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Velkommen
til Vestjylland
- Her kan du mærke naturen
Sidder du godt? Du har måske lige sat dig
til rette i en god stol eller sofa. Måske har
du stearinlys på bordet, det er jo ved at
være den mørke tid? Måske har du endda
ild i brændeovnen? En kop te?
Ja, alt det ved du sikkert godt, hvad vi
danskere ville kalde: Hygge.
Og her om efteråret og om vinteren
skruer vi i den grad op for hyggen på alle
punkter.
De mørke aftener og den koldere temperatur er en ideel tid til at krybe sammen
og være sammen som familie med netop
te, brændeovnsvarme og nogle hyggelige
aktiviteter.
I dette vinter-magasin kan du læse om,
hvad alle os i Klitferie-familien godt kan
lide at lave, når vinteren banker på her i
Vestjylland.
Og vi håber, du også kan bruge
magasinet som inspiration til dine egne
vinterhygge-aktiviteter.
Vi har som altid nøje udvalgt en række
særlige virksomheder og attraktioner, så
der er basis for et hav af gode oplevelser.
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Det er nemlig sådan, at selvom vinteren betyder tid til ro og fordybelse, og
alting er lidt mere stille, så er der stadig
en masse spændende steder og aktiviteter,
der har åbent og står klar til at byde dig
velkommen.
For eksempel kan du lave dine helt
egne stearinlys hos det vestjyske lysstøberi
Kloster Design, gå på shopping i de lokale
butikker eller måske tage familien med til
en sjov dag med masser af aktiviteter hos
Beach Bowl.
Men der er noget helt særligt, du også
kan opleve, mens du er her. Det kan du
faktisk næsten ikke undgå.
Det er den vestjyske natur, når den
virkelig folder sig ud.
Vores gæster siger næsten alle som
én, at det er naturen her, der gør, at de
kommer. Og særligt om vinteren er det
naturen, der lokker. Her kan den nemlig
mærkes.
At gå en tur på stranden og virkelig få
blæst al hverdagens stress og bekymringer
ud af hovedet er nærmest terapi for de

fleste. For om vinteren er det vestenvinden, der hersker her i klitterne. Det rusker
i klitplantagen, og havets bølger kommer
rigtigt i oprør. Samtidig har vi de stille,
solrige dage fulde af frost, og det er en
helt utrolig vekselvirkning.
Her i magasinet finder du derfor også
en masse inspiration til steder, der tager
dig med ud og mærke naturen ved efterårs- og vintertide. Hvad med en rav-safari
på stranden med JyllandsAkvariet? Eller
en tur på hesteryg i Vedersø? En gåtur ved
Bovbjerg Fyr helt ude på kanten af klitterne efterfulgt af en tur i den lækre café?
Som du kan se, er der noget for en
hver lyst, og vi håber, du vil finde lige dét,
der passer til dig og dine kære.
Vi ønsker dig den bedste ferie.
Søren, Henrik, Anna Grethe
og Johannes Olesen
Klitferie I/S
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Levende lys er
lig med hygge

Tekst af: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
Har man prøvet at gå en lang, dejlig tur
ved Vesterhavet på en lidt halvgrå, råkold
dag, hvor man rigtigt bliver blæst igennem, så ved man også, hvordan sådan en
tur sluttes af med manér. Det er selvfølgelig hjemme i stuen med noget varmt
at drikke og stearinlys på bordet. Dét er
hygge!
Og igennem de sidste årtier har mange
af de væger, der er blevet tændt rundt
omkring i hjemmene og sommerhusene
efter sådan en tur, siddet i lys fra Kloster
Design.

En familievirksomhed i
generationsskifte
Det var Henry og Anni Sørensen, der i
1975 købte grunden på Klostervej, og
gennem mange år fik de opbygget en
solid forretning basseret på Henrys egen
produktion af kvalitetslys. Lysene blev
eksporteret til mange lande i Europa, især
Tyskland og Holland. Lysene blev selvfølgelig også solgt i butikken på Klostervej,
der også forhandlede andet brugskunst.
I 2010 gik Henry og Anni på pension,
og de solgte forretningen. Desværre gik
Kloster Design konkurs under de nye
ejere, men der var ikke langt til en ny
løsning: Henry og Annis datter, Charlotte
Schaper besluttede hurtigt, at hun ville
købe og overtage forældrenes livsværk.

4

Derfor genåbnede Kloster Design på
familiens hænder i foråret 2016, og efter
mange måneders hårdt arbejde for hele familien, er Kloster Design nu tilbage til de
vante standarder med en stor forretning
med lækker brugskunst, tøj og julepynt og
naturligvis de kendte stearinlys, som stadig
produceres i hallen lige bag butikken og
sælges i mange lande.

Charly’s Café
Det var dog ikke en fremmed virksomhed, datteren Charlotte overtog. Hun
har nemlig selv arbejdet der siden 1995.
Her åbnede Charlotte nemlig en cafe’, i
forbindelse med forretningen, som hun
selv kom til at drive. Hun boede på det
tidspunkt i Schweiz med sin mand og
deres to sønner, men nu var det på tide at
vende hjem til Danmark.
- I Schweiz blev jeg altid kaldt for
Charly i stedet for Charlotte, fortæller
Charlotte og fortsætter:
- Så fik vi en hund, som vi kaldte
Charly. Så ville folk måske begynde at kalde mig for Charlotte igen, tænkte jeg. Det
gjorde de ikke, så nu hed både hunden
og jeg ”Charly” i daglig tale, og selvfølgelig skulle cafeen her i Kloster så hedde
Charly’s Café.
Cafeen kører endnu som en forlængelse af Kloster Design, og den har stadig
de berømte æblekager efter mor Annis
opskrift på menukortet - og selvfølgelig
Kloster Design-lys på bordene.

Lav dit eget lys
Udover den store forretning på 450 kvadratmeter og den hyggelige Café rummer
Kloster Design endnu et populært tilbud,
nemlig dyp-selv-lys.
Til butikken hører en stor afdeling
med tønder fulde af voks i alle farver, hvor
børn og voksne kan dyppe og designe
deres helt egne lys. Og det er meget
populært.
- Folk er generelt rigtig glade for vores
lys. Jeg er sikker på, at det er er fordi, stea
rinlys er lig med hygge for mange. Men så
er der noget ganske særligt over at sidde
ved et levende lys, som man selv har lavet.
Mange synes, det er et dejligt ferieminde at have med hjem. Så kan man sidde
hjemme og tænde lyset og tænke på sin
ferie ved havet, forklarer Charlotte.
Man skal ikke bestille tid for at dyppe
sit eget lys, der er åbent i dyp-selv-afdelingen hele dagen. Det tager cirka en time
at dyppe sine egne lys.Vil man have lyset
med hjem samme dag, skal man vente
på at de køler af. Det tager cirka en halv
time - men heldigvis er der nok at se på i
ventetiden i den store butik med café.

FAKTA
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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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Indsats mod
madspild førte til
ny juleklassiker
Tekst af: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
Året har sin egen faste rytme, og med
årstidernes skiften følger også de faste traditioner, der hører tiderne til. Til mange
traditioner knytter der sig noget helt bestemt mad. Det mærker man tydeligt hos
Hvide Sande Røgeri og Spisested, hvor
året også har sin faste rytme i udvalget af
fiskespecialiteter i disken, i den store fiskeforretning med tilhørende restaurant.
- Vi forsøger altid at have et sortiment
af fisk i butikken, der passer til årstiden,
siger Anette Madsen, restaurantansvarlig
hos Hvide Sande Røgeri og Spisested.

Slankemad, skaldyr og fisk til
grill
- Vi kan tydeligt mærke, at i januar er
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folk på slankekur, og der er stort fokus på
sundhed og på at lave magre retter. Derfor
sælger vi rigtig mange magre, lyse fisketyper, som lange, torsk og lyssej, der kan
tilberedes i ovnen uden brug af for meget
fedtstof, forklarer Anette Madsen.
Når det bliver forår, er det især stenbiderrogn og krabbeklør, der er i sæson, og
om sommeren er det skalddyr og fisk, der
er gode til grill såsom laks og kulmule.
Nytåret er tiden for torsk. Men højtiden med de helt store madtraditioner er
naturligvis julen.
Danskerne har en stor tradition for de
berømte julefrokoster, der holdes både hos
familierne og på arbejdspladserne. På et
julefrokostbord skal der være fisk.
- Juleklassikerne er rødspættefileter,
koldrøget laks og røget ål, fortæller Anette
Madsen.

Ny juleklassiker
Men faktisk har Hvide Sande Røgeri og
Spisested udviklet sin helt egen fiskejuleklassiker.
- Vi har en rigtig dygtig kok. Han er
tysker og opvokset i det tidligere Østtyskland, og han har været vant til at
spare, bruge alt og aldrig smide mad ud.
Derfor pinte det ham, at vi ind imellem
måtte smide fisk ud, vi ikke kunne sælge.
Det var for eksempel røgede fisk, der er
revnede, eller hvor halen er knækket af,
fortæller Anette Madsen. Hun forklarer,
at røgeriet har en politik om at undgå
madspild så vidt muligt og gør meget for
det. Således bruges fiskeaffald til produktion af dyrefoder, røgede laksehaler bliver
til salat, overskudskartofler og pasta bliver
også til salat.
Men de knækkede, røgede fisk, var der

ingen løsning på, indtil den tyske kok fik
en idé:
En klassisk dansk juleret er sylte. Sylte
er pålæg, man kommer på brød, og det
består af kogt svinekød i små stykker i
kold gelatine. Den tyske kok fandt på at
lave sin helt egen fiske-sylte, som ikke
er lavet med svinekød, men er lavet på
resterne af den røgede fisk. Røgeriet prøvede den nye ret i butikken, og det blev
en succes.
- Vi har folk, der kommer allerede
efter efterårsferien og spørger efter vores
jule-fiskesylte. Den er virkelig populær,
siger Anette Madsen.

Enkelte ting findes hele året
En ting, der også hører julen til i Danmark, er sild.

- Men faktisk sælger vi rigtig mange
sild hele året. Det er en evig populær fisk,
og vi har altid et stort udvalg i butikken af
forskellige slags sild, siger Anette Madsen.
Sild i forretningen samt rødspættefilet
og fiskefrikadeller i restauranten er dog
også noget af det eneste sikre i sortimentet.
- Vi køber vores fisk friske hver dag
fra havnen her i Hvide Sande, og derfor
bestemmes vores udvalg af, hvad der er
kommet ind af fisk, og hvilke fisk der er
i sæson netop nu.Vi har derfor ikke en
fast menu på vores populære fiskebuffet
for eksempel. Derfor er det forskelligt fra
dag til dag, hvad vi serverer, og gæsterne
nyder at få en ny oplevelse hver gang, de
kommer, alt efter hvad der nu er sæson for
på fiskebordet, siger Anette.

FAKTA

2

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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Beach Bowl
– et eksempel på vestjysk foretagsomhed

Tekst af: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
Der er ikke nogen pæn måde at sige det
på; men Vestjylland bliver indimellem
betegnet som ”udkantsdanmark”. Her er
langt til hovedstaden, der er langt mellem
husene, der er langt til storbyerne med
de store arbejdspladser og de akademiske
uddannelsescentre.
Og så kan man gøre to ting: man kan
sætte sig og klynke over det og vente på,
at kommune og stat skal holde udviklingen i gang, eller man kan udnytte alle de
gode ting, der er i området og gøre noget
selv. Sådan cirka lyder ræsonnementet bag
Beach Bowl i Søndervig.
- Vi har havet og naturen her, og vi
har mange dejlige turister, der vil besøge
os. Men vi vil gerne have liv i Søndervig
hele året rundt, og det måtte vi selv skabe.
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Derfor blev Beach Bowl åbnet i 1994,
fortæller centerleder og medejer Bjarne
Øgendahl.

Meget mere end bowling
I begyndelsen bestod Beach Bowl kun af
bowlingbaner, nogle spilleautomater og
en lille café, og centeret havde altså åbent
hele året rundt og ikke kun i sommersæsonen, som en del af Søndervigs andre
aktiviteter. Centeret blev åbnet på privat
initiativ, og ejes i dag stadig privat. I dag
har centeret fire ejere med lige store
andele, og centerleder Bjarne har den ene
fjerdedel. Men Beach Bowl er i dag langt
mere end blot en bowlinghal.
Gennem de sidste mange år har centeret således knopskudt med nye tilbygninger og nye aktiviteter.
Først blev den lille café udvidet til en
stor restaurant med kok, køkkenchef og

selskabslokaler, i 2004 blev der bygget et
stort moderne fitnesscenter, hvor træningen foregår med en smuk udsigt ud over
engene ved Søndervig. For syv år siden
blev minigolfbanen anlagt, for fem år
siden et kæmpestort indendørs legeland,
herefter bumper-cars og en udendørs
superjumper.
- Vi har ikke modtaget en krone i
offentlig støtte.Vi står selv for det hele
herude, og vi har hele tiden haft et mål, at
skabe masser af aktiviteter for turister og
lokale hele året. Derfor er al vores fortjeneste gået til gradvist at udvide centeret,
hver gang det har været muligt, forklarer
Bjarne.

Afslapning og sjov for børnefamilien
Beach Bowl er hvert år vært ved forskellige lokale arrangementer; julekoncert,

revy og mange private selskaber holdes i
lokalerne. På den måde skaber centeret liv
i lokalsamfundet hele året.
Især børnefamilier eller bedsteforældre
med børnebørn er meget glade for Beach
Bowl.
- Her er rum for en masse børneaktiviteter i trygge rammer, og så kan
forældrene også hygge sig og slappe af
imens, og det er jo det, en god ferie eller
god familiedag drejer sig om. Her er
muligheder for alle, siger Bjarne, der selv
har fire børnebørn i alderen 3 til 5 år, som
jævnligt er med ham i centeret på arbejde.

Stranden trækker stadig mest
Centeret har med sine mange tilbud, til
både lokale og turister altså formået at

skabe liv i Søndervig året rundt, men det
har stadig én stor konkurrent.
- Vi ved godt, at folk først og fremmest
kommer her pga. stranden, men når det
regner eller er dårligt vejr, så er de glade
for vi er her, siger Bjarne.
Han er selv vild med naturen omkring
Søndervig og anbefaler helt klart den
smukke naturcykelsti gennem klitterne fra
Søndervig til Hvide Sande som en rigtig
god oplevelse af de udendørs glæder i
området - inden man lægger vejen forbi
Beach Bowl selvfølgelig.
Herfra kan man i øvrigt også komme
med Bjarne ud i naturen, på en segwaytur
til havet - en anderledes måde at opleve
stranden på.

FAKTA
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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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Her kan man
smage på
Vestjylland

10

Tekst af: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
Dorthe Fjord Tarbensens slægt har været
klitbønder på slægtsgården ved Søndervig
i 500 år. Den jyske vestkyst ligger på den
måde indlejret dybt i hende.
- Mit hjerte banker for Vestjylland,
kan man vist roligt sige, siger Dorthe og
fortsætter:
- Jeg synes, naturen er så spændende
her. Her er smukt, men også barskt. Os,
der bor her, skal leve lidt ”i modvind”
herude i den salte vestenvind, der gennemstrømmer alting, og gør tingene lidt
mere udfordrende.

Varer formet af Vesterhavets
salt
Dorthe og hendes mand Jens Larsen er
gået i slægtens fodspor og har selv holdt
kvæg i mange år. Det var salget af kødet,
der blev startskuddet til Vestkystens
Gårdbutik. I dag sælger butikken et stort
udvalg af varer, men fælles for alle er, at
de er nøje udvalgt med Dorthes vestjyske
hjerte.
- Jeg vil gerne sælge produkter, der er
formet herude i det salte vesterhavsmiljø,
hvor alting kræver lidt ekstra, forklarer
hun.
Et eksempel er Vesterhavsosten fra
Thise Mejeri, som kan købes i butikken.

Køerne, der leverer mælken hertil, har
gået og græsset på de yderste marker ud
til Vesterhavet, og det giver den unikke,
salte smag. Familiens eget kødkvæg, hvide
Charolais, kan man ikke undgå at se på
markerne, når man kører en tur langs
kystvejen til Søndervig, og gårdbutikkens
hjemmebagte rugbrød har fået et vesterhavstwist i form af tang.

Vestjyske ingredienser
Hver morgen står Dorthe og Jens tidligt
op og bager alt bagværk til butikken.
Dorthe bager butikkens kager, og Jens
butikkens to brød: gurkemejebrødet og
tangrugbrød. Jens står også for fremstillingen af den hjemmelavede is.
- Hos de produkter, vi får udefra, lægger jeg vægt på, at de er lokalt producerede og så at de gerne indeholder vestjyske
råvarer, som man kan finde herude i
naturen, forklarer Dorthe.
Man kan derfor blandt andet finde is
og marmelade med havtorn, te med hyben, snaps med lyng, revling og klitroser.
- Vi har ikke mange blomster herude i
sandet, men dem, vi har, er så fine og kan
bruges til så meget, forklarer Dorthe.
Der er altid lejlighed til at smage på
de mange specialiteter i forretningen, og
skulle man være ekstra sulten, kan man
tage en kop kaffe, te eller kakao i butikkens hyggelige café - gerne sammen

med en hjemmelavet flødebolle eller en
hjemmebagt bolle med ost.

Det lokale er et hit
- Det er mine og Jens’ holdninger om
kvalitetsmad og kærligheden til de vestjyske råvarer, der ligger bag alt i denne
butik, siger Dorthe.
Og det ser ud til, at mange deler deres
smag. I hvert fald er de lokale produkter
yderst populære.
- Vi har også meget spiritus. Noget af
det importeres hertil af lokale vestjyder,
andet spiritus er ligefrem fremstillet her,
og jeg kan tydeligt se, at det der sælger
bedst, er det der er ”mest vestjysk”, hvor
man tydeligt kan se på etiketten, at det er
herfra, siger Dorthe.
I det hele taget er gæsterne i gårdbutikken meget nysgerrige omkring
oprindelsen af produkterne, og man går
ikke skuffet herfra. Personalet fortæller
gerne den gode historie, der ligger bag
hvert produkt, og det er et hit. Der er stor
interesse for at smage på den vestjyske
egns specialiteter, og kunderne vil gerne
vide præcis, hvor alt kommer fra.
- Vi kan godt lide at fortælle om vores
spændende varer, og folk tager godt imod
fortællingerne, som de kan give videre,
når de sidder derhjemme, siger Dorthe fra
butikken, hvor man altså kan få serveret
en lille bid af Vestjylland.

FAKTA
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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. december + 1. januar: Lukket
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Den blå ko

Formiddagskaffe.Vi sidder i Viggos dagligstue ved østerenden af det lange ferniserede træbord, som er dækket op med
termokande og et fad med fire ostemadder og to med syltetøj. Den sædvanlige
ration: Tre styk til hver.
Gennem vinduerne kan man se store
flokke af vildgæs, der knirkende og knagende lander og letter fra Viggos marker
på den østlige side af landevejen. Det
ligner La Guardia-lufthavnen i myldretid.
Vi er i marts måned, og de er på vej fra
deres vinterkvarterer i Belgien og Holland
til ynglepladserne på Svalbard og i det
nordlige Rusland. Et hårdført, skrammet
gåsefolk på evig pendulfart hen over
menneskegrænser og jagtrevirer mellem
to yderpunkter, der indrammer deres
eksistens. Men først skal de æde sig tykke
og mætte til den sidste etape. Der er både
kortnæbbede med lyserøde ben og de
mindre, brogede bramgæs.
”Fejlfarver,” kalder Viggo de sidste. Med et
glimt i øjet.
”De rigtige gæs er de kortnæbbede,”
forklarer han.
Gæssenes nord-sydgående akse krydses langs den jyske vestkyst af vindens
vest-østgående akse, som tvinger alle
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vækster mod jorden på sin vej, gør træer
til krøblinge og gør vindmøllerne rundtossede. Midt i krydset ligger Bækbygård
med sit stråtækte stuehus og tilhørende
stalde og lader. Opført i 1887 af Viggos
oldeforældre, Søren Jørgensen Bækby og
Ellen Kristine Nielsen. Deres navne er
skåret ind i loftsbjælken af drivtømmer i
den vestligste stue, som i dag lejes ud til
turister om sommeren.
”Det fortælles, at det var en tømrerlærling, som lavede den indskæring, en dag
i sin middagspause. Jeg vil nu gætte på, at
han har haft mere end én middagspause
til det. Men i hvert fald er det fortalt, at
de en dag ikke kunne forstå, at han ikke
var kommet tilbage fra pausen. Det var så
fordi han havde siddet og skåret det her
ud, inden bjælken blev lagt op. Et fint
stykke arbejde. Men han tog så også sin
pris for det, for han giftede sig med en af
døtrene. Så hun blev kone på en gård ovre
i Vedersø.”
Rundt om på væggene i Viggos stuer
hænger gamle sort/hvide familiefotografier i lakerede trærammer. Store opstillede
gruppebilleder fra dengang, Bækbygård
myldrede af liv, børn og hårdt arbejde,
og man stort set kun stod stille, når man
skulle fotograferes. På en hylde et stykke
rav så stor som en knytnæve. Under skri-

vebordet en sovende hønsehund, Malou,
som udsender regelmæssige snorkelyde.
Ved kaminen et falmet farvefotografi og
en plakat med en bøn på engelsk. Et livstegn fra udvandrede slægtninge i USA.
Længe siden. Men ikke længere, end at de
stadig lever i erindringen.
”Det længste, jeg selv husker tilbage, var
da jeg var tre-fire år, og der var strandet
et rimeligt stort skib næsten ud for os. Så
strømmer folk jo til fra nær og fjern. Men
jeg måtte ikke komme ned og se det, for
jeg var for bette, og sådan en bette fyr
kunne bare gå derhjemme. Men jeg ville
nu se det skiw, som de alle sammen snakkede om. Så da alle de andre var kommet
af sted, så jeg mit snit til også at komme
ud af døren og listede mig af sted nordpå
gennem klitterne. På vejen mødte jeg en
gammel kone, som ville have mig med
hjem. Hun var sådan en rimelig kraftig
dame klædt i en gråblå frakke. Jeg troede
hun var nabokonen. For sådan en lille
dreng lignede alle de koner jo hinanden.
Så jeg svarede hende surt, at hun kunne
”gå hjem til hendes egen Kesse” og lade
mig være i fred. Nabokonen havde nemlig
en søn, som hed Kesse. Men hun var slet
ikke nabokonen, men en kone fra Stadil,
som vel var kommet kørende til med
hestevogn for at se skibet, og den besked

forstod hun ingenting af. Så det kom der
en masse snak ud af bagefter, det med at
”hun kunne gå hjem til sin egen Kesse.”
Jeg tror hun fik mig med hjem. Jeg så i
hvert fald aldrig det strandede skib, for det
var snart væk igen. Det stod ikke så tæt på
kysten og kom flot igen.”
Det må have været i starten af 1930’erne,
Viggo gik glip af at se sin første stranding på ”Jernkysten,” som søfolk engang
med respekt kaldte Jyllands vestkyst på
grund af den stærke vestenvind og de få
anløbshavne. Fra landjorden betragtede
man derimod Vesterhavet som en stor dør,
som til hver en tid kunne gå op og alskens
herligheder komme væltende ind fra den
store, rige verden udenfor.
Scenen er ikke svær at forestille sig, hvis
man er vokset op herude. Intet er i princippet forandret. Hver gang, der strander
et eller andet, udløser det stadig den samme hårdt spændte fjeder hos kystens beboere. Havet er et overflødighedshorn, der
ind imellem løber over, og lykkelig er dén,
der kender sin timing. Madolie. Engelske
cigaretter i dåser.Værdifuldt tømmer. Og i
den farlige afdeling søminer i alle størrelser. Havet har gennem tiden været ”en blå
ko,” der blev malket for vraggods, samtidig
med, at de lokale redningsfolk ofte satte
deres eget liv på spil for at redde de skibbrudne søfolk.
Viggo skubber sin kop til side på bordet
og åbner den gamle protokol over alt det
nævneværdige, der er drevet i land i de
over 100 år, en bid af den såkaldte ”Private Åbergske Forstrand” er blevet passet
af hans slægt.

var jo nok tegn på, at dem, der sejlede,
nogle gange havde lidt stærke drikke med.
Nu kommer de flasker ikke mere ind,”
fortæller Viggo.
I april 1929, omkring den tid Viggo blev
født, drev der en afbarket træstamme i
land. ”Afbarket granspir,” står der. Og man
skal ikke ret meget frem i kolonnerne, før
han selv kan huske godset og tale med om
det, som stikord til hans eget livs historie.
”1942, 2 ølankre. Dem husker jeg tydeligt.
Ved forstrandsauktionen var der tilmed
smagsprøver, og det smagte udmærket.
Og vi grinede lidt af det hele. For også
”Strandgården” lige syd for os havde tilmeldt et par tønder, og så kom der pludselig en tredje tønde til, som de påstod var
drevet i land lige før auktionen. Problemet
var bare, at der havde været østenvind i
den periode. Så det var nok snarere en
tønde, de i første omgang havde gemt af
vejen i laden til sig selv.”
”Den blå ko” bliver stadig malket i dag,
som den blev det i Viggos barndom. På
godt og ondt. Ganske vist er fortidens
spektakulære, dramatiske grundstødninger
afløst af moderne kulørte containere, som
under storme vælter over bord fra de store
skibe og driver mod land. Men på stranden er det stadig urmennesker, der tager
imod, og gennem århundrederne kan vi
spejle os i opskyllet og konstatere, at nok
er fleece-trøjen, velfærdsstaten og den
åndbare vindjakke opfundet. Men strandfogedens direkte konkurrenter, vragplynd-

rerne og strandsamlerne, er aldrig længere
væk end den næste skat, der ligger og
vugger i bølgeslagene. Jægerne og samlerne har altid været der. Og strandfogederne, der tjener til en efterhånden lille
del af livets ophold ved at samle vraggods
sammen og sælge det på forstrandsauktioner, vil altid kæmpe med de uautoriserede
ransmænd.
Om man kradser let eller dybt, er det den
samme historie. For snart 300 år siden,
i året 1717, strandede det norske skib
”Marie” af Drammen for eksempel ud for
Holmslands Klit lidt syd for Viggos strandlen med et parti smør, huder og kød, nogle grise og høns ”og mange andre gode
sager.” Det var en søndag og holmboerne
var på vej til kirke, men da strandingen
rygtedes, gav de fanden i dagens tekst og
i hvert fald to ud af de ti bud, samt Kong
Frederik IV’s forordning om, at den, der
røvede fra strandede søfolk skulle straffes
som stimand med stejle og hjul, og de tog
til stranden, alt hvad remmer og søndagstøj kunne holde.
Over 400 personer blev efterfølgende
stævnet til en retssag, og af det skriftlige
referat fremgår det, at ikke så snart som
kaptajn Harri Aruesen og hans besætning
var færdige med at kæmpe mod bølgerne
og havde reddet sig i land med en del af
lasten, måtte de begynde en ny kamp mod
de lokale bønder, som var over deres gods
som ravne, og forsøgte nordmændene at
beskytte deres gods, blev de budt på tæsk.
En af Viggos forgængere, strandfoged

På forbladet står hans oldefars og bedstefars navne skrevet med blæk, og med
sirlig gotisk håndskrift er opført gods, som
aldrig driver i land mere. Garnfjerdinger,
hummerkasser, kulørte glaskugler, som
fiskerne brugte til deres net.
”For et barn var det rene skatte, der drev
i land. Der var mange glaskugler dengang,
specielle skønne flasker og hollændertræsko, skåret ud i rent træ. De var ret
efterspurgte, særligt hvis de blev malet. Så
var de ret dekorative. Og så de her lerflasker – ”snæverflasker”, som vi kaldte dem
– dem kom der også en hel del af. Det
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Iversen fortalte, at han var gået hen til
nogle holmboere, som ”stod og huggede
tovværket af masten,” og han havde bedt
dem ”for Guds skyld” om at lade være,
men de svarede bare, at ”han kunne tage
ligesom de.”
Til sidst stod strandfoged og søfolk og
så magtesløse til, at respektable kvinder stavrede tilbage over klitterne med
skident smør i forklæder og skørter. Sågar
præstens egen karl, Christen, blev set køre
væk med et læs tømmer.
Det hører med til historien, at alle
vragplyndrerne slap billigt, trods kongens trusler om hjul og stejle. Sagen blev
syltet i årevis og endte til sidst med milde
bødestraffe, som flere af bønderne efter
ti år endnu ikke havde betalt. Og så gik
plyndringen i glemmebogen og fandt ikke
plads ved siden af de talrige sandfærdige
beretninger om de lokales heltemodige
redninger af søfolk i havsnød.
I dag er automatreaktionen fuldstændigt
den samme. For nogle år siden var det
finske fragtskib ”M/V Birka Shipper” for
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eksempel på vej op gennem Nordsøen
fra Antwerpen til det sydlige Finland, da
det løb ind i en storm og fire containere
væltede over bord, indeholdende en blandet landhandel af printere, Nike-gummisko og plasticflasker med shampoo af
mærket Shamtu. Kun den ene container
nåede kysten ved Hanstholm, mens de
andre sank og spyede deres indhold ud.
Så snart rygtet spredte sig om skoene og
shampooflaskerne blev stranden fuld af
mennesker udstyret med den moderne
vragplyndrers vigtigste hjælpemiddel: den
sorte affaldssæk. Rent tyveri. Men det var
folk ligeglade med. Da strandfogeden kom
ned på sin strand for at jage folk væk, var
festen i fuld gang, og opmærksomheden
var begyndt at samle sig om den ene,
intakte container, der skulle vise sig at
indeholde et parti printere. Fogeden fik
sat lås på containeren, men om natten blev
den vredet op af de seneste efterkommere
af de havboere, som i 18- og 1900-tallet
opfattede hver stranding som en vigtig
økonomisk saltvandsindsprøjtning. Det
skete så tit og var så almindeligt, at den
ulovlige aktivitet havde sit eget navn:
Stråning, kaldte de det, når det handlede

om at komme først på stranden og sikre
sig det bedste.
I påsken 2005 gentog orgiet sig på strækningen mellem Søndervig og Thorsminde,
som Viggos strandlen er en del af, da tusindvis af løbesko væltede ind fra en forlist
container. Det skabte i Thorsminde sådan
en tumult på stranden, at en af Viggos
kolleger til sidst anmodede politiet om
hjælp til at holde folk væk. Men politiet
mente ikke, der var grund til at give et
parti gummisko politibeskyttelse. Så festen
fortsatte på stranden, indtil sidste sko var i
sæk. Så var der ligesom ren røv at trutte i,
mente folk.
Så voldsomt gik det ikke for sig på Viggos
strand. Men der kom da en del sko ind
også her.Viggo forsvinder ud i bryggerset
og kommer grinende tilbage med et par.
”De skulle bare en tur i vaskemaskinen, så
var de så gode som nye.”
Men han kan ikke klage. De seneste år har
budt på norske Jarlsberg-oste, emballerede
ferske laks, en hel containerfuld pærer.

Viggo havde i første omgang forstået, at
det drejede sig om elektriske pærer. Men
det viste sig at være frisk frugt. Man kan
aldrig vide, hvad der kommer ud af ”den
blå ko”. Hvis man blev siddende ved
stranden hele livet uden at tage notits af,
hvad der skete bag ens ryg, så ville havet
alligevel fortælle om de nye tider. Om
krig og fred, sult eller velstand. I filtreret
form, som vand i drypstenshuler.Ved at

tage tingene op og vende og dreje dem i
hænderne ville man kunne se og mærke
verdens gang.
Minder er også en slags vraggods. Stjålne
øjeblikke, som man ind imellem tager
frem og holder op mod lyset. Fragmenter
af lykke fra en for længst svunden tid.
Dybe understrømme af smerte. Alt, hvad
livet er gjort af.

Denne tekst er et uddrag
fra bogen ”Viggos Verden
– om vind og vejr i strandfoged Viggo Bertelsens liv”
Viggo var strandfoged,
jæger, landmand, naturelsker og uhyre gæstfri.
Familien Klitferie havde et
nært forhold til Viggo, da
Viggo var bror til Johannes
mor. Viggo lagde ofte jord
til hyggelige jagtture, der
altid blev sluttet af med kaffe og en lille dram, ved det
ferniserede træbord, som
nævnes på historiens første
linjer. Viggo levede hele sit
liv på Bækbygaard fra hans
fødsel i 1929 og frem til sin
død i 2016.
Bogen er skrevet af journalist og forfatter Morten
Beiter og Viggo selv, og kan
i øvrigt bestilles via Morten
Beiter på mailadressen:
mbeiter@webspeed.dk.
Bogen kan også købes
hos Andersens Keramik, V.
Strandsbjerg 10, 6950 Ringkøbing.
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Islænderen – hesten
med det unikke
temperament

Tekst af: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
Helle Rasks far er opvokset på Bornholm.
I hans barndom under krigen var øen
præget er russernes tilstedeværelse - og
russerne havde heste. Det samme havde
mælkemanden. Helles far var så fascineret
af hestene, at hans store drøm hele livet
var selv at få en hest.
- Da jeg var otte år, døde min fars
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forældre, og han arvede nogle penge. Han
og jeg gik på et års ride- og hestekursus
sammen, så vi kunne lære, hvordan man
passer en hest, fortæller Helle Rask.
Da hun var ni, var de klar, og hendes
fars drøm gik i opfyldelse.
De to tog sammen ud til en gård, faren
købte en stor, sort hest, og lille Helle
valgte selv sin egen shetlandspony ud af
en hel flok.

En nem hest med en sjov gang
Shetlandsponyen blev efterhånden for lille.
Helle skulle vælge en ny stor hest. Det var
svært for hende, men pludselig stoppede
hendes mor bilen på vejen hjem fra en
mislykket hestehandlertur og pegede ud
på en mark.
- Dér er den! udbrød moren.
Og det var den. En fin, rødbroget hoppe, som ikke lignede nogen af de andre
heste.

FAKTA

5

Vedersø Ridecenter
Vesterhavsvej 5, Vedersø
6990 Ulfborg
Tlf: + 45 6110 7409
vedersoeridecenter.dk
Åbningstider:
April - september:
Søndag - fredag: 10.00 18.00
Lørdag lukket.
Oktober - marts:
Søndag - fredag: 10.00 16.00. Lørdag lukket.

Det viste sig at være en islænder, og
den fik Helle.
- Den var så nem at passe, og den gik
så fint. Godt nok gik den lidt mærkeligt
indimellem, syntes jeg, siger Heller og
griner - dengang kendte man ikke til
islænderhestens specielle gangarter.
Det var i 1969 som 12-årig, Helle fik sin
første islænder, og siden har hun ikke haft
andet.

Oplæres fra små
I 1999 flyttede Helle sammen med Per,
der på det tidspunkt havde drevet Vedersø
Ridecenter i 10 år, og på den måde blev
den robuste hest Helles levevej.
Per Mølgaard Jensen, der startede
Vedersø Ridecenter, har også altid satset
på islænderne.
- Det er en fantastisk hest. De kan gå

ude hele året, de er robuste, og de har et
dejligt temperament. Alle hestene har deres egen personlighed, det gør dem sjove
at arbejde med. Man kan også opdrage
dem godt, siger Per og Helle forklarer:
- De fleste heste her på centeret har
vi haft fra føl.Vi har ”udsat” dem for lidt
af hvert: paraplyer, papkasser, plastik. Så
længe de er små, leger de med og synes,
det er sjovt at skramle med plastik for
eksempel, og når de bliver voksne, er de
rolige omkring alle ting, de kan komme
ud for på vores ture med turister.
Per fortæller, at han en gang var med
til Skovens Dag i Husby. Han havde heste
med, som børnene kunne få en trækketur på. Endnu et hold heste var inviteret
til dagen. Det var sportsponyer. Men de
måtte tage hjem næsten straks efter, de var
kommet.

- Sportsponyerne kunne ikke klare alt
den tumult med børn og aktiviteter. De
flippede helt ud. De rolige islændere stod
bare og så undrende til, griner Per.

Stiller op hver gang
I rytterstuen på ridecenteret hænger en
tavle med billeder og navne på alle hestene. Helle og Per kan historier om dem
alle. De kender hver og en. Hestene på
markerne er deres liv på flere måder, kan
man mærke.
- Vi har den største respekt for de heste
og alt, hvad de yder. De kunne i princippet bare løbe fra os på marken, når de kan
se, vi kommer med grimerne. Men de gør
det ikke, de stiller op hver eneste gang, tur
efter tur, og de giver os og vores gæster så
mange gode oplevelser, siger Helle Rask.
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Danmarks flotteste

Tekst af: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
En gågade er noget særligt. Her er ingen
adgang for biler, og man kan derfor gå i
fred uden farlige kryds eller tung trafik.
Med sine mange forretninger og institutioner er gågaden ofte et slags center for
bylivet. Også i Holstebro der har en lang,
stolt tradition for både handel og gågade.
Gågaden i Holstebro er den næstældste i
hele Danmark, og i mange år var det også
Danmarks længste. At byen var så hurtig
til at etablere et gågademiljø for de mange
forretninger, skyldes måske, at Holstebro også er en meget gammel handelsby.
Faktisk var det handel, der gjorde, at byen
opstod. På stedet hvor Holstebro ligger,
kunne man nemlig i fordums tid bygge en
bro over Storå, og det nye sted at passere
over åen til den anden side trak mange
handlende til området, og der har således
været handelssted i Holstebro i mere end
750 år.

Kunst og ældre bygninger
At byen er så gammel, giver et pudsigt
twist til gågaden. Det er ikke bare én lang,
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lige gade, som i mange andre byer.
- Gågaden i Holstebro er sjov, fordi den
snor sig rundt og er lidt uforudsigelig i sit
forløb, der er små sidegader og den slags,
forklarer handelschef i byen Jens Kristian
Larsen.
Gågaden er også hjemsted for mange af
byens gamle huse. De er fundet bevaringsværdige, derfor står de velholdte og i samme stil, som da de blev bygget. Sammen
med de smukke, gamle bygninger sikrer
de mange kunstværker rundt i byrummet,
som Holstebro er så kendt for, at der er
meget at se på, hvis man tager en slentretur gennem gågaden.

Et godt miks af butikker
Mange besøger gågaden for en dag med
shopping og cafébesøg. Der er over 200
lejemål til forretninger i forbindelse med
gaden, og så godt som alle er fyldt op.
- Gågaden har et rigtig godt miks af
mange forskellige slags butikker. Her er
både store forretninger fra landsdækkende
kæder, og så har vi mange små specialforretninger, som kun findes her, forklarer
Jens Kristian Larsen.
Udover forretninger af næsten enhver

tænkelig slags rummer bymidten også
mange caféer og restauranter til glæde for
mange glade shoppere, der trænger til en
pause eller lidt at spise.

Kom i ægte julestemning
Handelschefen forklarer, at det er kendetegnende for byen, at alle de forretningsdrivende arbejder godt sammen om at
gøre byen så hyggelig og attraktiv som
muligt. Hele året er der en lang række
arrangementer i gågaden, men kronen
på værket er den store prioritering af
julepynt og julebelysning i gågaden i
december.
- Undersøgelser viser, at det vægter meget
i kundernes bevidsthed, at en by er ”klædt
på” til årstiden uanset sæson. Og det gør
vi selvfølgelig hele året rundt. Om sommeren bruger vi pengene på flere udendørs arrangementer, men om vinteren skal
det være en stor oplevelse at gå i byen og
nyde lys og pynt og komme i julestemning, forklarer handelschefen.
Han fortæller, at man lægger vægt på, at
pynten skal være klassisk, pæn og hyggelig. Guirlander af gran med røde hjerter
og lys hænger over gaderne, der er fuld

handelsby
FAKTA
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Der er 2600 gratis p-pladser
i tæt afstand til gågaden.
Husk at sætte p-skiven, hvor
der er tre timers begrænsning.
Du finder nogle af
p-pladserne her:

belysning på nogle af de gamle huse, og
gennem gaden pyntes på flere udvalgte
steder. For eksempel kan man som noget
nyt i 2018 se Danmarks største kalenderlys i byen. Pynten og den hyggeligt
snoede gågade med de gamle huse og
mange forretninger er ikke gået ubemær-

ket hen i resten af landet. Hele seks gange
i træk er Holstebro kåret til Danmarks
flotteste handelsby. Og i år bliver det endnu vildere, lover Jens Kristian Larsen, der
glæder sig til at tænde for julestemningen
og lysene i byens gader.

Enghaven v. Badeland
Jeppe Shcous Gade 14
7500 Holstebro
Nørrehaven v. Nørreportcentret
Nørregade 58
7500 Holstebro
P-huset
Skolegade
7500 Holstebro
Musikteatret
Den Røde Plads 16
7500 Holstebro

Foto: Ole Mortensen

Åbningstider:
Som udgangspunkt har
de fleste forretninger i
gågaden åben:
Man - fre: 10.00 - 17.30
Lør: 10.00 - 15.00
Der kan være enkelte
butikker med andre åbningstider.
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En helt speciel
kaffe ristes i
Vestjylland

20

Tekst af: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
I den lille landsby Ulfborg Kirkeby, lige
ved byskiltet ud til hovedvejen, ligger et
par store træbygninger. De er pæne, men
ret anonyme og ligner måske ikke noget
særligt. Og det er ganske bevidst, forklarer
ejer af bygningerne Leo Andersen:
- Vi vil rigtig gerne, at folk bliver
overraskede, når de kommer herind. At de
træder et skridt tilbage og siger: wow!
Og det er da også noget meget specielt, man kan opleve bag trædøren dér
i Ulfborg Kirkeby. Her ligger nemlig
Vestjyllands eneste kafferisteri. Samtidig er
kafferisteriet Hedekaffe, som det hedder,
helt specielt i sin måde at riste kaffen på.
Det vender vi tilbage til.

Blev grebet af processen
Kafferisteriet er forholdsvis nyt, det åbnede i 2016. Egentlig var Leo Andersen,
der er uddannet købmand, selvstændig
forhandler af køkkenudstyr - heriblandt
også kaffe. Men en dag mødte en tysk
restauratør op. Han ejede et kafferisteri i
Frankrig og tilbød at udvikle en speciel
kaffe til Leo, som han kunne forhandle.
Processen omkring at udvikle kaffen var
utroligt fascinerende. Det syntes både Leo
og hans svigersøn Bjørn. Det førte til, at
de to startede kafferisteriet Hedekaffe.

- Bjørn har brugt lang tid på at studere
kaffe og sætte sig ind i bønner og ristning.
Det er en helt ny verden, og det er utrolig
spændende. Jeg er vild med at udvikle
smagen, forklarer Leo.
Og med inspiration fra det franske
kafferisteri tog de en beslutning. Kaffen
fra Hedekaffe skulle langtidsristes.
- Mange af de store kaffemærker, der
skal producere meget kaffe, sparer på
tiden. De rister typisk bønnerne på 700
grader i 1 minut.Vi rister vores bønner
ved 200 grader og i 20 minutter, forklarer
Leo. Og det har selvfølgelig en effekt på
kaffen.

En giftfri kaffe
Kaffebønner er bitre, det ved enhver. Men
de bitre stoffer i kaffen har en vigtig effekt
for planten. De er nemlig giftige, og de er
med til at sikre, at kaffefrøene ikke spises
af fugle og andre dyr.
- Når man langtidsrister kaffebønnerne, så fordamper alle de giftige bitterstoffer. Det vil sige, man ikke får ondt i maven
af kaffen. Nogle kan også få hovedpine,
let rysten og søvnløshed, hvis de drikker
kaffe. Det undgår man med vores bønner,
siger Leo Andersen.

Her kan man også smage
Synes man, det lyder interessant, så er der
rig mulighed for de nysgerrige at ople-

ve processen og risteriet. I åbningstiden
må man gerne gå ind og se risteriet, og i
weekenderne kører kafferisteren på fuld
tryk med Bjørn ved roret. Men måske
endnu bedre, så er der også mulighed for
at smage den vestjyske kaffe.
- Jeg har altid syntes, det kunne være
hyggeligt at drive en café, og nu var der
en naturlig lejlighed til det, da vi havde
åbnet risteriet, for folk skal da smage, siger
Leo.
Lige ved siden af risteriet ligger således
Café Heden. Herinde er det Leo og hans
kone Toves yngste datter Julie, der står bag
disken. Hun er gift med Bjørn, og hun er
uddannet køkkenleder, så et nyt job som
café-ejer passede lige til hende.
- Jeg kan godt lide at have mit eget.
Nu er hele familien beskæftiget her, og vi
kan forme det, som vi vil, forklarer Julie.
Familien har bestemt, at menuen i cafeen skal være enkel, men god og til priser
alle kan være med på. Julie står for tilberedningen, og således kan man nyde en
frokostbolle med kylling, stjerneskud eller
ægte dansk smørrebrød i cafeen - selvfølgelig sammen med en god kop kaffe.

FAKTA
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Risteri Hedekaffe og Café
Heden
Ulfborg Kirkebyvej 1
6990 Ulfborg
Tlf: + 45 2871 1643
www.hedekaffe.dk
Følg Hedekaffe på Facebook for yderligere info
blandt andet om eventuelle 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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Smilene smitter i
ABC Ulfborg
Tekst af: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
Som altid er der kunder i butikken hos
dagligvarebutikken ABC i Ulfborg. Det er
formiddag og hverdag, og netop nu er det
den grå hårfarve, der dominerer bag kundevognene. De fleste bevæbnet med indkøbssedlen i hånden. Ovre ved mælken er
to kundevogne trukket tæt sammen ud til
siden. De to førere, to kvinder, står lænet
over hver sin vogn i ivrig samtale.
For sådan er det, når man tager til
den lokale købmand. Man kan risikere
at møde nogen, man kender. Og det er
præcis derfor, mange netop vælger at
lægge vejen her forbi, på den daglige eller
ugentlige handletur.

En særlig ABC-ånd
Møder man ikke nogle af sine bekendte blandt kunderne, så møder man med

garanti nogle blandt personalet. ABC i
Ulfborg har 30 ansatte i alt, hvoraf mange
har været her i mange år, og de fleste er
lokale.
- Noget af det, jeg er mest stolt af ved
forretningen, det er personalet, forklarer
bestyrer af ABC Ulfborg René V. Martinsen.
- De er altid behjælpelige overfor
kunderne. Der er en særlig ABC-ånd her,
synes jeg. Man har det godt med hinanden, og det kan man mærke i forretningen, siger bestyreren, der selv har været i
ABC-kæden siden 1989.

Ansat i 22 år
Joan Hansen er den medarbejder, der har
været længst i forretningen. 22 år i alt. Og
hun bor også selv i byen.
- Jeg er butiksuddannet, og vi har haft
slagterforretning her i byen. Men da vi
stoppede med det, søgte jeg en stilling

her i ABC. Det var dejligt let og tæt på,
forklarer Joan. Selvom det måske var bekvemmeligheden, der gjorde, at hun søgte
jobbet i sin tid, så er det noget andet, der
gør, at hun er blevet i 22 år.
- Jeg elsker kundekontakten. De
mange mennesker, jeg møder hver dag.
Og vi har sådan et godt fællesskab blandt
kollegerne.Vi møder altid hinanden med
smil og en god bemærkning, der er en
meget humoristisk omgangstone, som jeg
holder meget af, siger Joan Hansen.
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Det gode forhold til kunderne
Joan Hansen er ikke i tvivl om, at medarbejdernes humør smitter af på kunderne.
Hendes kollega Elisa Nielsen, der vendte
tilbage til sit arbejde i ABC efter nogle år
væk, fordi hun savnede jobbet her, giver
hende ret:
- Når kunderne ser, vi kommer ud i
butikken fra lageret med store smil, så kan
de da mærke det.Vi får også tit kommentarer omkring, at det er rart at komme her.
Joan Hansen nikker.
Hun kender efterhånden mange af butikkens faste kunder, som hun ved, nyder
at komme igen og igen i butikken.
- Efterhånden ved jeg, hvem jeg kan
smide en sjov bemærkning til. Og der er
tid og plads her i forretningen til, at vi
som medarbejdere kan få en kort kom-

mentar med folk om vind og vejr. Joan
Hansen tror også, nye kunder fornemmer
stemningen.
- Jeg lægger ofte mærke til, når det
skifter i sommerhusene. Nye kunder og
turister, der kommer herind i starten af
ugen, bliver ved at komme resten af deres
ferie, jeg kan kende dem til sidst, forklarer
hun.
De mange turister i forretningen har
tit ros med om butikken.
- Folk kan godt lide at her er pænt
og ryddeligt. Her er rigtig god plads i
butikken, og det er dejligt, når man ofte
er mange af sted på ferie og skal ind og
handle, siger Joan Hansen om turisterne,
der altså både glædes over den fysiske
plads og pladsen til det gode humør i
forretningen.

FAKTA
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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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Anytime

– god tid til kunderne
gennem 150 år
Tekst af: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
Det stod langt fra i kortene, at Camilla
Ranthe, som i dag ejer Anytime i Ulfborg,
skulle blive optiker med egen forretning.
Men i 2015 overtog hun den gamle, traditionsrige butik efter sine forældre. Her
kom hun på rette hylde og blev samtidig
seneste led i en lang, glorværdig historie.

Urmager med lang tid på bagen
Den oprindelige urmagerforretning
åbnede helt tilbage i 1870’erne. I 1911
flyttede forretningen til Bredgade 4, hvor
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den stadig har til huse i dag i bygningen,
der oprindeligt var en vognport, hvor
kornet blev transporteret ind til den store
købmandsgård, der lå bag ved.
Købmanden er væk for længst, men
urmagerforretningen ”i porten” lever
endnu i bedste velgående. Nu med Camilla bag roret som tredje generation af
ejere.
Den gamle forretning har været på
familiens hænder siden 1946, hvor Peder
og Gerda Sørensen købte forretningen af
de daværende ejere Anna Haugaard, en
af Danmarks første kvindelige optikere,
og hendes kompagnon H.C. Christiansen. Det siges, at de to gamle ejere var ret

markante skikkelser, der gjorde et besøg
i butikken til noget af en oplevelse. Anna
Haugaard med sin strenge facon tålte ikke
kunder, der kom ind og forstyrrede, når
hun drak sin te. H.C. Christiansen manglede begge ben og ”forsvandt” derfor
helt bag disken, når kunden havde afgivet
sine ordrer, indtil han dukkede op igen
længere henne, hvor han kravlede op via
skufferne.

Tredje generation
Men alt dette er historie, og Peder og
Gerda Sørensen drev sammen forretningen indtil deres søn, Tage Strunck Sørensen, overtog den i 1995. Hans kone Birte

Ranthe måtte dengang følge med og
forlade sit job som lærer på Husby Efterskole, for at starte i forretningen sammen
med sin mand.
Nyeste ejer, Camilla Ranthe, Birtes
datter, startede karrieren som sygeplejerske. Men arbejdet passede dårligt med livet som småbørnsmor, og Camilla trængte
til at prøve noget andet. Derfor søgte hun
en stilling, da der blev en ledig i sine forældres forretning. Bare midlertidigt!
- Men en dag kom der en dame, som
gerne ville købe forretningen. Og det
kunne jeg alligevel heller ikke lide tanken
om, forklarer Camilla.
Hun endte med at uddanne sig til
optiker. Et fag, som hun blev total bidt af.
Og i 2015 overtog hun Anytime i Ulfborg
fra Tage.

God tid til kunden, faglighed
og dansk design
Tage døde i 2016 af kræft, men Birte er
stadig at finde i forretningen, hvor hun
er en god støtte for den nye ejer, datteren
Camilla. Og Camilla driver forretningen
videre efter Tages værdier.
- Vi er ikke med i nogen stor kæde.

Det betyder, at vi ikke har noget personligt pres på vores job om, at vi skal have
et vist mersalg.Vi er heller ikke underlagt
varer fra smarte kampagner, som vi skal
sælge, uanset om kunden har behov for
dem.Vi lægger vægt på at tale med kunderne og finde den rette løsning præcis til
dem. Her må man gerne komme ind og
bare kigge, og vi anbefaler, at man tager
sig god tid til at overveje sit brillekøb, som
vi vejleder grundligt omkring. Smykker
og ure må man også gerne komme ind og
kigge på, og vi giver gerne fortællingen
om mærkerne, forklarer Camilla Ranthe.
Og den tilgang synes at være populær.
Den gamle forretning er i dag velbesøgt af
både nye og faste lokale kunder. Feriegæster besøger gerne forretningen gentagne
gange og interesserer sig specielt for de
mange danske mærker i både smykker og
ure såsom Pandora, Heiring og Bering.
Og for den gode historie, som Birte er
særdeles leveringsdygtig i bag disken.

FAKTA
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Anytime
Bredgade 4
6990 Ulfborg

tlf: + 45 9749 1046
mail: ulfborg@anytime.dk
anytime-ulfborg.dk
webshop:
anytime-ulfborgshop.dk
Åbningstider:
Mandag - torsdag:
9.30 - 17.00
Fredag: 9.30 - 17.30
Lørdag: 9.30 - 12.00
Følg butikken på Facebook
for yderligere info om
åbningstider.

25

Magasinet Klitferie 2018

Den evige jagt
på Lyset
26

Tekst af: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
”Fotografi” er oprindeligt et græsk ord.
En tegning af lys, betyder det. Det henviser naturligvis til processen, som foregår
i kameraet, hvor det oprindeligt er lysets
møde med filmen, der sætter aftrykket af
motivet. Men det er faktisk også meget
præcist for selve arbejdet som fotograf.
For natur - og landskabsfotograf
Mikkel Jezequel, der bor og arbejder ved
Vesterhavet, handler alt om lys.

Lyset sætter stemningen
Kender du det: Du går en dejlig tur ved
stranden, aftenen er helt unik. Ud over
havet farves himlen orange - eller er det
gul eller rød? Det skifter uendeligt. Bag
ved dig, mod øst farves himlen lyserød,
lilla og blå. Lyset er blødt og varmt, som
det falder over stranden.
Det er præcis disse øjeblikke, Mikkel
Jezequel jagter med sit kamera. Øjeblikke,
hvor Lyset er der, på den ene eller anden
måde.
- Det er lyset, der sætter stemningen.
Altid. Og det er netop stemningen, jeg
forsøger at gengive på mine billeder.
Derfor må jeg fange lyset, når det er der,
forklarer Mikkel Jezequel.
Han bor til daglig i Staby, tæt ved Vedersø Klit, og lever af sine naturfotos. Han
sælger dem til magasiner og bøger og til
virksomheder, der gerne vil have naturen
ind på væggen. Private kan også købe
hans billeder i fotografens egen webshop.

At fange lyset kræver teknik
At fange lyset og gengive det præcist på et
foto kræver håndelag og teknisk kunnen.
Man skal have ordentligt udstyr, og man
skal vide, hvordan man bruger det for
at få det så præcist som muligt, forklarer

Mikkel Jezequel, der har fotograferet siden
han var 13 år. Han startede med filmruller,
som skulle fremkaldes i mørkekammer,
og det gamle håndværk har givet ham
en grundforståelse for mekanismerne i
fotografiet.
Men han arbejder evigt på at finpudse
sin kunst, og han jagter til stadighed det
lys, der skal til for et godt billede. Og det
gælder alt slags lys.
- Dramatisk vejr med sorte skyer. Jeg
elsker det. Her er lyset ofte fantastisk. Solnedgange er en klassiker. Men morgenlyset ved solopgang er faktisk ofte ligeså
smukt. Solstråler, der pludselig skinner
svagt igennem på en tåget dag. Eller når
solen bryder gennem skydækket i lysende
kegler, forklarer fotografen begejstret.

Strandens skiftende
stemninger
Det er blandt andet på grund lyset, han
holder af at arbejde med Vesterhavet.
- Stranden skifter stemning hele tiden.
Lyset ændrer sig konstant. Fra dag til dag
- time til time nogle gange. Jeg kører ofte
de samme steder hen og arbejder, men jeg
ser aldrig det samme. Lyset og stemningen skifter ved Vesterhavet, siger Mikkel
Jezequel.
Og netop nu nærmer vi os hans yndlingsårstid.
- Man tænker nok ikke over det til
dagligt, men lyset om sommeren, hvor
solen står højt på himlen er utroligt
”hårdt” lys. Det er svært at fotografere i.
Om sommeren får man det gode fotolys
om aftenen og om morgenen. Men om
vinteren, hvor solen står lavere, er lyset
varmere, blødere og mere behageligt at
arbejde med. Jeg har taget mange af mine
bedste billeder i vinterlyset, forklarer
fotografen.

FAKTA
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Natur - og landskabsfotograf Mikkel Jezequel har
ikke en fysisk butik, men han
udstiller ind imellem rundt
omkring langs Vestkysten
(spørg eventuelt hos Klitferie).
Du kan se og købe hans
billeder på hans webshop
naturbilledertildinbolig.dk
(”Naturbilder für deine Whonung”). Teksterne kan vælges på tysk og varer sendes
også til Tyskland.
I webshoppen findes flere
kategorier af billeder. Der er
en særlig kategori, der hedder ”Vestjylland,” >her finder du hans billeder blandt
andet fra Vesterhavet.<
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Vinteren kommer
med ro og hygge
28

Tekst af: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
En sommer i Vedersø Klit er lig med sand
under sandalerne, is på stranden, familietid
ved grillen og lange ture i solnedgangen
ved Vesterhavet. Det trækker mange glade
feriegæster til. Om vinteren er der lidt
færre gæster, der kommer forbi og henter
nøglen til et feriehus på Klitferie-kontoret. Men med vinteren kommer til gengæld nye og andre oplevelser for gæsterne
og andre opgaver for familien Olesen, der
driver feriehusudlejningen Klitferie I/S.
Firmaet blev grundlagt af Johannes Olesen og hans hustru Anna Grethe i 1986.
Sidenhen er begge parrets sønner, Henrik
og Søren, også kommet med i familieforetagendet og blevet kendte ansigter hos
gæsterne. Det samme er Klitferies trofaste
kontordame Inger Lis Skov, der har været
med på kontoret lige fra start.

Vinteren er blæst i kinderne
og varme ved brændeovnen
Året som feriehusudlejer har sin egen
særlige cyklus, og vinteren begynder
gerne med, at familien i november pakker
omkring 5000 julehilsner, som sendes
personligt til de mange gæster, der har

holdt ferie i klitterne, i løbet af året.
Med hilsnen kommer som regel lidt
ekstra, for eksempel en grydeske og Anna
Grethes egen opskrift på Ris a la mande,
som var tilfældet et år.
Om vinteren ses husene også ekstra efter i sømmene. Anna Grethe og Inger Lis
tager en tur til så mange huse som muligt.
De ser om alt er i orden og lærer også nye
huse at kende, så de kan rådgive kunderne
om dem. Således er der faste arbejdsopgaver, der hører vinteren til.
Mange holder deres ferie i højsæsonen, hvor der er sol, sommer og masser af
forlystelser. Men de gæster, der kommer
til feriehusene i vinterhalvåret, kan vente
ligeså gode oplevelser. Feriehuslivet ved
Vesterhavet om vinteren byder på ture
helt tæt på naturen, hvor man kan blive
rusket igennem af vestenvinden, for bagefter at krybe sammen foran brændeovnen.
Man kan nyde en kop varm kaffe eller
te, mens man bliver en del af årets gang,
når naturen lukker ned, træerne har smidt
bladene og alting tager et hvil, til det går
løs igen til foråret.
Medlemmerne af familien Klitferie
lever hele året på vestkysten. De giver her
et indblik i, hvordan livet ved Vesterhavet
leves om vinteren:

Johannes: Om vinteren kan
man rydde op i tankerne
- Vinteren er en lidt mere stille periode.
Det nyder jeg efter en lang og dejlig sommer. Om vinteren har Anna Grethe og
jeg tid til selv at holde lidt ferie og være
”turister” her i Danmark.Vi tager gerne
en tur i vores eget feriehus i Gjellerodde.
Her samler jeg østers i Limfjorden. Jeg
kan ikke lide dem rå, men man kan handle ind og tilberede dem på lækre måder.
Det hygger jeg mig med.Vi tager også
gerne rundt i landet og oplever noget. Jeg
kan godt lide at komme rundt og se, hvad
der findes andre steder i landet. Måske vi
kan få inspiration til noget, vi kan tilbyde
vores egne feriegæster.
Om vinteren arbejder jeg også på en
anden måde. Jeg er gerne rundt og rydde
op udendørs ved husene. Jeg får altid fældet en del træ, og det er dejligt at bruge
sin krop og blive træt på en anden måde.
Jeg føler, at oprydningsarbejdet udendørs
er godt til også at få ”ryddet op” i mit
eget hoved. Få ryddet tankerne lidt.
Det kan man også, når vi går tur med
hunden på Gjellerodde strand eller i Husby Klitplantage.
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Anna Grethe: Tid til børnebørn, bøger og julehygge
- Når her er en stille vinterperiode nyder
jeg meget, at Johannes og jeg har ekstra
tid til at se vores venner og familie. Jeg
elsker at lave lækker mad, så jeg kan godt
lide at bruge de mørke aftener på at stå i
køkkenet og invitere gæster til middag.
Her er også ekstra tid til vores guldklumper, nemlig børnebørnene, det betyder rigtig meget for os at være sammen
med dem.
Vinteren er jo også juletid, og der er
ingen jul hjemme hos os, uden at jeg har
lavet hjemmelavede juledekorationer, bagt
julesmåkager og sendt julekort.
Jeg kan også godt lide, at der er tid
til at komme lidt hjemmefra.Vi går
til koncerter, måske tager vi i teatret i
København eller en lille tur til Hamborg
på julemarked. Og så er der også tid til at
slappe af derhjemme med en god bog. Jeg
kan rigtig godt lide bøger fra virkelighedens verden.

Foto: Thorsten und Kerstin Kölling
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Henrik: Her kan man se stjernerne og mærke naturens
kræfter
- Jeg har to børn på 4 og 6 år, og om
vinteren tager vi gerne en tur til skovlegepladsen i Fjand. Det er et godt sted for
børnene. Det kan også være, vi går den
gule rute i Husby Klitplantage, den er tre
kilometer, og det kan børnene godt klare.
Herude på vestkysten, hvor vi bor, er
vi tæt på elementerne og på naturen. Når
der for eksempel er en vinterstorm, kører
vi til Thorsminde. Der kan man virkelig
se naturens kræfter, og det er fascinerende med de store bølger. Det er sjovt og
lidt skræmmende på én gang. Fordi vi
bor herude, er der heller ingen kunstige
lys. Når man lufter hunden om aftenen,
kan man derfor kigge op i en helt sort
nattehimmel, kun oplyst af stjerner. Alt er
stille og tyst under stjernehimlen. Det er
en fantastisk oplevelse, som jeg rigtig godt
kan lide i de mørke måneder.
I juletiden samler vi materiale til ju-

ledekorationer i Husby Klitplantage. Her
kan man finde meget godt. Julen er også
speciel for mig på en anden måde, for jeg
er med i det lokale kimelaug i Staby.Ved
højtider, som for eksempel til jul, mødes
vi i kirken inden gudstjenesten og kimer
- det vil sige, vi slår på kirkeklokken med
en træhammer. Det er meget stemningsfuldt.

Søren: Tid til eftertanke og
kulde i kinderne
- Om vinteren kan man komme lidt
ned i tempo. Det er en stille tid, en tid
til eftertanke og en tid til at gøre noget
andet, end man plejer. Jeg kan godt lide
de der helt klare vinterdage med solskin
og blå himmel, hvor man får lidt kulde i
kinderne, når man går en tur. På sådanne
helt stille dage kan man faktisk høre havet
helt i Husby, hvor jeg bor, selvom der er
en skov imellem. Det er det skønne ved
at bo herude, hvor der er ro og ingen
storbylarm.

Jeg har små tvillingedrenge på omkring to år. Det er ikke lige let at komme
rundt med tvillingevognen alle steder,
men i Husby Klitplantage er der er nogle
gode stier, hvor vi kan gå ture og nyde
vintervejret og landskabet. Jeg kan også
godt lide at gå ned til Koglehuset i den
sydlige del af Klitplantagen, hvor der er
en lille skovsø og en hyggelig bænk, hvor
man kan sidde og tage en pause. Jeg har
gerne en kop varm kaffe med, som vi
drikker her. Bag ved Koglehuset er der
en sti, og hvis man følger den, kommer
man til en lille bod, hvor de sælger træ og
hjemmelavet marmelade. Det er hyggeligt
at slå den vej forbi og tage lidt marmelade
med hjem.

FAKTA

Inger Lis: Tid til at være
bedstemor

Familien består af:

Vi har mange gengangere om vinteren i
feriehusene, og de siger allesammen, at de
kommer for den helt specielle ro og fred.
Man kan virkelig mærke naturen her på
den årstid, siger de.
- Godt det blæste i dag, det trængte vi
lige til - kommer der for eksempel ofte
nogle gæster tilbage og siger.
Og det er faktisk også det, jeg selv
nyder ved at bo her.
Den ro, der sænker sig i vintermånederne, er dejlig.
Min mand og jeg har et feriehus ved
Nissum Fjord, men om sommeren er der
ikke så meget tid til at bruge det.Vi sejler
også gerne om sommeren. Men om vinteren er der tid til at nyde feriehuslivet ved
fjorden. Jeg kan lide at læse en god bog,
gerne en rigtig god krimi. Og så nyder
jeg, at have ekstra tid til at være bedstemor. Jeg har tre børnebørn, alle drenge, og
de er mellem 3 og 7 år, så der er fart på.
Om vinteren har jeg tid til at hente
dem i institution om eftermiddagen og
være en del af hverdagen.Vestjylland er
et godt sted at have børn på besøg, vi går
ture både ved fjorden og ved havet. Jeg
synes, børn i dag skal så mange ting, så
jeg lægger vægt på, at hos mig er der ikke
alt muligt, de skal.Vi bruger naturen eller
tegner og læser sammen. Jeg har ofte også
min mor på besøg sammen med børnebørnene. Så vinteren er en god familietid.

11

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 firmaet og er et ligeså kendt ansigt bag disken som familien.

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.

Foto: Henrik Vinther Krogh

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

Foto: Henrik Vinther Krogh

• 90 % af Klitferies gæster er fra nabolandet Tyskland. Her
kommer både børnefamilier, men især aldersgruppen 50
plus er godt repræsenteret blandt gæsterne. Mange benytter sig af muligheden for at have hund med.
Læs mere om familievirksomheden og
udlejningshusene på www.klitferie.dk
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Den første
styrkeprøve med de
gæve Vestjyder!
En beretning fra Ingeborg Kistorp, der fik
opført Hummelbo,Vikkevej 10 i 1932,
giver et glimrende og oplysende indblik
i betingelserne for de første sommerhuse.
Det blev skrevet i 1982 og bringes her i
uddrag:
Vedersø havde allerede paa den Tid sin
Matador. Det var Købmand Niels Skytte,
der havde sin Forretning og Slægtsgaard i
Vedersø Kirkeby, hvorfra han paa forunderlig Maade ordnede alt for alle. Ham
havde jeg naturligvis kontaktet, og jeg
er den Dag i Dag Købmand Skytte Tak
skyldig for Hjælp og Støtte. Ikke blot ved
denne Lejlighed, men ogsaa gennem mange Aar senere!
Selvom vi kun de fire første Aar maatte tage Turen til Vestjylland med Toget,
husker jeg den, som var det i Dag – og
ikke for det gode. Fra Esbjerg og nordpaa
var det hver gang en Prøvelse. Togstammen sneglede sig af Sted, standsede med
et Ryk, der kastede os fremefter – og
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holdt saa Tænkepause, langsomt og uvilligt
gik den i Gang igen. – Vognene havde
set bedre Dage, de var trætte og udslidte,
og kun Tanken om det fjerne Maal holdt
Modet oppe hos Passagererne, men frem
kom vi da til Ulfborg Station. Jeg tror,
at man skal være født der for at finde én
eneste formildende Omstændighed – end
ikke de mange Aar har mildnet mit Syn
paa den ting!
Aftalen med Købmand Skytte gik ud
paa, at jeg ville blive afhentet af Murermester Tarpgaard der skulde bygge for os.
Hans gamle høje Ford, trænet i at klare
alle Slags vestjyske Veje, tøffede troligt
ligeud – den virkede næsten festlig, og
Tarpgaards Talegaver forkortede den 14
km lange Tur, saa vi pludselig befandt os
hos den gæstfrie Fru Tarpgaard. Sjældent
har en god Middag smagt mig bedre, selv
den Omstændighed, at den veltillavede
Sovs rummede Ingredienser som Fluer,
kunde ikke gøre nogen Skaar i Glæden.

En god times Tid senere var vi saa paa
Vej igen – sidste Etape før det længe ventede Maal. Klitrækken dukkede op, længe
før jeg havde ventet det, først som fjerne
udviskede Konturer, men efterhaanden
som vi kom nærmere, tog Klitterne Form,
rejste sig høje og majestætiske, Sandet lyste hvidt mellem Hjelmene, og Sømærket
stod som en festlig Stjerne.
I dag – 50 Aar senere – ved jeg, at netop det Sømærke er Vestkystens smukkeste!
– Saa var vi helt fremme og kravlede ud
af Forden – jeg husker, at jeg i det Øjeblik
kun ønskede eet: at faa Lov at genopleve
Gensynet med Klit og Hav helt alene –
men Virkeligheden var en anden, for en
lille Flok mørkklædte Mænd fra Sogneraadet i Vedersø ventede paa os paa Sletten.
De havde sære tillukkede Ansigter og
tilsyneladende Tid nok.Vi saa vurderende
paa hinanden, og jeg følte et lille Stik: de
accepterede mig slet ikke som Vestjyde –
jeg var en fremmed: Først da mit Sprog –
vel mest Tonefaldet – røbede mig, skabtes
Kontakten – jeg blev én af deres. (Ingeborg Kistorp stammede fra Esbjerg).
Vi var hurtigt inde i en ”god snak”
om, hvor man kunde lægge et Hus, for
ogsaa den Gang var der noget, der hed
Vedtægter: smaa grønne ”Pytter” advarede og sagde: her gaar Fredningslinjen,
mellem os og Havet maa du ikke bygge!
Jeg var taget til Vedersø med en barnlig
Ide, at jeg i alle tilfælde selv vilde udvælge
Grunden, og lidt tankeløst foreslog jeg
en Plet i Nærheden af, hvor vi stod. Efter
lang Tavshed var der en, der sagde: ”Jow”,
mens de andre nikkede sindigt. Igen lang
Tavshed. Det kunde kun betyde, at det var
godtaget. – Saa kom der langsomt bevæ-

gelse i flokken og de begyndte at fjerne
sig – kun én blev staaende som groet fast
i Klitten – endelig sagde han: ”A will it
byg o den Plet”. Jeg saa spørgende paa
ham og fulgte efter, da han fjernede sig
mod Havet. Lidt efter standsede han og
pegede paa en lav Klit ”Her” sagde han,
og jeg lyttede til en klog Forklaring der
gik ud paa, at Ræven flere Gange havde
prøvet paa at grave sig ind i Klitten, men
uden Held den var for fast og derfor
særligt egnet som Byggegrund. Han, Poul
Bank, skulde nok underrette Sogneraadet.
Inden vi sammen forlod Klitten skulede
jeg lidt til nærmeste ”Pyt”. Jeg kunde
pludselig ikke få den nye Belliggenhed til
at stemme med Fredningslinjen. – Mine
bange anelser slog til:Vi modtog senere
en paa Sommeren en Skrivelse fra selveste
Overklitinspektøren, der kort meddelte
”at husets placering var ulovlig, men vilde
blive tolereret i betragtning af, at det nu
laa der”. Kommunen løste problemet paa
sin specielle Maade – man flyttede ganske
simpelt ”Pytten”.
Inden min Hjemrejse traf jeg de sidste
Aftaler med Tarpgaard, afleverede vore
Tegninger over Huset, valgte Farver og
bestemte Materialer, og saa var det op til
Tarpgaard at komme i Gang!
Om mindre end tre Maaneder skulde
vi holde vores Indtog. – Det var svært at
vente saa længe. Prisen var rørende billig
– 1000 kr. for hele Herligheden. Mit tilbud om, at vi var villige til at betale mere,
blev fejet af Bordet, 1000 kr. var Prisen! I
Dag – 50 Aar senere – er Ejendomsværdien 270.000 kr.
Hummelbo 2018

Sommeren 1932 blev en rigtig dansk
Sommer med Sol og Varme og det, vi
kalder Havvejr. Tiden havde været knap
før Afrejsen.Vi skulde jo bogstavelig starte
Hjem Nr. 2 med alt, hvad dertil hørte –
og helst vælge de rigtige.Vores nære Ven,
Billedehuggeren Hans V. Larsen, tegnede
Almuemøbler, der blev fremstillet hos den
stedlige Tømrer.
Stolene kom fra Glamsbjerg paa Fyn
og er de eneste Møbler der har overlevet Krigen og Tidens Tand. Mit Køkkengrej var temmelig primitivt: de høje
petroleumsapparater, der blev brugt til
madlavningen, kunde med Held bruges i
TV-Udsendelsen ”Hvad er det?” Det hele
befandt sig i Huset, da vi naaede fem om
morgenen d. 1. Juli 1932.
Naar jeg siger vi, omfatter det min
mand, Hans Kristian, Jørgen – Bent (7
Aar), vores tyske Gæst Marianne Moll og
mig selv. Et Øjeblik standsede vi ved Foden af Klitten og saa op paa Ønskehuset
med det tykke Rørtag over de lave hvide
Mure. Hvor virkede det rigtigt: beskedent
nok til ikke at forstyrre Naturen – eller
klitfreden. En gammel umagelig Skibstrappe fra et forlist Skib førte op til Husets
Indgang. Aftalen lød paa, at der skulde
være en solid Halvdør, og nu stod vi saa
og stirrede på en moderne Havedør med
smaa Ruder i den øverste Halvdel – det
var næsten ikke til at bære!
Vi kiggede gennem Ruderne ind i en
rummelig Stue, og Blikket gled videre
gennem de aabenstaaende Døre, der første
ind til to beskedne Soveværelser og et
lille Køkken, saa stod vi overfor Overra-

skelse Nr. 2: udenfor det lave vestvendte
Vindue i det midterste Soveværelse stod
et par Faar, der trykkede deres krøllede
Hoveder mod Ruden. Det var et festlig
Syn, selvom vi straks fik det Indtryk, at
de saa misbilligende paa os – Klitten var
jo deres! Faarene kapitulerede hurtigt og
efter et Par Somre gav de helt op overfor
invasionen – vi savnede dem – Klitten var
jo ligesom blevet lidt fattigere!
Indenfor i Stuen stod vi et Øjeblik
stille og tog hver Tomme i Besiddelse. Det
var jo en Drøm, der var gaaet i Opfyldelse
langt tidligere, end vi havde kunnet regne
med.
Da vi ovre i København havde diskuteret Farver til de forskellige Rum,
var vi hurtigt enige om, at en lys solgul
Farve i alle Rummene i første Omgang
maatte være det mest rigtige og lettest for
Tarpgaard. Den solgule Farve eksisterede
imidlertid ikke i Huset. I Stuen var de to
Vægge rødbrune, de to andre blaagraa.
De resterende af Rummene havde en
styg lavendelblaa Farve. – Vi bøjede os for
Kendsgerningerne, men udbad os alligevel
en Forklaring, da Tarpgaard kom ud et Par
Dage senere – og den fik vi. Med Hensyn
til den manglende Halvdør, saa havde
Tarpgaard vedtaget, at en saadan hørte
hjemme i en Kostald og vilde ødelægge
et pænt Sommerhus. – Solgul var ikke en
Farve, som Tarpgaard brød sig om at operere med – lavendelblaat var langt kønnere
i Soveværelser og Køkken. Stuen skulde
ikke have samme Farve som de øvrige
Rum, naturligvis. Da han havde malet
de to Vægge rødbrune, slap Malingen op,
og da han en Uges Tid senere blandende
en ny forsyning, ”huskede” han den som
blaagraa – desuden var det jo moderne
med to Farver i samme Stue… Maaden
som Tarpgaard fremstillede det hele paa,
var overbevisende – han følte virkelig, at
han havde reddet os fra at begaa Dumheder.
Det var vores første Styrkeprøve med
de gæve Vestjyder!

Denne tekst er venligst stillet
til rådighed af forfatterne
bag bogen ”Vedersø Klits
historie”, Finn Christiansen,
Bjarne Kjeldsen og Mogens
Jensen.
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Hotellet skal holde
gang i vinterlivet

- Her er stille.
Det er det første, Daniel Daustrand
siger, når han skal beskrive vinteren i Vedersø Klit. Sammen med sine to kompagnoner, brødrene Oliver og Nick Mogensen, har han siden januar drevet Vedersø
Klit Badehotel.
Han uddyber dog straks:
- Det er en god stilhed. Mange kom-
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mer her for at nyde en lang gåtur helt
uforstyrret i klitterne. Men selvom man
nyder stilheden i naturen, kan man godt
have lyst til at få en god kop kaffe eller
spise en god middag bagefter, siger han.
Og det er her, hotellet kommer på banen. Hotellet har nemlig åbent hele året,
og håbet er, at man på sigt kan trække nok
gæster til, så andre lokale virksomheder

kan udvide deres sæson.
Teamet bag hoteldriften ser i hvert fald
mange muligheder og er spændte på deres
første vintersæson.

En opgave med ærefrygt
I 91 år har hotellet på Vedersø Klit ligget
ude i yderste klitrække. Udadtil med udsigt over det brusende Vesterhav. Indadtil
med udsigt til overnattende gæster fra nær
og fjern, til selskaber og store familiebegivenheder, til digterpræsten Kaj Munks
stærke modstand mod hotellets spiritusbevilling og ikke mindst til mange skiftende
ejere gennem tiderne. Den senere årrække
har flere måttet opgive driften af hotellet.
Helt galt gik det, da hotellet blev opdelt
i andelslejligheder, og værelserne solgt
enkeltvis. I 2014 lykkedes det dog den
nuværende ejer at opkøbe hele hotellet,
som nu kan drives samlet.
Den opgave er det altså tilkommet Daniel
Daustrand og hans partnere at stå i spidsen
for, og det er med en vis ydmyghed, fortæller de tre mænd, der alle har en fortid i
hotel- og restaurationsbranchen.
- Der er så meget historie tilknyttet
hotellet, som snart har været her i 100 år,
så det er med stor ærefrygt, vi kommer

til som nyeste led i udviklingen. Men vi
skal også turde være modige og prøve nye
ting, fortæller Daniel Daustrand.

Vinterbadere og julemarked
Han ser store muligheder for hotellet også i vinterhalvåret.
- Vi har plads til både private selskaber
og til møder, til dem der vil drikke kaffe
efter en lang gåtur, til vinterbadere og
andre vinteraktiviteter, forklarer Daniel
Daustrand, der selv drømmer om at stable
et stort julemarked på benene.
Ifølge ham ligger hotellets styrke i de
mange muligheder, det store hus rummer
- og så den helhedsoplevelse alle gæster
gerne skulle have, uanset om de holder 14
dages ferie eller er til møde en eftermiddag:
- Vi har hele pakken: En dejlig udsigt,
alle faciliteter i orden, høj service, og så
skal man ikke køre til Holstebro for at få
en cappuccino eller en lækker, hjemmelavet middag med lokale råvarer. Det hele
findes her.

Her står man sammen for
området
- Vi håber, at vi kan være med til at trække folk herud, så andre erhvervsdrivende
også får en længere sæson, tilføjer han.
Det er nemlig noget, der har slået de tre
nye ledere af hotellet, da de flyttede til
Vesterhavet fra ”den jyske hovedstad”
Aarhus: Sammenholdet på egnen.
- Alle har været så imødekommende

og hjælpsomme. Man kan mærke, at folk
herude virkelig vil hotellet det bedste.
Hotellet spiller en stor rolle, og så er det
ikke så vigtigt, hvem der forpagter det
for tiden, og det er meget sigende for
mentaliteten her, oplever jeg, siger Daniel
Daustrand og fortsætter:
- Herude står man virkelig sammen og
tænker på, hvad der er godt, ikke bare for
den enkelte, men for hele området. Det er

vildt at mærke, og det vil vi gerne bidrage
til på hotellet, siger han.
Hotellets nye arrangementer kommer løbende til, og man kan derfor holde sig opdateret på hjemmesiden og på Facebook.

FAKTA
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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 aktiviteter gennem
vinteren se hjemmesiden og
på Facebook.
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”Man skal gøre
en forskel”

- Peer Madsen er ansigtet på Dagli Brugsen i Sdr. Nissum
Tekst af: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media

der startede sin karriere i Coop, som ejer
Brugsen, for 25 år siden.

Og det er et smilende ansigt, man ser, når
man som kunde møder brugsuddeleren på
arbejde i forretningen. For Peer Madsen
er glad for arbejdet i den lokale butik.
Det passer lige til ham. Faktisk beskriver
han det som at komme hjem, da han fik
jobbet for to år siden.
- Det har altid ligget naturligt for mig,
at jeg skulle være noget inden for handel.
Min far var maskinhandler i Nees, og det
har altid været min drøm også at gå handelsvejen, fortæller Peer Madsen.
Det er især det med at gøre en god
forretning, der tænder ham.
- Og så at kunne gøre en forskel over
for kunderne og for lokalsamfundet. Det
betyder meget for mig, siger Peer Madsen,

Lokale varer er et hit
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I dag er mange mindre butikker rundt
omkring i lokalsamfundene lukket.
Konkurrencen fra de store supermarkedskæder i byerne er hård. Men Peer
Madsens princip om at gøre en forskel for
kunderne, ser ud til at virke. Butikken har
stor opbakning i lokalsamfundet, som Peer
Madsen er meget taknemmelig for.
- Jeg forsøger at være på forkant med
efterspørgslen, og jeg lytter meget til
kundernes behov, når jeg møder dem i
butikken. Som uddeler i en selvstændig
brugs-butik har jeg stor selvbestemmelse til at vælge vareudvalget, siger Peer
Madsen.

De senere år har han mærket en større
interesse for både økologi, lækre kvalitetsprodukter, men også produkter med ”lette
løsninger” til en travl hverdag, for eksempel salat, der er snittet og klar til brug.
Peer Madsen lytter til det hele og forsøger
at møde behovet i butikken. Også lokale
varer er der stor efterspørgsel på.
- Vi har spegepølser og vildt fra det
lokale vildtslagteri i Vedersø, vi har lokal
honning, og hver sommer har vi grøntafdelingen fuld af grøntsager fra vores lokale
avler her i Sdr. Nissum, siger Peer Madsen.
Kunderne er glade for at kunne putte
jordbær, kartofler, løg og gulerødder
dyrket lige uden for deres dør i indkøbsposen.
- Vi har også mange turister i butikken.
De bor ofte i sommerhuse, hvor de lige
mangler et eller andet til husholdnin-

gen, derfor har vi også en del forskelligt
isenkram, så vi kan hjælpe med det meste,
siger brugsuddeleren.

En del af lokalsamfundet
Peer Madsen har en stor personlig interesse for vin. Og den smitter af på butikken.
- Jeg har næsten lige været i Alsace og
håndplukke vine. Jeg lægger meget vægt
på at have et godt og stort udvalg hjemme, og jeg rådgiver gerne kunderne, siger
Peer Madsen.
Men vin, varer og kundekontakt er ikke
det eneste, han skal se til. Det er et alsidigt
job at være uddeler i Sdr. Nissum. I butikken findes nemlig både en bagerafdeling
med friskt bagerbrød, apotek, posthus og
pakkeafhentning. Men det er helt i Peer
Madsens ånd.
- Som brugs har man en forpligtigelse
over for sognet, og det kræver lidt mere i
et mindre samfund, siger Peer Madsen.
Han er den fjerde brugsuddeler i Sdr.
Nissum på ganske få år. Det giver naturligvis uro ved hvert skift. Men Peer
Madsen bliver, lover han:
- Jeg har købt hus i Sdr. Nissum, og jeg
holder af stedet, menneskene og naturen.
Som brugsuddeler synes jeg, man skal
være synlig som privatperson også, og jeg
nyder at være med til de mange arrangementer i byen, hvor jeg også deltager i
foreningslivet, det går jeg meget op i. Jeg
er glad for at være en del af det, slutter
Peer Madsen.

FAKTA
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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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Kunderne vil prøve
nyt og have kvalitet
hos Nørgaard Fisk

Tekst af: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
Hver morgen meget tidligt starter
Michael Sørensen og Roald Bro bilen
og kører til Thyborøn. Her besøger de
fiskeauktionen, hvor de personligt udvælger dagens lokale fisk, der er fanget både
i hjembyen Thorsminde og i Thyborøn.
Fisken kører de hjem og sælger i deres
butik.
De to åbnede i 2017 den helt nye fiskeforretning Nørgaard Fisk og Røgeri på
havnen i Thorsminde. Her kan man købe
frisk, lokalfanget fisk - men også røgvarer,
som de to selv fremstiller, er meget populære blandt kunderne.
Selvom fiskebutikken er ny, så har både
Michael Sørensen og Roald Bro arbejdet
med fisk hele livet, og de har kunnet følge
udviklingen i kundernes efterspørgsel
gennem årene. Og det er en udvikling, de
prøver at imødekomme i butikken.
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Madprogrammer gør folk
eventyrlystne
- Før i tiden kendte man mest til de helt
almindelige fisketyper. Det var som regel
rødspætter, torsk og sild folk gik efter,
når de skulle have fisk, fortæller Michael
Sørensen.
Men de seneste ti år har der været en
udvikling, hvor der er flere og flere madprogrammer på TV, og medierne har i det
hele taget fokus på, hvor sundt det er at
spise fisk. Og det har virkelig rykket ved
kundernes ønsker.
- Folk er blevet mere modige. De har
lyst til at prøve de mere specielle fisk, som
de ser tilberedt på TV, og så går de i høj
grad op i kvalitet. Kunderne vil gerne
betale det mere, det koster at købe finere
kvalitetsfisk som for eksempel pighvar,
fortæller de to ejere af forretningen.

En helt særlig favoritfisk
I dag er det altså ikke nok med tre slags
fisk, og butikken har derfor et mere alsidigt udvalg, der selvfølgelig også bestemmes af, hvilke fisk kutterne har haft med
ind til auktionen, hvor Michael og Roald
køber ind.
Men især én bestemt fisk er virkelig
trådt frem de seneste år, og det er velfortjent ifølge Roald og Michael.
- Kulmulen er virkelig blevet populær.
Det er en helt fantastiske spisefisk, så det er
på en måde synd, man ikke har fået øjnene
op for den før, siger Michael Sørensen.
Men nu er kulmulen meget efterspurgt, og det har Roald Bro et godt bud
på hvorfor:
- Kulmulen er meget brugt i madprogrammer, men det er også en utrolig
taknemmelig fisk at tilberede. Man kan
dampe den i hvidvin, komme den i ovnen, grille den en varm sommerdag. Den
smager skønt på alle måder.

Eksperimenter med røg
De to ejere af butikken kan også selv
godt lide at prøve nyt af. Det foregår især
i firmaets røgeovn. Her ryges selvfølgelig de klassiske fisk: makrel, sild og laks.
Men Michael og Roald tager gerne ny
inspiration med sig hjem og prøver nyt
af. Således har fiskene ofte et twist af et
nyt krydderi, eller en helt ny fisketype
kommes i ovnen. For eksempel prøvede
de to som et eksperiment, om kulmule
også kunne ryges, og det kunne den. Det
blev et stort hit blandt kunderne. De er
nemlig med på at prøve alle de to ejeres
nye påfund.
- Vi ved jo ikke, om det bliver godt,
når vi prøver noget nyt i røgovnen. Men
folk er altid nysgerrige og vil gerne prøve
det, og de vender ofte tilbage med ros.
Det er dejligt. Nogle gange falder det ikke
i folks smag, men så vender de tilbage og
siger det, og det kan vi også bruge, siger
Michael.

I forretningen sælges i weekenden også
fiskeburgere, fiskefrikadeller og stjerneskud til at spise på stedet, hvis man skulle
have lyst til at nyde en fiskeret med udsigt
direkte ud over leverandøren: det evigt
skiftende Vesterhav.

FAKTA

14

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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På hornvarefabrikken
skal man røre
ved varerne

Tekst af: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
Når man træder ind i butikken på Hornvarefabrikken i Bøvlingbjerg finder man
mange forskellige varer. Her er alt fra lysestager til armbånd, skeer og skohorn. Men
alle varer har én ting til fælles: På trods af
forskellighederne er alt lavet af horn.
Alle varer ligger frit fremme, og det
kan være næsten umuligt at modstå
fristelsen til at tage de bløde og blanke
hornvarer op og lade fingrene glide hen
over dem. Men det behøver man heller
ikke. Faktisk skal man helst røre ved varerne her, siger Peder Frølund Buch. Han
ejer Hornvarefabrikken sammen med sin
kone Sara Brunn Buch. Sara arbejder til
dagligt på værkstedet, og hun står bag en
stor del af hornvarerne. Peders område er
forretningen, både Hornvarefabrikkens
egne butikker og salget til andre forretninger, hvor hornvarerne også forhandles.

Nok røre men også se
- Alle vores produkter er unikaer, for alt
horn er forskelligt. Selvom formen på
skeerne for eksempel er ens, så er farverne
aldrig de samme. Horn er også et meget
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specielt materiale.Vi siger, det er ”varmt”,
for det bliver ikke koldt på samme måde
som metal, og det vil føles varmt at røre
ved. Det er svært at forklare. Derfor er det
vigtigt, at kunderne får varerne i hånden,
så de kan mærke og vælge lige præcis den,
de vil have, siger Peder Frølund Buch.
Ud over at man gerne skal røre ved
hornvarerne, er der en anden ting, der er
specielt, når man træder ind i Hornvarefabrikkens butik. Butikken ligger nemlig
i forlængelse af værkstedet, hvor alt fremstilles, og gennem store vinduer kan man
se alt, hvad der foregår herinde.
- Vores varer er ikke nogen, vi køber hjem fra Vietnam eller Kina. Det er
håndlavet her i Bøvlingbjerg. Og en del
af at holde den gamle håndværksmæssige
tradition i live er også at vise det frem og
give folk mulighed for at se hele processen, siger Peder Frølund Buch.

Hornskeer er gode til kaviar
Horn er et specielt materiale.Varerne har
en umiddelbar appel i deres blankpolerede
overflade og de smukke farvespil. Der er
ikke tilsat farver i produkterne, så det er
udelukkende hornets egne farver, der træder frem, når det slibes. I det hele taget er

der ikke tilsat noget. Hornvarer er 100%
naturmateriale, og alle kan tåle det.
Horn er også særligt velegnet til hårkamme, da man ikke får statisk elektricitet i håret, hvis man reder det med en
hornkam.
- Mange foretrækker også de blødere
æggeskeer i horn frem for sølv eller metalskeer. De har en dejlig fornemmelse at
spise med og afgiver i sagens natur ikke en
metalfornemmelse eller metalsmag. Det
gør, at man siger, hornskeer for eksempel er særligt gode til kaviar, hvor man
går efter den helt rene smag, siger Peder
Frølund Buch.

Et gammelt håndværk
Historisk har der været mange små
håndværkervirksomheder rundt omkring
på egnen, som har fremstillet hornvarer.
Hornvarefabrikken i Bøvlingbjerg blev
etableret i 1935 og har siden produceret
kvalitetsvarer i horn. I gamle dage var det
mest skeer, man lavede i hornet, og det
sælges endnu i forretningen i dag. Men
sortimentet har udviklet sig gennem årene
til det brede udvalg, man finder i butikken
i dag. Sara Brunn Buch har i sin tid ved
roret i værkstedet især udviklet en række
fine, elegante smykker, som tæller både
øreringe, halskæder og armbånd med

mere. Hun beskriver selv sine designs som
organiske med fokus på enkeltheden i det
alligevel komplekse. Du kan se og røre
ved det hele, både skeer, smykker og de
andre varer i forretningen i Bøvlingbjerg.

FAKTA
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Hornvarefabrikken
Storbjergvej 2
7650 Bøvlingbjerg
Tlf: + 45 9788 5079
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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Ingalils
fascinerende
farver
- smuk glaskunst fra
Gammelgård Glas
Tekst af: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
Der ligger en bombe inden i Ingalil
Christensen. Ikke én af dynamit naturligvis! Men mere i retningen af et kreativt
festfyrværkeri, der hele tiden sender små
kaskader af farver, mønstre og former ud
gennem fingrene på hende og videre til
det materiale, hun arbejder med. Man vil
opleve resultatet af en sådan ”eksplosion”,
når man træder ind i butikken på Gammelgårdvej i Bøvlingbjerg. Sjove, finurlige
figurer, skønne farvesammensætninger,
prikker, firkanter, bløde, runde fade og
meget mere. Alt har Ingalils kreative fingeraftryk.

Et øje for farver
- Jeg har altid elsket farver. Jeg har et øje
for farver - jeg kan se alle farver, der indgår i en farvenuance. Derfor kan jeg også
blande mig frem til alle farver, og jeg har
altid været fascineret af farvesammensætninger, forklarer Ingalil Christensen om
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sin passion for arbejdet med kulører.
Og det var netop farverne, der fangede
hendes interesse for glas i sin tid.
- Jeg så et fjernsynsprogram om en, der
lavede glasskåle. Hun klippede små stykker
af farvede glasstænger, som hun arrangerede i skålen. Det var så flot med de farver,
fortæller Ingalil Christensen, der på det
tidspunkt var leder af en SFO.
Hun startede derfor sit allerførste
arbejde med glas sammen med børnene,
men det udviklede sig hurtigt. Folk købte
Ingalils kunst, som hun fremstillede på
skolen. Alle pengene fra salget gik også
til skolen, som tak for lån af ovnen, men
en dag så Ingalil endnu en Tv-udsendelse,
som fik betydning.
- Jeg så en udsendelse om en jæger,
som havde købt et jagtgevær til 75.000
kroner. ”Nå,” tænkte jeg. ”Hvis han kan
bruge så mange penge på sin hobby, så
kan jeg da også.” Og da jeg ikke gik på
jagt og skulle have det dyre jagtgevær,
købte jeg min egen ovn. Og så tog det
fart, forklarer Ingalil.

”Nørderi” med teknikker
Ingalil var ikke bange for at give sig i kast
med det lidt anderledes materiale som
glas.
- Jeg har altid strikket, vævet, syet og i
det hele taget prøvet alt, hvad jeg kunne
komme i nærheden af af den slags. Jeg
elsker at lære nye teknikker. Jeg er vist lidt
af en nørd, smiler Ingalil og viser, hvordan
hun for eksempel skærer glasstykkerne
til med en glasskærer. Der kræver stor
præcision, og derfor er det kun Ingalil
selv, der skærer alt glas til i værkstedet.
Det er et helt stykke ingeniørkunst at
udvikle figurerne. For eksempel går der
50 nøjagtigt tilskåede stykker glas til bare
én af figurerne i serien ”Tre vise mænd.”
Ud over at skære glasset til er det også her
på værkstedet, Ingalil udvikler nye ideer
og designer sine figurer.
Seneste nye idé er en lille sandblæst
flaske, dekoreret med Ingalils yndlingsmønster prikkerne. Bunden et skåret af
flasken, så den kan stilles over et fyrfadslys.
Sådan er der altid nyt på vej til hylderne.

En kreativ familie
Ingalils to døtre Camila og Catrine, er
begge uddannede designere og har været
en stor del af opbygningen af forretningen. I dag har de job andre steder, men i
forretningen kan man møde Ingalils mand
Knud, der er en stor del af det hele.
- Hvis Ingalil får problemer med nogle
af sine kreative projekter, så kan jeg tit
løse det, griner Knud og Ingalil nikker.
- Knud er en ligeså kreativ sjæl som
mig, så jeg får utroligt meget inspiration
hos ham.
Man må derfor besøge Gammelgård
Glas jævnligt, hvis man vil holde sig opdateret på alle det kreative makkerpars nye
ideer.

FAKTA
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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.
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Bovbjerg Fyr
– et unikt frivilligt
fællesskab
Tekst af: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
Den gode, personlige historie om Bovbjerg Fyr kan faktisk ikke fortælles gennem en enkelt person. For fyret, der i dag
huser café, butik, udstillinger og arrangementer, er et resultat af et unikt korps af
frivillige. 160 frivillige er lige nu tilknyttet
fyret og alle brænder ligeså klart for stedet,
som pæren i fyrtårnets top, der stadig blinker over hav og land, hver eneste nat.
I 2017 fik Bovbjerg Fyr Erhvervsministeriets Landdistriktspris, netop for den
store frivillige indsats. De frivilliges mange
initiativer har skabt så meget aktivitet,
at der nu er tilknyttet tre deltidsansatte
og to fuldtidsansatte medarbejdere samt
Fyrmoster Lene Christiansen, der holder
sammen på alle trådene.

Frivillig indsats skaber hjemlig
hygge
Fyret er i dag fuldautomatisk og med
elektrisk lys. Da den sidste fyrmester forlod fyret i 2003, lykkedes det en gruppe
frivillige fra området at overtage fyret,
efter tre års hårdt og vedholdende arbejde.
De lokale var nemlig ikke ligeglade med,
hvad der skulle ske med det gamle fyr.
Det skulle stadig være offentligt tilgængeligt, og de ville gerne gøre det til et
fyrtårn for det lokale kulturliv. De mange
frivillige kræfter, der var samlet omkring
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fyret, da det lykkedes at overtage det, har
med deres seriøse arbejde bygget Bovbjerg Fyr op til det, det er i dag. Ifølge
Fyrmoster Lene Christiansen ligger
frivilligheden i det specielle, vestjyske
temperament:
- Det er et barsk sted at bo helt herude. Folk har gennem tiderne været vant
til, at man var nødt til at hjælpe hinanden
og stå sammen. Man har oplevet mange
skibskatastrofer i 1800-tallet, hvor man
tog imod folk i nød og hjalp til.
Og de frivillige skaber i dag en unik
stemning på Bovbjerg Fyr.
- De kommer her af lyst, fordi de
gerne vil give gæsterne her en god oplevelse, fortælle om fyret, servere den bedste
lokale mad for dem og selv være en del af
fællesskabet på fyret. De frivillige betragter lokalerne på fyret som en forlængelse
af deres eget hjem, og det skaber en helt
unik stemning af hygge og hjemlighed,
siger Lene Christiansen.

Café, butik, historier og
kunstudstillinger
De frivillige har mange forskellige baggrunde, og det skaber en sand smeltedigel
af gode ideer. Alle bidrager med det, de er
bedst til. Således kan man sidde i cafeen
i den gamle fyrmesterstue og få serveret
hjemmebagt kage eller platter med lokale
fødevarer, som for eksempel Thise Mejeris
økologiske Vesterhavsost, der lagres lige

bag ved fyret, hvor osten får sin salte smag
gennem Vesterhavsluften. Man kan se
spændende udstillinger om livet ved fyret
gennem tiden, købe lokalt kunsthåndværk
og hjemmelavet marmelade i butikken, og
hver måned er der nye kunstudstillinger
at se på.

Kunst lige til kanten
”Bovbjerg Fyr - lige til kanten” er fyrtårnets motto, og det har igen med de frivillige at gøre. Lene Christiansen forklarer:
- Rent fysisk ligger fyret helt ude på
kanten af den 40 meter høje Bovbjerg
Klint, men også i overført betydning forsøger vi at gå lige til kanten.Vores tilgang
til kulturen er legende og eksperimenterende, og det kommer vores arrangementer ofte til at bære præg af.
Fyret er vært for mange arrangementer
gennem året. Fællesspisning med frivillige
værter, hvor menuen er en overraskelse,
rappelling ned ad fyrtårnet, koncerter,
teaterforestillinger og meget mere.
Der findes ikke mange skærme og
elektronik på stedet. Til gengæld er her
masser af frivillige og menneskelig kontakt. De frivillige svarer gerne på spørgsmål og fortæller, hvad de ved om fyrtårnet, kunsten og historien. Og det er ikke
så lidt, for der er nok både at fortælle og
opleve på fyrtårnet, helt ude på kanten.

FAKTA
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Bovbjerg Fyr
Fyrvej 27, Ferring
7620 Lemvig
+ 45 9789 1012
www.bovbjergfyr.dk
Åbningstider 2018:
28. jan-31. mar.
Kl. 13.00-16.00
Mandag lukket
1. apr.-30. jun
Kl. 13.00-17.00
Mandag lukket
1. jul.-31. aug.
Kl. 11.00-17.00                            
1. sep.-31. okt.
Kl. 13.00-17.00 	 Mandag lukket
1. nov.-9. dec. + 27.-30. dec.
Kl. 13.00-16.00
Mandag lukket
Ændrede åbningstider ifm. med helligdage
og ferier offentliggøres på hjemmesiden.
Fyret er lukket i januar på grund af hovedrengøring og maling af gulve.
Se mere om aktuelle arrangementer og
udstillinger på hjemmesiden.
Hver søndag er der kagebord med
hjemmebag i cafeen + onsdage i juli og
august.
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Dengang man
reddede sømændsliv
med raketter
Tekst af: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media

Dengang der var klitbønder og
ingen sommerhuse

Glade børn i løb med skrål og hvin
stående i en sky om ørene. Hundeluftere
i sandaler. Turister i shorts og solbriller.
Lokale der tager den sædvanlige rute - de
skal lige se, hvordan det står til nede ved
”æ haw”. De går der alle sammen i dag.
På de små veje og stier langs med klitterne, langs med Vesterhavet. Raketvejen, der
starter ved Vedersø Klit og bevæger sig
nordpå, er især populær. Det er en dejlig
tur, hvor man rigtig kan nyde udsigten
over det smukke klitlandskab og havets
bølgeskvulp.
Det er nok de færreste fodgængere
på stien i dag, der tænker over oprindelsen, alvoren, bag den smukke tur. Måske
undrer de sig lidt over navnet, hvis de når
at læse det på skiltet. ”Raketvejen.” Det er
da lidt underligt. Nogle tænker måske, det
kan have noget med Anden Verdenskrig
at gøre. De fleste går nok bare videre og
nyder den dejlige tur.

Men faktisk går disse mange glade turgængere i dybe fodspor fra fortiden på
netop Raketvejen. De går i fodsporene
af datidens helte. Store, brede, stærke
bønderkarle og fiskere med røde næser
og forstand på at læse Vesterhavet. Måske
også med et, i nutidens øjne, barskt og råt
temperament? Livet her har i hvert fald
ikke været for de blødsødne.
Det kan være svært at forestille sig på
en flot, solrig sommerdag med en mild
brise og små dekorative, hvide skumtoppe
på de blide bølger. Men prøv at lukke
øjnene. Se bort fra sommeren ved Vesterhavet, som vi kender det. Se bort fra alle
de hyggelige sommerhuse med stråtag. De
hører alle sammen den spædeste nutid til.
Før dem var der sand, der var klitgårde og
små husmandssteder. Man har dyrket den
sandede jord, så godt man kunne. Holdt
lidt kreaturer. Men fordi man boede så
tæt på havet, havde man dog mulighed for
et ekstra supplement til levebrødet: Man
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kunne fiske. Mange husmænd og bønder
gik sammen i små fiskerlaug og fiskede
på havet. Derfor har det været utroligt
alsidigt, hvad man har levet af på egnen
omkring Vedersø Klit.
Det lyder måske lidt ”fattigt” og ensomt. Men faktisk har befolkningen i de
øde klitter været med helt fremme som
vidner til udviklingen i hele verden.

Dengang Vesterhavet krævede
menneskeliv
For mens andre bønder inde i det centrale
Jylland gik og passede deres egen hverdag
her, sejlede hele verden forbi Vestjyllands
kyst. Strækningen ved Jyllands vestkyst
har været en sand motorvej af fragtskibe,
der sejlede med alle tænkelige varer til
alverdens destinationer.Vesterhavet var
yderst befærdet.
Men det var ikke uden risiko at tage
turen med varer og andet gods forbi
Vestjylland. Efterårets og vinterens storme
var ikke at spøge med. De krævede ofre.
Lumske revlehuller på havbunden gjorde
området yderst farligt at navigere i. Man
orienterede sig via stjerner, søkort og
landkendingsmærker, for eksempel kirketårne og senere fyrtårne og sømærker.
Men alt dette blev sat skakmat på mørke
nætter, når stormene virkeligt rasede, og
skibene gik på grund. Og det var der
mange, der gjorde. Til eksempel blev der
på bare 24 år, fra 1858 til 1882, registreret ikke mindre end 1200 strandinger på
strækningen langs Jyllands vestkyst, der
fik tilnavnet ”Jernkysten”. Mange, mange
sømænd mistede livet ud for Vestjylland
gennem 1800-tallet. En af de mest kendte
strandinger var de engelske skibe HMS
St. George og HMS Defense, der begge
strandede julenat i 1811 ud for Thorsminde. 1400 sømænd døde.

Men så var der det med de mange
sømænd og deres ulykkelige skæbner.
Beretninger fortæller, hvordan befolkningerne på vestkysten gennem tiden har
kunnet stå på land og se hjælpeløst til,
mens strandede skibe lidt ud for kysten
er blevet slået til pindebrænde af det
oprørte hav sammen med mandskabet om
bord. Påmindelserne om menneskelivets
forgængelighed var til at tage og føle på,
og i hele stormsæsonen var man på land
forberedte på at tage sig af både levende
og døde, som måtte drive ind. Efterhånden fik man etableret et mere og mere
organiseret redningsvæsen.

Dengang man trak redningsbåde gennem klitterne
Dengang drivtømmer og døde
skyllede op på kysten
De mange strandinger har præget livet
på vestkysten i usigelig grad.Vraggods er
skyllet på land i en lind strøm. Eksotiske

varer, overlevende søfolk fra fjerne egne. I
det forblæste Vestjylland voksede kun en
meget sparsom vegetation. Drivtømmeret
fra de strandede skibe har været et vigtig
byggemateriale på egnen.

Her vender vi tilbage til området ved
Vedersø Klit, Raketvejen med den
smukke rute, og de historiske spor man
betræder, når man går en tur her. I midten
af 1800-tallet oprettede man en redningsstation på klitten. De lokale mænd og
bønder, der jo kendte til dét at færdes på
havet, idet de også fiskede, fik tjansen som
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redningsmænd. I 1876 blev redningshuset på klitten bygget, og heri havde man
redningsbåden. Når et skib strandede,
trak man redningsbåden langs kysten,
til man kunne sætte den i vandet ud for
det strandede skib og hjælpe besætningen. Det kunne ikke gå at sejle derhen
i det voldsomme vejr. Mellem otte og ti
heste skulle der til at trække redningsbåden langs klitterne, langs det man kaldte
”Redningsvej”. Det var et kæmpe arbejde.
Der skulle mindst 12 mand, nogle gange
16, til at sejle redningsbåden, og det var en
farefuld færd. Fra 1856 til 1979 omkom
hele 44 redningsmænd under forskellige
redningsaktioner. Nogle gange døde hele
besætningen, som bestod af egnens stærke
mænd og forsørgere. Frygtelige tragedier.
Det var vigtigt, redningsfolkene var
godt klædt på til de farefulde missioner.
Derfor holdt man hver sommer redningsøvelse fra stationen i Vedersø Klit. Det var
et stort tilløbsstykke, når det skete og altid
på dage, hvor havet var tilpas oprørt til at
gøre øvelsen realistisk.

Dengang man blev firet i land
på en redningsstol
Man havde dog endnu et yderst betydningsfuldt apparatur i redningsarbejdet
ved siden af redningsbåden. Nemlig
raketter. Når et skib strandende tæt nok
på land til at en raket kunne nå derud,
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kørte man det store raketapparat langs
redningsvejen. Raketterne kunne række
henholdsvis 280, 330 og 500 meter alt
efter ladning. Når man var ud for det
strandede skib, fyrede man en raket af,
som var påmonteret et reb. Besætningen
på skibet bandt rebet fast til masten, og
via denne forbindelse til land kunne man
fire en redningsstol ud til skibet, hvori der
kunne sidde en mand. Man firede stolen
frem og tilbage mellem land og skib, til
alle var på tør grund.
Alene ved den forholdsvis korte strækning ud for Vedersø Klit er der de seneste
150 år blevet reddet over 300 skibbrudne,
og derudover blev 131 sømænd reddet via
raketapparatet fra redningsstationen.
Raketapparatet har altså spillet en stor
rolle i redningsarbejdet, og i nyere tid har

den gamle redningsvej, der gik på langs i
klitterne, taget navn herfra og hedder altså
i dag Raketvejen.

Dengang man gik vagt alene i
mørket
Det var fast arbejde at være del af redningsstationen. Evigt måtte man være klar,
i hvert fald i vinterhalvåret, hvor risikoen
for storm var størst. Hver nat gik man
strandvagt langs kysten for at holde øje
med eventuelt nødsstedte skibe.
Om sommeren måtte strandfogeden
selv holde vagt, i det barske vinterhalvår
skiftedes man blandt redningsmændene.
I bogen Vedersø Klits Historie kan
man læse, hvad Jens Sørensen ”Poulsgaard” fortalte i 1986 om sit arbejde i
redningsstationen og om strandvagterne.
Han blev tilknyttet redningsstationen
i 1926. Hele 47 mennesker har han været
med til at bjærge, både via redningsbåd og
via raketapparatet, som han blandt andet
var med til at bruge i 1953 ved en af de
store strandinger ud for Vedersø. Det var
den polske trawler Kania med 17 mand
om bord, som alle blev reddet.
1953. Det er ikke så længe siden
endda.
Jens Sørensen ”Poulsgaard” fortæller i
bogen om strandvagterne:
- Vi gik vagt alene om nætterne og
skulle helt ud til Jens Madsen på ”æ klit”,
18 km i alt.Vi gik ni km sydpå og nordpå
knap så langt. Det var barskt at gå vagt,
og der var masser af frisk luft. Det var
normalt at gå helt nede ved havet, hvis
det var muligt. Det var dog farligt, for det
var ikke altid, vi kunne nå op i sikkerhed
i klitterne, hvis havet rejste sig.Vi måtte
ikke gå med lys, for så kunne der tages
fejl, og man kunne tro, at der var tale om
et skib.

Hvis lys på kysten blev forvekslet med
et skib, kunne andre skibe sejle for tæt på
land i den tro, at der var vand nok, når de
kunne se, hvad de troede var et andet skib.
For de lange gåture i de mørke nætter
fik strandvagterne 90 øre i timen.

Dengang strandingsauktioner
var big business
Det var nu ikke alene sømænd og tømmer, der drev i land i forbindelse med de
mange strandinger. Godset, som de sejlede
med, blev også skyllet op. Og det var ikke
småting. Alt strandingsgods fra skibe, hvor
besætningen var døde, tilhørte kongen,
da strandene hørte under kongemagten.
Rundt langs kysterne var det herremændene og godsejerne, der stod for at
forvalte strandingsgodset, og de havde
ansat strandfogeder til at tage sig af alt det
praktiske. Strandene er stadig delt op i len,
og hvert strandlen har sin egen strandfoged tilknyttet. Det har de stadig den dag i
dag, selvom arbejdsbyrden unægteligt må
siges at være skrumpet.
- Dengang var det virkelig et stort
arbejde. Strandfogeden skulle bjærge alt
det strandede gods og tømmer, og der
var meget. Han skulle bevogte det, så det
ikke blev stjålet, og det krævede næsten,
han var vågen på vagt både nat og dag,
fortæller Henning Frederiksen, der er
strandfoged for et strandlen på den private
Aabergske forstrand, som også indbefatter
stranden ved Vedersø Klit.
Godset blev solgt på auktioner, og en
tredjedel af budprisen på varerne gik til
strandfogeden. Det var den løn, man fik.
Men det var som sagt også store
mængder, der drev i land.

Dengang
teknologien
gjorde verden
sikrere
Med det store
ansvar som strandfoged fulgte også en
slags politimyndighed. Strandfogeden
skulle beskytte det
dyrebare vraggods
og kunne arrestere
tyve, der forsøgte at
stjæle af det.
- Den myndighed har jeg sådan set stadig, siger Henning
Frederiksen og kan fremvise et flot messingskilt med en stor kongekrone på. Men
han har nu aldrig haft brug for at hive det
frem og arrestere tyve.
I dag er det meget beskedent, hvad der
driver i land fra Vesterhavet. Den moderne
teknologi har gjort skibsfarten på Vesterhavet yderst sikker, og jobbet indebærer
i dag mestendels jævnlige gåture langs
stranden for at holde øje. Den nuværende
strandfoged har dog oplevet strandinger
i sin tid i stillingen, men det har skyldtes motorproblemer, ikke dårligt vejr, og
ingen har været i livsfare.
Henning Frederiksen købte arvefæsteskødet til stillingen som strandfoged i
1989.
- Jeg synes, det hører sig til med en
strandfoged herude. Det er at følge i
sporene af traditionen, og det kan jeg godt
lide, forklarer han.
Strandfogedstillingen er noget af det
eneste, der er tilbage som levn fra tiden
med strandingerne. Det gamle rednings-

hus i Vedersø Klit er i dag lavet om til bar
og hører til hotellet. Den gamle redningsstation på havsiden i Thorsminde er blevet
til kirke.
I dag består redningsapparatet af topmoderne stationer med både. Stationerne
tættest på Vedersø ligger i Hvide Sande og
Thorsminde. Dog er der stadig en enkelt
tradition holdt i live her. Bemandingen på
stationerne er stadig lokale frivillige. For
det meste fiskere eller andre, der er vant
til at færdes på havet og kender dets lune.
De frivillige står stadig på vagt og er klar
til at rykke ud, skulle ulykken være ude
til søs. Fuldstændig ligesom Jens Sørensen
”Poulsgaard” og de andre gæve redningsmænd, der i så mange tilfælde før i tiden
har gjort forskellen mellem liv og død
herude i de barske klitter, hvor Vesterhavet
hersker.
Det er dén historie, der ligger gemt
under sandet på Raketvejen, hvor sporene
i dag sættes i mere muntre toner af de
hoppende børn, turisterne og hundelufterne i sandaler.
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Se Vestjyllands
smukke kyststrækning
i tog med VLTJ
- toget fra ”Olsen-Banden i Jylland”
Tekst af: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
I 1971 rullede den tredje af i alt 14
Olsen-Bandenfilm, ”Olsen-Banden i
Jylland”, over lærredet og trak fulde huse i
biograferne.
Kender man Olsen-Banden, kan man
næsten sige sig selv, hvordan det ender.
Trods store planer om en skjult skat i en
bunker ved Vesterhavet, ender det skidt
for de tre københavnske vaneforbrydere.
Egon Olsen, der som vanligt tager skraldet, transporteres hjem til København af
politiet, mens resten af slænget må finde
andre veje at komme hjem på. Og her
vælger de, at køre med toget. Nærmere
bestemt togbanen hos VLTJ. Filmen ender
i en ikonisk scene, hvor toget med Kjeld,
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Benny og Yvonne passerer politibilen med
Egon på landevejen. De vinker til ham
gennem togruden, og Egon i håndjern
forsøger efter bedste evne at vinke tilbage
fra politibilens bagsæde.

Den barske natur kendetegner
filmens miljø
Optagelserne af Olsen-Banden i VLTJ-toget fandt sted mange år før, nuværende direktør Martha Vrist kom til, men
hun forstår godt, hvorfor man har valgt
VLTJ - Danmarks vestligste jernbane - til
optagelserne.
- Jernbanestrækningen kører gennem
noget utroligt flot natur, der viser det øde,
barske landskab, som netop er dét, filmen
udspiller sig i. Så det passer godt i hele
set-up’et, forklarer hun.

Og så har VLTJ nok også været forholdsvis fleksible at få en aftale med for
Nordisk Film, gætter direktøren. For VLTJ
stiller som regel gerne op, når de kan
støtte op lokalt. De er gerne med til at
promovere området, hvor de kan.
Således har togene flere gange medvirket på nationalt TV. For eksempel i
programmet ”TV 2 på tour”, der sendes
under dækningen af Tour de France, hvor
man et år indrettede en ekstra togvogn
med spinningcykler som en populær gimmick. I reklamefilmen ”Hvad kan vi danskere?” produceret af den landsdækkende
avis ”Børsen” starter det hele med avisens
chefredaktør på tur med VLTJ-toget.

En betydningsfuld bane
Det er altså ikke så lidt, togene på
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• VLTJ står for Vemb-Lemvig-Thyborøn-Jernbane,
som er den rute togene
kører.
• VLTJ drives af Midtjyske
Jernbaner.

Foto: Nordisk Film A/S

VLTJ-strækningen har medvirket i gennem tiden. Også før TV’s tid. Jernbanen
er en meget gammel jernbane, der blev
etableret i 1879, og den har således bidraget meget til områdets udvikling, hvor
landbrugsvarer er fragtet med godstog.
Jernbanen har også haft betydning for
etableringen af Thyborøn Havn, Thyborøn er i dag en blomstrende by med
fiskeindustri.

Det gamle holder endnu
På den gamle jernbane kører nogle af
Danmarks ældste tog i daglig drift. Togene
kunne fejre 30 års fødselsdag i 2014. Den
teknologiske udvikling har gjort, at togene synger på sidste vers, så der skal noget
nyt til inden for de nærmeste år.
- De gamle tog er mekaniske frem for
elektriske, men det gør, at de er meget
stabile og driftssikre, forklarer direktør
Martha Vrist, der er glad for de gamle
vogne.

- Folk synes også, det er ekstra hyggeligt at køre med os med de ældre tog.
Mange bliver helt nostalgiske, forklarer
Martha Vrist om jernbanen, der er lidt af
en institution i området.
Jernbanen har hvert år over 200.000
passagerer, hvilket er meget i et tyndt
befolket område. Især det unge publikum
kører med den gamle bane. Den fragter
dagligt unge fra hele kommunen til gymnasium og handelsskole i Lemvig. Men
ligeså mange turister og lokale familier
på udflugt, nyder den unikke togtur langs
Jyllands vestkyst.
- Turen går gennem meget smuk natur,
hvor man virkelig oplever det barske, øde
Jylland. Man får havet på den ene side og
fjorden på den anden, det er meget smukt.
Og så stopper toget mange steder med seværdigheder på vejen, både naturmæssigt
og kulturelt, fortæller direktøren om turen
med den gamle bane.

• Togene kører cirka en
gang i timen, hvilket gør
det populært at tage
toget ud og opleve for
eksempel havnen eller
Museet for Religiøs Kunst i
Lemvig, JyllandsAkvariet
eller den nye kirke i Thyborøn og så hoppe på
toget videre til noget nyt
eller tage det hjem igen.
• Med en Familiebillet til
99 kr. kan man køre en
hel dag to voksne og
fire børn op til 15 år på
strækningen og stige af
og på, som man vil.
• Find information om
VLTJ-banen og køreplaner på www.mjba.dk
• Følg også Midtjyske
Jernbaner A/S på Facebook for at holde dig
opdateret.
• Billetter købes i billetautomater i togene, på
stationen i Lemvig eller
via App’en Mobilbillet.
• På www.midttrafik.dk
finder du info om billetkøb på engelsk.
• Familiebilletten kan
købes på Lemvig Station,
via app’en Mobilbillet
samt forskellige salgssteder, som kan findes på
hjemmesiden.
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Sophie tager imod
hos Slagter Byskovs
Café og Steakhouse
Tekst af: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
Sophies liv er mad. Som 13-årig fik hun
fritidsjob i en fiskeforretning, og siden har
hun arbejdet med fødevarer. Hun er født
og opvokset i Thyborøn, men var nogle år
i Århus for at tage sin uddannelse.
- I starten troede jeg, jeg skulle læse
jura og økonomi. Men jeg kom hurtigt
på andre tanker. Tænk, at skulle sidde på
kontor hele dagen, griner hun.
Det endte med, at det blev Sophies
passion for at lave mad, der vandt, og hun
uddannede sig til ernæringsassistent med
læreplads i Århus.
Men hjembyen Thyborøn blev ved at
trække.
- Jeg var jo hjemme og arbejde i
køkkenet på De røde barakker i weekenderne og i ferierne. Det var svært for mig
at slippe byen her, fortæller Sophie, og det
endte med at hun vendte hjem, da hun
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var færdig med uddannelsen.

Et drømmejob
Og det var heldigt, for der var brug
for hende, skulle det vise sig. Fisker og
iværksætter John-Anker Hametner Larsen
havde netop overtaget den gamle, traditionsrige slagterforretning Slagter Byskov,
og han drømte om at udvide forretningen
og starte en café. Den skulle Sophie bestyre, sagde han. Og det ville hun gerne.
- Jeg har altid drømt om at have min
egen café, og her har jeg rigtig stor frihed
i mit arbejde. Jeg har været med til at
bygge cafeen op fra starten og sat mit eget
præg på det hele, forklarer Sophie.
Slagter Byskovs Café og Steakhouse
åbnede i helt nye lokaler i januar 2017.

Køb kødet med hjem
I sit arbejde med at tilrettelægge madkonceptet i den nye café og restaurant har
Sophie lagt stor vægt på, at al mad laves

med produkter, der kommer fra slagterforretningen - på nær de populære pandestegte rødspætter, de kommer fra havnen i
Thyborøn og den lokale fiskebutik.
- Det er dejligt at have adgang til alle
de friske og gode råvarer hver dag, og
det er sjovt for kunderne, at de kan købe
kødet med hjem, hvis de får en ret, de kan
lide, siger Sophie.
Har man fået et særligt lækkert stykke
kød eller en bøf på cafeen, kan man altså
gå direkte hjem og gentage successen.

Det personlige og nære
Både turister og lokale har taget godt
imod den nye café, der har åbent helt året,
og caféen har allerede fået en masse faste
kunder. Og det er lige i Sophies ånd.
- Jeg elsker det personlige og nære
miljø her i Thyborøn. Det var derfor, jeg
kom tilbage.Vi kender mange af kunderne, jeg ved, hvad de kan lide at spise.
Nogle kommer endda med ønsker til

SLAGTER BYSKOV
CAFÉ & STEAKHOUSE

næste dags menu, og det prøver jeg gerne,
om jeg kan opfylde, sige Sophie, der startede som cafébestyrer men i dag bestyrer
hele Slagter Byskov Café og Steakhouse
- forretningen.

Uden mad og drikke
Blandt Sophies kunder er både ældre og
unge mennesker, turister og lokale. Og
så er der en helt anden kundegruppe.
Thyborøn undergår en sand udvikling i
disse tider med store vindmøllebyggerier.
Her er mange udenlandske håndværkere
beskæftiget.
- Og de vil ikke have pommes frites
og den slags. De vil have ordenligt mad,
og de kommer her også spiser tre gange om dagen. Jeg laver hver dag dagens
middag, som består af en klassisk ret til en
rimelig pris, det er meget populært, siger
Sophie.
Og det er netop missionen for Slagter
Byskov Café og Steakhouse: ordentlig

mad af lokale råvarer året rundt. Til glæde
for både lokale, turister og til dem, der
skal bruge ”brændstof ” til at sætte skub i
udviklingen.
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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
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Gå på jagt efter
Nordens Guld
med JyllandsAkvariet

Tekst af: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
Der er én ting, der kan få indehaveren af
JyllandsAkvariet, Michael Madsen, til at
smide alt, hvad han har i hænderne. Næsten uanset, hvad det er.
Hvis der er ”rav i luften”, som han
siger.
Det ligger dybt i ham.
Michael Madsen har samlet rav, fra han
var barn. Han har gået sammen med sine
forældre og lært kunsten af dem. Hans fars
familie har været ravsamlere ved Vesterhavet i flere generationer, og hans mor er
også yderst garvet ud i at læse havet og
vinden, efter et liv ved havet.
- Et gammelt ordsprog siger: ”Først
tager manden ravet. Så tager ravet manden”. Og det passer altså. Den dér jagt kan
blive en helt besættelse, forklarer Michael
Madsen.

Bliv ”uddannet” ravjæger
- Rav har på den måde altid været en del
af mit liv, og det er en vigtig del af stedet
her. Rav hænger uløseligt sammen med
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Vesterhavet og vestkysten.Vi har ”uddannet” mange ravjægere her gennem tiden,
siger indehaveren videre.
JyllandsAkvariet arrangerer nemlig en
ugentlig ravsafari, og det er såmænd ingen
ringere end Michaels egen mor, Gerda,
der er lærermesteren på turene.
På turene lærer man, hvor man skal
lede, og hvad man skal kigge efter for at
finde rav. Det er her, kunsten ligger.
- Rigtig mange kommer med på turene og siger: ”Jeg har ledt mange gange,
men jeg har aldrig fundet rav!” Men når
de får de rigtige tips, så finder de faktisk
som regel rav. Enten på dagen eller en anden dag. Og de fleste bliver bidt af jagten
og spændingen, fortæller Michael Madsen.

”Nordens Guld”
Rav kaldes også Nordens Guld, og ravet
er meget værdifuldt. Nogle af de gæster,
der bliver bidt af at samle rav på turene,
fortæller da også, at de vil sælge det rav de
finder fremover.
Selv kan Michael Madsen ikke nænne
at sælge et eneste stykke af det rav, han
selv har samlet gennem tiden.

- Alle stykker er jo unikke. Og alle har
en historie. Jeg kan for eksempel huske,
hvilket stykke, der var det første, mine
børn fandt og så videre. Nej, jeg kan ikke
sælge det, forklarer han.

Vinterstormene er gode for
ravfindere
JyllandsAkvariet arrangerer ravsafari året
rundt, men det er især en aktivitet, der
anbefales i vinterhalvåret. Her er forholdene særligt gode for at finde rav. Det
kræver nemlig, at der har været en god
storm, som har rusket op i havbunden.
Det bringer ravet frem. Derfor skal man
som ravjæger gerne begive sig ud, lige når
stormen har lagt sig, og vinden løjer af.
Hold også øje med mågerne. De samles
på vandet, hvor der er meget opskyl med
søstjerner og andet, som de spiser. I dette
opskyl ligger også ravet.

Sæson for østers på stranden
med champagne
Ud over rav, er der en anden råvare, som
har sæson i vinterhalvåret. Nemlig østers.
Derfor har JyllandsAkvariet også østerssa-

farier på deres liste af populære vinteraktiviteter. Østers regnes for en af verdens
bedste råvarer, og limfjordsøsters er meget
eksklusive. På østerssafari besøger man
østersbankerne i fjorden iført waders. Gæsterne kan selv plukke deres østers direkte
fra fjorden. Herefter mødes man til bål og
champagne på stranden, og de friskplukkede østers grilles.

- Det er nogle utroligt hyggelige ture.
Ikke alle bryder sig om rå østers, men
med de grillede kan de fleste være med,
siger Michael Madsen.
På den måde byder efteråret og vinteren på lidt for enhver smag, ved hav og
fjord i Thyborøn, hvad enten man er til
ravjagt i havet eller til østersplukning i
Limfjorden.

FAKTA

20

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 december. Se hjemmesiden for
specifikke åbningstider.
For booking på sælsafari
eller en af de andre ture se:
www.jyllandsakvariet.dk
(Eventuel bestilling per
telefon.)
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Vind et gavekort på 7300,- kroner
til en ferie hos Klitferie
Det med småt:

Fredag d. 12. april 2019, 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.

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

www.mercoprint.dk

Kære feriegæst

Feriehuse ved Vesterhavet · www.klitferie.dk

