Men det gør han gerne, siger han: 

- Jeg har prøvet at være på pension 
i seks år. Det var skønt. Vi fik rejst og 
hygget os. Nu er jeg glad for, Charlotte 
har overtaget forretningen, og jeg hjælper 
gerne med arbejdet for at få det bygget op 
igen, og så længe det behøves, siger Henry 
Sørensen. 

FAKTA
Kloster Design
Klostervej 96-98, Kloster
6950 Ringkøbing

Tlf: + 45 9733 7238
www.klosterdesign.com

Åbningstider: 
Kloster Design:
Man - fre: 10.00 - 17.00
Lør: 10.00 - 13.00
Søn: Lukket

OBS: Har du lyst at lave dit 
eget lys i Kloster Designs 
store dyb-selv-lys afdeling, 
skal du begynde mindst 
halvanden time før lukketid, 
hvis du ønsker dit lys med 
hjem samme dag. 

Charly’s Café
Man - fre: 11.00 - 17.00
Lør: 11.00 - 13.00
Søn: Lukket
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Allan fulgte sin mavefornemmelse: 

Det skal give 
mening!
Tekst af: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex 
Media

Faktisk lå det meget fjernt for Allan 
Nymark at blive selvstændig erhvervsdri-
vende. Hans forældre var ”almindelige” 
lønmodtagere, og han havde selv job hos 
den danske vindmøllefabrikant Vestas i en 
årrække.

Men der ligger også en igangsætter 
gemt i Allan. 

- Jeg elsker at udvikle nyt, få nye ideer 
og bygge det op, forklarer han. 

Og det er i dag blevet grundlaget for 
hele hans og familiens hverdag. 

Travl hverdag førte til nye 
planer
Allans kone Jeannette Nymark er modsat 
ham vokset op med det selvstændige liv 
i blodet. Hendes forældre drev en stor 
blomsterforretning i Ringkøbing med 
ni ansatte, inklusiv Jeannette. Det var en 
stor forretning at drive, og forældrene 

købte derfor en ejendom midt mellem 
Søndervig og Ringkøbing for at åbne 
forretningen på ny og starte forfra i det 
simple. Men butikken blev en stor succes 
- på godt og ondt. Snart var alt tilbage i 
den gamle gænge: Fuldt tryk på arbejdet 
i butikken for Jeannette, og Allan af sted 
til Vestas hver dag. Parret havde på det 
tidspunkt to små børn, og den dårlige 
samvittighed over den manglende familie-
tid nagede konstant. 

Men så tog familien en drastisk beslut-
ning. 

Kampen for den gode idé
- Udefra set må det have set mærkeligt ud. 
Mange af vores bekendte undrede sig vir-
kelig over, hvad vi havde gang i. Men for 
os gav det mening, siger Allan Nymark. 

Han og hans kone valgte at flytte sam-
men med svigerforældrene på den store 
ejendom, der hørte til blomsterforretnin-
gen, og i 2006 begyndte Allan at arbejde 
for at få anlagt en stor adventuregolf-bane 

på ejendommens jord. Ideen stammede fra 
en lignende bane på Lolland, som var en 
stor succes, og intet i Vestjylland mindede 
om den. Allan troede på ideen. Nu skulle 
bankerne bare med. Naturfredningsfor-
eningen var også skeptiske, om banen 
ville skæmme landskabet. Lokalplanen i 
kommunen måtte skrives om. Det tog tre 
år og en masse modvind at få alt på plads. 

- Når alle er så skeptiske, er det svært 
at blive ved at tro på det, men jeg havde 
en god mavefornemmelse omkring pro-
jektet, og den måtte jeg følge, siger Allan. 

Alt bygget fra bunden
Han fik tilladelsen i januar 2009, hver 
eneste weekend herefter stillede 15 - 20 
familiemedlemmer i arbejdstøj og hjalp til. 
Klokken 22.00 aftenen før åbningen i maj 
var adventuregolfbanen færdig. 

Og det blev en stor succes. Allerede 
første år havde 20.000 gæster besøgt ba-
nen. Adventuregolf foregår som minigolf, 
men på en stor bane med forhindringer. 
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Alle kan være med, og derfor er banen 
meget populær blandt børnefamilier, og 
også par, unge som ældre, er glade for en 
dag sammen med golfkøllerne. 

Ferielejligheder er nyeste tiltag
Men familiens ideer stoppede ikke der. En 
almindelig minigolfbane er anlagt sam-
men med forskellige andre aktiviteter, og 
på ejendommen findes nu også moderne 
ferielejligheder til både to, fire, otte eller 
hele 24 personer. 

- Min svigerfar og jeg har bygget og 
renoveret det hele selv. Det har været et 
stort arbejde, og vi har stadig travlt som 
familie, men det er på en helt anden måde 
i dag, end da vi havde blomsterforretning 
og fuldtidsjob, siger Allan Nymark, der 
altså i dag sammen med sin kone er den 
stolte ejer af en ægte vestjysk familie-for-
lystelsespark og feriecenter. 

- Vi har knoklet for det, og det lykke-
des. Nu kan alle se, hvad der var menin-
gen bag det, vi begyndte på i sin tid, og 
det er selvfølgelig dejligt at få bekræftet 
sin mavefornemmelse på den måde. Men 
det vigtigste er, at det vi laver, giver me-
ning for os som for familie, og det gør det, 
slutter han.

FAKTA
Adventure Park
Søtangevej 1
6950 Ringkøbing

Tlf: + 45 9733 3500
www.adventure-park. dk

Åbningstider: 
Se hjemmesiden. 

Rabat: 
Har I lejet jeres feriehus hos 
Klitferie I/S og kan fremvise 
lejekontrakt eller feriehusnø-
gle, gives der 20 % rabat til 
Adventure Park. 
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JK Jagt & Fiskeri 
klæder dig på til de 
store naturoplevelser

Tekst af: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex 
Media

Jesper Klokker har været med på jagt, 
siden han kunne gå. 

- Både min far, min mor og min søster 
gik på jagt, så jeg har fået interessen herfra, 
fortæller han. 

Oprindeliget uddannede Jesper sig til 
købmand, men han endte med at kom-
binere uddannelse og jagtinteressen fuldt 
ud, da han for 25 år siden åbnede sin egen 
forretning, JK Jagt & Fiskeri i Ringkø-
bing. 

Her deler alle jagtinteressen
Det er ikke tilfældigt, at denne fortælling 
om butikken indledes med Jespers egen 
passion for jagt, for gennem alle 25 år har 
han krævet samme interesse af sine ansatte. 

- Alle her i butikken har jagttegn og 
går enten på jagt eller fisker eller beg-
ge dele. Det er fordi, det er så vigtigt at 
kunne sætte sig ind i kundernes behov 
og erfaringer. Alle kan lære at sælge tøj 
og fortælle om det, men virkelig at vide, 
hvad det vil sige at være ude i mudderet 
en tidlig morgen, det giver en ekstra god 
kunderådgivning, siger Jesper.

Butikken har fire ansatte ud over ham 
selv, og så er hunden Freja, Jespers egen 
tyske ruhårede hønsehund på tre år, også 
fast i butikken. 

- Jeg har altid haft mine hunde med i 
forretningen. De spreder god stemning, og 
det er rigtig hyggeligt. De fleste af vores 
kunder er vant til hunde, så jeg får kun 
positive kommentarer, forklarer han. 

Glæden ved naturoplevelserne 
og familietid
Alle i butikken kan altså trække på egne 
erfaringer, når de skal rådgive kunder, 
næsten uanset interesse og niveau. 

Jesper oplever selv, at hans egen jagtin-
teresse har udviklet sig med alderen. 

Han er gift og har to store sønner, der 
begge lige har taget jagttegn. 

- Forrige år havde jeg en af mine stør-
ste jagtoplevelser. Mine to sønner og jeg 
var taget til Polen på bukkejagt. At have 
den store oplevelse ude i naturen, sammen 
med dem, dét er noget af det største, jeg 
har oplevet, fordi vi netop var sammen 
om det. Det betød virkelig noget, siger 
Jesper Klokker, der ikke nævner, hvad han 
i grunden fik skudt. Det er nemlig ikke 
det primære længere. 
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- Da jeg var ung, handlede det mere 
om resultater. Hvad man fik med hjem 
fra jagt. I dag føler jeg, jeg har skudt, det 
meste af det, jeg skal. Nu vil jeg gerne 
hjælpe andre til at få en god jagt i stedet, 
så jeg træner schweiss med Freja, hvor 
hun kan opsnuse sårede dyr, selvom sporet 
er hele tyve timer gammelt. Jeg har også 
taget buejagttegn. Her nedlægger man 
ikke meget bytte, men man kommer helt 
tæt på dyrene, og man skal kunne leve sig 
ind i deres sanser. Det er en stor naturo-
plevelse, og det er det, jagt primært er for 
mig. Jeg nyder alle de gode oplevelser i 
naturen, jagten fører med sig. Det slapper 
jeg af med efter arbejdsdagene indendørs i 
butikken, forklarer Jesper. 

Praktisk påklædning kræves
Han oplever, at netop glæden ved naturo-
plevelserne deles af en stor del af butik-
kens kunder. 

- Faktisk er der rigtig mange af vores 
kunder, især mange turister, som slet ikke 
går på jagt, men som har brug for prak-
tisk tøj til den vestjyske natur. De fleste 
turister kommer jo her for naturen og 
Vesterhavet, og alle, der kender det, ved, at 
en dag i blæsevejr i vådt sand ved Vester-
havet kræver praktisk tøj. Vi har et stort 
udvalg af outdoor-tøj og sælger mange 
bukser og varme trøjer, men også shorts 
og skjorter om sommeren til folk, som 
deler vores glæde ved naturen, og som 
gerne vil klædes ordentligt på til at opleve 
den, slutter Jesper. 

FAKTA
JK Jagt & Fiskeri
Algade 6
6950 Ringkøbing

Tlf: + 45 9732 4838
E-mail: jkjagt@mail.dk

www.jk-jagt.dk

Åbningstider: 
Man - tors: 9.30 - 17.30
Fre: 9.30 - 18.00
Lør: 9.30 - 13.00

30

  73



Følg æblets vej  
fra træ til most hos  
Laubjergs Planteskole 
og Rosenhave
Tekst af: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex 
Media

Der er ikke tradition for at dyrke frugt-
træer i Vestjylland, men det betyder ikke, 
at stedet ikke er egnet. 

Ordene er Søren Laubjergs, og han 
må om nogen vide det, for siden 1981 
har han og hans kone Martha Laubjerg 
dyrket frugttræer på ejendommen i No, 
hvor familien i dag også driver den store 
planteskole og havecenter. 

I over 22 år har besøgende også kun-
net nyde den store, flotte anlagte rosenha-
ve med 5000 roser, der hører til plante-
skolen. Rosenhaver er bestemt heller ikke 
noget, der er tradition for i den vestjyske, 
sandede jord, men med den rette pleje af 
roserne, med små mængder gødning ofte 
og de rigtige sorter, kan det sagtens lade 
sig gøre, forklarer Martha Laubjerg. 

Vesterhavsmost® af første sor-
teringsæbler
For tre år siden lancerede Laubjergs Plan-
teskole endnu et produkt baseret på netop 
frugt fra de vestjyske frugttræer; den første 
flaske Vesterhavsmost® så dagens lys. 

- Med æblemosten satte vi gang i pro-
duktionen af et high-end-produkt. Vores 
most er udelukkende lavet på æbler, der 
er dyrket til formålet. Mosten er altså ikke 
lavet af ”affaldsæbler”, som ikke kunne 
bruges til andet, forklarer Søren Laubjerg. 

Hele 14 forskellige æblesorter finder 
man i æbleplantagen i No, og hver sort 
giver sin egen most med hver sin smags-
karakteristika. 

- Det specielle ved os er, at vi har hele 
fabrikationen her på stedet. Hvis man vil 

lave et high-end kvalitetsprodukt, så er 
man nødt til at kunne stå inde for det hele 
og have kontrollen med alle processer og 
alle råvarer. På den måde er vi sikre på 
kvaliteten, siger Søren Laubjerg. 

Få et indblik i produktionen
Til filosofien hos Laubjergs hører også 
princippet om åbenhed. 

- Vi har kontrollen over hele processen, 
fordi alting foregår her. Der bliver ikke 
tilsat noget som helst til vores produkter. 
Det er unikt, og det vil vi gerne vise frem. 
Derfor har vi fuld åbenhed herude. Folk 
må gerne komme ind og se, hvor vi laver 
Vesterhavsmost®, siger Søren Laubjerg. 

Og det har vist sig, at der har været 
stor interesse for produktionen. De mange 
turister, der gennem de sidste tyve år har 
lagt vejen forbi Laubjergs Planteskole og 
Rosenhave, har de seneste år syntes, det 
var spændende at kigge med bag kulisser-
ne og følge mostens vej. Det får de ekstra 
god mulighed for nu. 

Oplev årstiderne i  
æbleplantagen
- I år giver vi folk muligheden for at følge 
mostens vej helt fra æbletræet til den 
færdige flaske. Vi holder rundvisninger fire 
dage om ugen, hvor folk kan komme og 
få en tur gennem æbleplantagen. Vi går 
også gennem vores valnøddeplantage og 
slutter med en tur i rosenhaven. Bagefter 
er der smagning af Vesterhavsmost®, for-
tæller Martha Laubjerg om det nye tiltag. 

Ruten på turen er den samme hver 
gang, men gæsterne vil få forskellige 
oplevelser alt efter, hvilken tid på året de 
kommer: Om det er det store blomsterflor 

i foråret, de modne æbler om sommeren 
eller beskæringstiden for forberedelse af 
næste års høst om vinteren.

Intet går til spilde
På turen kan man også se produktionen af 
endnu et nyt produkt fra Laubjergs, nem-
lig det helt nye æblegranulat, som laves af 
pulpen, der bliver tilovers fra mosten. På 
den måde undgår man spild. 

Æblegranulat er naturligt rigt på pekt-
in, som har gavnlige helbredsvirkninger, 
for eksempel er det kolesterolsænkende. 
Det er rigt på fibre og glutenfrit. Granu-
latet kan bruges både til panering i stedet 
for rasp, til fars og til jævning i gryderetter 
og i bagværk. 

På den måde kan du følge hele æblets 
levevej fra træ til most og til æblegranulat, 
som alt sammen finder sted på plantesko-
len i No. 
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FAKTA
Laubjergs Planteskole og 
Rosenhave
Borkvej 18, No
6950 Ringkøbing

Tlf: + 45 9733 0236

vesterhavsmost.dk
laubjergs-rosenhave.dk

Åbningstider: 
Man - fre: 9.00 - 17.00
Lør - søn: 9.00 - 16.00
Helligdage: 9.00 - 16.00

Rundvisninger: 
Dansksproget: Tirsdage og 
lørdage klokken 13.00
Tysksproget: Onsdage og 
torsdage klokken 13.00
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Willer Keramik i 
nye omgivelser
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FAKTA
Willer Keramik
Grønbjergvej 4, Torsted
DK - 6980 Tim
Tlf.: +45 20331427
willerkeramik@mvb.net
www.willerkeramik.dk

ÅBNINGSTIDER:
Tirsdag – fredag:     
10.00-17.00
1. hele weekend i hver 
måned åbent: 10.00 – 17.00
Lukket i uge 7, 28, 29 og 42

Ellen Willer startede Willer Keramik i 
Nordsjælland i 1965 med produktion af 
lertøj til eksport til hele verden.  Med 
efterhånden al for lidt plads på værk-
stedet, fandt de efter lang tids søgen, 
gården i Stadil og dermed nye mulighe-
der for udvikling af produktionen.

Stentøj i en høj brænding, tog 
efterhånden helt over og de udviklede 
9 forskellige stel med alt tilhørende, 
som siden har holdt alle hænder travlt 
beskæftiget. En smuk produktion, der 
stadig bliver udviklet.

Efter 15 travle år med 3 lærlinge, der 
blev færdiguddannede med flotte sven-
destykker fra værkstedet, blev Willer 
Keramik overtaget af de 2 søstre Hald, 
som er udlærte i Willer Keramik.

Så nu tid til forandring: Wil-
ler Keramik i nye omgivelser
Efter 14 fantastiske gode år med Willer 
Keramik i Stadil, er tiden moden til 
nye tanker, ny adresse og nyt værksted 
sammen med ægtefællen Peder.

Diana er 2. generation i produktio-
nen og har stadig et givende samarbejde 
med Ellen og Paul, der i dag ejer og 
driver Keramikkens Hus i Ringkøbing.

Diana har sammen med ægtefællen 
Peder, bygget nyt værksted og butik, 
hvor Dianas fine keramik og Peders 
smukke håndværk i træ klæder hinan-
den og er i en meget fin samklang med 
tidens trend.

Det fine samarbejde mellem ægte-
fællerne har åbnet mulighed for flytning 
af virksomheden Willer Keramik fra 
Stadil til Grønbjergvej 4, Torsted.

Vores fælles glæde og inspiration, 
hviler i høj grad fra det levede liv i de 
fantastiske omgivelser vi bor i. Med 
skov og hede lige i hjertet af de store 
Vestjyske Plantager og uberørte hede-
områder.

Den smukke produktion af stentøj, 
som altid er lavet i Willer Keramik, vil 
naturligvis fortsætte uforandret i de nye 
omgivelser på Grønbjergvej 4, hvor de 
nye indtryk helt givet også vil kunne ses 
på det store udvalg i butikken.

Det bliver en stor glæde, at byde nye 
og ikke mindst gamle kunder velkom-
men i de nye flotte nye omgivelser på 
Grønbjergvej 4 i Torsted.
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Drømmen om 
verdens bedste 
whisky 

Tekst af: Kamilla Husted Bendtsen, 
Alopex Media

I 2005 var der et program i radioen, som 
handlede om whisky. Det er der i sig 
selv ikke noget opsigtsvækkende i, men 
det specielle var dét, der skete efter pro-
grammet. Det satte nemlig en helt masse 
tanker i gang hos tre bekendte, som alle 
var på familieweekend sammen den dag.  
- Vi kom til at undre os over, hvorfor der 
ikke blev lavet whisky her i Danmark, 
fortæller Henning Svoldgaard, der var 
med. Han er oprindeligt uddannet kok 
og tjener og har arbejdet i ti år som ind-
køber af vin og spiritus, og hans interesse 
for whisky var naturligt til stede på den 
baggrund. 

- Vi har alt, hvad der skal til her i 
Danmark. Der burde være alle mulig-
heder for, at det kunne lade sig gøre, 
forklarer Henning.

Forundringen over den manglende 
whiskyproduktion tog til i styrke, og til 
sidst besluttede de tre entusiaster at gøre 
noget ved det. De ville simpelthen selv 
gøre forsøget, for det måtte kunne lade 
sig gøre. 

En skør idé
De tog herefter kontakt til venner og 
bekendte, og til sidst stod ni bekendte 
klar til at satse på whisky-projektet i 
Stauning. Alle med vidt forskellig bag-
grund: En slagter, en lærer, fire ingienø-

rer, en pilot og en læge. Men alle med 
en fælles passion for whisky. 

De ni gik i gang i fritiden og fik 
opsat destilleri i det gamle slagterhus i 
Stauning. 

- Jeg tror, folk syntes, vi var lidt skøre. 
Man kunne ikke rigtig forstå, hvad vi 
havde gang i, forklarer Henning og 
fortæller videre: 

- Vi tog også rundt på whiskymesser, 
men vi havde jo ingen whisky endnu. Så 
vi havde korn med og tørv og fortal-
te om vores still pots (kedel til at lave 
whisky i, red.) og vores gode ideer. Folk 
rystede vist lidt på hovedet af os. 

Udvidelse for  
100 millioner kroner
Men en dag skete der noget: Den første 
Stauning-destillering var klar, og holdet 
bag bragte den til en af whisky-verde-
nens store mestre, whiskyanmelderen 
Jim Murray. Han smagte destilleringen, 
der ikke var helt whisky endnu, og var 
længe tavs. Så udbrød han:

- Hvad er det, I har lavet?
Og den kommentar kunne jo tydes 

både godt og skidt. Heldigvis viste det 
sig, at Jim Murray var meget begejstret 
for Stauning-smagen, og det gav et stort 
gennembrud til de ni glade producenter. 

En større produktion blev sat i gang, 
og i 2016 fik Stauning Whisky 100 
millioner kroner i investering fra verdens 
største whiskyproducenter. Derfor kan 

de netop denne sommer åbne dørene 
for en helt ny produktionshal med 24 
still-pots og kapacitet til at producere 
900.000 liter årligt. 

Rundvisning:  
en oplevelse for sanserne
Udvidelsen er også ventet, for Stau-
ning-whiskyen er så populær, at den er 
udsolgt alle steder. Sidste efterår blev en 
flaske Stauning Whisky solgt for hele 
102.000 kroner på en velgørenhedsauk-
tion. 

Dog har man stadig en chance for at 
få fat i de gyldne dråber. Stauning Whi-
sky holder faste rundvisninger, hvor man 
købe en særlig destilleri-version. I 2017 
var 12.000 gæster på besøg. 

- Vi satser på åbenhed og autenticitet, 
derfor viser vi gerne hele produktionen 
frem. Det skal være en oplevelse for alle 
sanser. Man må få fingrene ned i alt; røre 
ved kornet, dufte til den røgede tørv, 
smage vores råsprit på 64 %, fortæller 
Henning Svoldgaard.

Han og det oprindelige team står sta-
dig bag projektet, der nu har 11 fuldtids-
ansatte og fire på deltid. Målet i Stauning 
er det samme i dag, som dengang det 
hele startede: 

- Vi vil lave verdens bedste whisky. 
Det er drømmen, lyder det fra Henning 
i Stauning. 
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FAKTA
Stauning Whisky
Stauningvej 38
6900 Skjern

Tlf: + 45 88442122
www.stauningwhisky.com

Åbningstider butik: 
Man - fre: 10.00 - 13.30

Tidspunkter for rundvisninger 
01.06 - 31.10
Mandag kl. 14.00 (tysk)
Tirsdag kl. 14.00 (dansk)
Onsdag kl. 14.00 (tysk)
Torsdag kl. 14.00 (dansk) og 
kl. 16.30 (engelsk)
Fredag kl. 14.00 (tysk)
Lørdag kl. 14.00 (dansk)

OBS: Vil du være sikker på, 
at der er plads på rundvis-
ningen, så book gerne en 
plads via hjemmesiden på 
forhånd. 
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Vind et gavekort på 7300,- kroner  
til en ferie hos Klitferie
Kære feriegæst.
Fredag d. 2. november 2018, trækker vi lod blandt alle, der er 
tilmeldt Klitferies nyhedsmail, om et gavekort på 7300,-  
kroner, til ferie hos Klitferie i 2019.  
Så ønsker du at deltage i konkurrencen, så gå ind på vores 
hjemmeside www.klitferie.dk og tilmeld dig vores nyhedsmail 
på forsiden.

Det med småt: 
Gavekortet er gældende til alle bookninger med ankomstdato i 
2019. Et eventuelt resterende beløb udbetales ikke og gavekor-
tet kan ikke ombyttes til kontanter.
Vinderen får direkte besked og offentliggøres desuden på vores 
facebookside og i vores nyhedsmail.

Feriehuse ved Vesterhavet · www.klitferie.dk

http://www.klitferie.com
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