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Lørdag den 28. november 
kl. 10-14
Du kan købe:

Flotte juledekorationer, 
patchworknisser, 
glaskunst, søde billeder, smykker, 
tørklæder, marmelade, æblegelé, 
kransekage, gløgg, æbleskiver og 

meget, meget mere.

Velkommen til en hyggelig dag!

Områdecenter Bytoften, Bytoften 67 og 
Lyngvejs Ældrecenter, Strandvænget 14

i Hjerting afholder

 

Lækker juleplatte kan købes 
på begge centre. Pris 60 kr.

Ejendomsselskabet Hjerting
Bytoften 3, Hjerting · 6710 Esbjerg V

Telefon 75 11 52 22 · Email: ck@hjerting-laks.dk

på 325 m2 med formidabel beliggenhed 
i “Kaptajnens skov” i Hjerting

Til salg eller leje pr. 1. januar 2016 
Husleje pr. mdr.: 18.000 kr.

Spændende Liebhavervilla

Ældre hus/udsigtsgrund på Vinkelvej i Hjerting
Til salg: 2.450.000 kr.

Udsigtsgrund i Hjerting

Jorden er fredskov beliggende i sammenhæng med 
øvrig skov. Der er god skovvækst med mulighed
for løbende indtjening samt gode jagtmuligheder

 Til salg: 3.300.000 kr.

29 hektar plantage 
på Hjerting Landevej

E-mail: michael@haveglaede.dk

Vinterklar have!
Ring i god tid

www.BrandtRevision.dk
THISTED  |  HURUP THY  |  HANSTHOLM  |  NYKØBING MORS  |  FJERRITSLEV

SKIVE  |  KOLDING  |  FREDERICIA  |  ESBJERG  |  AARHUS

Skolegade 85, 2. sal  |  6700 Esbjerg  |  Tlf. 75 45 60 00

BRANDT
– stærk og lokal

Christian Breinholt · Gl. Guldagervej 38 A · 6710 Esbjerg V

BREINHOLT VVS

VVS installatør
i Hjerting

AUT. VVS INSTALLATØR

 7511 7472 / www.breinholtvvs.dk

Trigger i bedstefars fodspor  gennem Hjerting
LOKALHISTORIE – Dig-
teren og forfatteren Erik 
Trigger Olesen udgiver nu 
en erindringsbog, baseret 
på sin morfars noter gen-
nem et langt liv i Hjerting. 

Jens Richart Torsland 
blev 96 år og levede hele sit 
liv i Hjerting, hvor han var 
en markant personlighed 
og meget aktiv i lokalsam-
fundet.

Hans erindringer er nu 
blevet til bogen ’Over ha-
vet under himlen’, som 
præsenteres ved en recep-
tion i Jon & Dittes Hus 21. 
november fra kl. 13. Bogen 
beskriver et Hjerting, som 
det var engang og blev set 
med bedstefars øjne.

En mand med kant
Erik Trigger og hans bror 
boede selv i en periode hos 
sin mormor Marie (født 
Almosetoft) og morfaren i 
Hjerting, mens hans mor 
var på helseophold i Sve-
rige og faderen sejlede. 

Huset på Vinkelvej 9 var 
centrum for livet, med le-
vende ål i bryggerset, kal-
kuner i udhuset samt baks-
kuld og brændevin som 
morgenmad. 

Midt i det univers stod 
Jens Richart Torsland, som 
på alle måder var en mand 
med kant.

”Han var ikke den klas-
siske hyggebedstefar, som 
man sad på skødet af og 
lavede skæg og ballade 
med,” husker Erik 
Trigger.

”Efter at 
have gået 
hans pa-
pirer 

igennem, var der nok en 
forklaring på det. Der var 
ikke meget plads til føleri i 
20-erne og 30-erne, og der 
var langt mellem psykolo-
gerne og de pædagogiske 
tiltag dengang...”

Hvordan føles det sådan at 
gennemgå sin bedstefars noter 
og arbejde med dem?

”Det har været oplysen-
de, og så har det medført, at 
dét det, der før hen kunne 
være træls ved ham, det er 
nu båret af langt mere ind-
sigt og forståelse. Han var 
bare ikke nem at komme 
ind på livet af,” erkender 
barnebarnet i dag.

Mere mild med tiden
”Jeg var noget over vok-
senalderens midterstadie, 
før vi sådan kunne føre 
en hyggelig voksensam-
tale henover kaffebor-
det. Han blev lidt 
mere mild med 
årene, men der 
var altså ikke 
mange streger 
på kompasset, 
det vil jeg gerne 
sige.”

Det var 
vel ikke 
almin-
deligt 

for en mand af hans slags at gå 
og skrive erindringer - hvad 
kom det af?

”Nej, det var det helt 
bestemt ikke! Han var for 
det første ikke et specielt 
kommunikerende menne-
ske - det var mere som den 
talende part. Et eller andet 

sted tror jeg, at hans behov 
for at udtrykke sig ikke er 
kommet tilstrækkeligt ud. 
Han var ikke en specielt 
tålmodig samtalepartner, 
så der har han trukket sig 
tilbage og gennemlevet sit 
liv, og det har nok været en 
måde at hele på.”

Hvordan er dit eget forhold 
til Hjerting?

”Da jeg blev 
uddannet sko-

lelærer i sin 
tid var jeg 
rundt på 
forskellige 
skoler, bl.a. 

på den tid-
ligere 

Nordvangskolen og Hjer-
ting Skole. Jeg har en masse 
gamle kolleger og familie 
herude, så for mig er Hjer-
ting stadig sådan en satel-
lit, der svæver lidt udenom 
Esbjerg. Da jeg var barn, 
var det jo noget af rejse 
herud med ti km i rutebil 

– det var ude på landet.,” 
siger Erik Trigger.

”Jeg er forbundet med 
Hjerting, ligesom jeg er 
forbundet med Fanø, hvor 
min mormor kom fra en af 
de gamle familier. Så jeg 
har fået adgang til de indre 
dele af befolkningsgrup-
perne begge steder - man 
skal jo accepteres i de små 
lokalsamfund.”

Bogen 'Over havet un-
der himlen' udgives med 
økonomisk støtte fra boet 
efter Jens Richart Torsland, 
Hjerting Laks, Hjerting 
Grandelaug, Esbjerg Fiske-
riforening og Tage Søren-
sens fond.

Tekst og foto:  
Kurt Henriksen

Digteren Erik 
Trigger Olesen 

har skrevet 
bogen ud fra 
sin morfars 

noter.

"Han blev lidt mere mild med årene,  
men der var altså ikke mange streger  
på kompasset, det vil jeg gerne sige"

Fiskeri- og Søfartsmuseet
Saltvandsakvariet.Esbjerg

Tarphagevej 2  •  DK - 6710 Esbjerg V • Tel. +45 76 12 20 00
www.fimus.dk   •   e-mail: fimus@fimus.dk

Fiskeri- og Søfartsmuseets 

Julemarked
Søndag den
6. december 2015 

kl. 10.00 til 17.00
Entré voksne 50 kr., børn gratis
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Mandag den 2. november 2015 kl. 19.00
Mandag den 7. december 2015 kl. 19.00

Banko spil i Guldager Forsamlingshus

Der er masser af lækre præmier, så hiv fat i 
naboer, venner og familie, ta’ dem under armen 
og kom med i forsamlingshuset.
Øl og vand kan købes.

Vi glæder os til at se jer!
Bestyrelsen, 

Guldager Forsamlingshus

Priser:
1 plade  ......................8 kr.
6 plader ...................40 kr.

i Guldager Forsamlingshus

Har du ikke fået din avis?

mail@hjertingposten.dk

Så send en mail med din adresse  
og telefonnummer på

Indsamling til  
Sport- & Kulturhus

Projektforslaget til Hjertings Sport- & Kulturhus er lavet. 
Nu gælder det indsamlingen af penge.

Banker dit hjerte for lokalområdet, 
og vil du støtte projektet?
Så kan du tage en uforpligtende snak med en fra 
”moneymaker-udvalget” eller en af projektets 
ambassadører. Udvalget søger i første omgang fonde og 
sponsorer om støtte. 

Indsamlet nu: 12.921.100 DKK
Indtægtsfordeling: 
Esbjerg kommune: 8.138.500 DKK
Sponsorer og fonde: 4.782.600 DKK

Moneymaker-udvalget: 
•  Villy Grøn (27 24 15 45)
•  Steffen Ruth (40 29 75 95)
•  Torben Hansen (27 21 76 80)
•  Ole de Groot (20 13 44 07)
•  Morten Ruth (51 22 89 99)

Prospekt for Plan 2015 se www.hjertingif.dk

Ambassadører:
• Ole Andersen    
• Marco MacArtney   
 (MacArtney A/S)
• Per Bank Lauridsen   
 (E. Bank Lauridsen Holding A/S)

MIO. DKK
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86,5% af 
beløbet er 
indsamlet!

Firmaet ejes og drives af 
Aut. El-installatør 
Martin Jensen. 
Beskæftiger 6 ansatte 
og kører ud fra basen 
i Esbjerg N.

Den Jyske Elektriker | Øresundsvej 6 | 6715 Esbjerg N | tlf. 7070 7081
mj@denjyskeelektriker.dk | www.denjyskeelektriker.dk

 Belysning/LED
 El-tjek
 Tyverialarmer
 Solceller

 Private/erhverv                          
 Nybyggeri/renovering             
 EDB/Fiber                                      
 Videoovervågning                     

TJEK OS PÅ 

TRUSTPILOT

SÆDDING 
AUTOFORRETNING

Reparation og salg 
af alle bilmærker

Auto- & dækservice

7515 4988Glarmestervej 14-16
6710 Esbjerg V

= Et godt resultat med garanti

Storegade 21, 1. tv · 6700 Esbjerg · www.lillemaler.dk

Her får du:
- Over 25 års erfaring
- Den rigtige pris
- Oprydning hver dag
- De bedste materialer
- En håndværker, der 
kommer til tiden
- Salg af maling 
til ”gør det selv”

LAILABRITT®

KOSMETOLOG | FODPLEJER | ZONETERAPEUT

HJERTING STRANDVEJ 30  I  6710 ESBJERG V
TLF 40 19 80 19  I  WWW.LAILABRITT.DK

 

Vejen til skønhed og velvære...

FIRE & ICE  ANSIGT - TILBUD!

Da Hjerting havde 
egen ’radiostation’...
» Et andet, lidt modernistisk 
tiltag, stod cykelmekaniker 
Anker Kristiansen for. Han 
havde som så mange an-
dre været i Amerika, og var 
kommen hjem med en del af 
den særlig nybyggerånd som 
jo nok har hersket i det fjerne 
land dengang. 
Han var en dygtig og frem-
synet mand, og var bl.a. den 
første i byen som havde en 
motorcykel, en stor Harley 
Davidson selvfølgelig, men 
han havde svært ved at styre 
den, så han kørte ikke vold-
somt meget på den. Han 
opfandt bl.a. en knallert, der 
fungerede ved at et ekstra 
hjul koblet til en lille motor 
var monteret på baghjulet 
af en cykel. Han kørte selv 
rundt på den, men den kom 
aldrig rigtig i produktion, i 
stedet gik han over i radio- 
og elektronikbranchen. 

Der var dog ingen der hav-
de radio dengang, så han 
fandt på at sætte master op 
over hele byen, som så blev 

forbundet med 
ledninger der 
førte tilbage til 
Ankers værk-
sted, og for 
et lille beløb 
kunne hver 
husstand så få 
udleveret en 
højtaler, som 
de så kunne 
modtage mu-
sik på. Det var 
naturligvis An-
ker der bestemte hvad man 
kunne høre, for det var ham 
der havde senderen, men 
jeg tænker, at det jo ikke er 
så meget anderledes i dag, 
bortset fra at der i dag fin-
des så mange udbydere og 
sendestationer, at det nær-
mest ikke er til at overskue. 

Det virkede i mange år 
med Anker Radio som det 
bare blev kaldt i daglig tale, 
men som med så mange 
andre af den slags finurlige 
tiltag blev det overhalet af 
udviklingen. «

Trigger i bedstefars fodspor  gennem Hjerting

Erik Trigger Olesens 
nye bog "Over 
havet under himlen" 
lanceres ved en 
bogreception  
21. november 
fra kl. 13 i Jon & 
Dittes Hus, hvor 
alle er velkomne 
til bakskuld og 
kaffepunch m.m. !

 Læs større uddrag 
af bogen på 
hjertingposten.dk

  Uddrag af bogen


