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Erik Trigger
holdt hof
for ny
bog

VVS installatør
i Hjerting
BREINHOLT VVS
AUT. VVS INSTALLATØR
Christian Breinholt · Gl. Guldagervej 38 A · 6710 Esbjerg V

7511 7472 / www.breinholtvvs.dk

Læs stort uddrag
af bogen på
hjertingposten.dk

BRANDT
– stærk og lokal

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

www.BrandtRevision.dk
THISTED | HURUP THY | HANSTHOLM | NYKØBING MORS | FJERRITSLEV
SKIVE | KOLDING | FREDERICIA | ESBJERG | AARHUS

LOKALHISTORIE – De
var der alle sammen; forfatteren, familien, bedsteborgerne og borgmesteren
til dét, der blev en rigtig
Hjerting-begivenhed.
Digteren og forfatteren
Erik Trigger Olesen lancerede 21. november sin nye
bog ’Over havet under himlen’, skrevet på basis af sin
morfars erindringer.
Og det skete selvfølgelig
helt i bedstefars ånd:
Med gode (sø)røverhistorier, masser af brændevin

og bakskuld og masser af
opmærksomhed.
Erik Triggers morfar
Jens Richart Torsland var
en markant personlighed i
Hjerting, hvor han levede
alle sine 96 år med hustruen Marie.

En svunden tid

Hans erindringsnoter er
blevet til en bog, som beskriver livet i gamle dages
Hjerting gennem tidsbilleder fra en svunden tid med
både charmerende særlin-

ge, entreprenante eventyrere og ihærdige iværksættere.
Bogreceptionen
fyldte
’Stalden’ til godt og vel
sidste plads i Jon & Dittes
Hus i Hjerting, hvor både
snakken, brændevinen og
bakskulden hurtigt fik ben
at gå på, mens forfatteren

underholdt med anekdoter
om sin bedstefar og oplæsning fra bogen.
Husk, at du kan læse et
fyldigt uddrag af bogen
’Over havet under himlen’ på vores hjemmeside,
hjertingposten.dk
Tekst og foto: Kurt Henriksen

“Et hus med 80
badeværelser”
Køen var lang i Jon & Dittes Hus, så selv en borgmester måtte
vente pænt på at få signeret den nye bog af forfattteren selv.

Spændende Liebhavervilla
Udstilling åben:
Mandag:
7.00-20.00
Tirsdag - Fredag: 7.00-17.30
Lørdag:
8.00-12.00

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.

Udsigtsgrund i Hjerting

Ældre hus/udsigtsgrund på Vinkelvej i Hjerting
Til salg: 2.450.000 kr.
Østre Gjesingvej 16-20
6715 Esbjerg N
75 45 98 00

Knudsens Gardiner HAR OVERTAGET
ARNE GARDINET

29 hektar plantage
på Hjerting Landevej
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.

6I FORTSTTER MED SAMME GODE SERVICE MED SAMME
HURTIGE EKSPEDITION OG MED ENDNU mERE PRODUKTER

Ejendomsselskabet Hjerting
www.knudsensgardiner.dk - Tlf. 20 96 96 76 - 20 84 32 04
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