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HAR DU BRUG FOR ET FRITIDSJOB ELLER EKSTRA JOB?

Lige nu har vi brug for omdelere i alle aldre  
– unge, studerende, voksne og ældre*.

Jobbet som omdeler er meget fleksibelt, og du har  
mulighed for at få enten én eller flere ruter.

Vi leverer de pakkede reklamer og aviser på din  
adresse – klar til omdeling. Du kan låne en  
cykeltrailer af os.

Vi har omdeling onsdag og  
torsdag 

Bestem selv, hvornår på dagen,  
du vil arbejde, indenfor vores deadline

Som voksen får du skattefri  
kørselsgodtgørelse på landruter

De pakkede reklamer og aviser  
leveres hos dig – klar til omdeling

Du optjener løbende point til vores 
gaveshop, hvis du er fast omdeler 
under 18 år

VI                     OMDELERESØGER  

→

→

→

→

→

→

LÆS MERE
blivomdeler.nu
OG SØG JOBBET PÅ

MASSER AF GODE GRUNDE 
TIL AT BLIVE OMDELER:

*Du skal blot være fyldt 13 år for at søge jobbet

TLF. 70 10 40 00
ELLER RING TIL OS PÅ

Bibliotekar Finn Stendevad er hele Sæddings levende Wikipedia 

Husstanden består 
i dag af Finn Sejer 
Stendevad-Nielsen, 
hustruen Susanne og 
den sorte mellem-
puddel Bella. Hu-
sets to sønner har 

for længst forladt re-
den og etableret egne 

familier – den ene ny-
lig tilflyttet Fanø med 

kone og to børnebørn, hvil-
ke bedsteforældrene ser 
som en kær pligt at forkæle 
over alle grænser til foræl-
drenes store fortvivlelse.

Ægteparret mødte hin-
anden i Stockholm i 1980, 
hvor de var med deres re-
spektive familier på en for-

længet weekendrejse med 
DSB, og Finn faldt pladask 
for – ikke over – Susannes 
dejlige sandaler. 

Finn Stendevad stam-
mer fra Sønderborg, hvor 
familien efter nogle hårde 
år mærkede det særlige 
sammenhold, som præge-
de landsdelen i efterkrigs-
tiden. Et sammenhold og 
opbakning, som kom di-
rekte til udtryk, da faderen 
på et tidspunkt fik brug for 
kapital til at etablere sig 
som selvstændig. Ligesom 
områdets beboere på et se-
nere tidspunkt mente, det 
var på tide, familien holdt 
ferie. I øvrigt en ferie, som 
blev starten på utallige rej-
sedagbøger fra familiens 

ture udenlands og en tra-
dition, Finn Stendevad selv 
har praktiseret siden efter 
hver hjemkomst fra udlan-
det. Traditioner og relati-
oner betyder meget, og de 
gamle klassekammerater 
fra skoletiden i Sønderborg 
mødes stadig en gang om 
året, hvor de henfarne læ-
rere får en tur med historie-
krabasken. 

Som nyuddannet biblio-
tekar kom den unge Sten-
devad til Esbjerg i novem-
ber 1971 med ansættelse 
som referencebibliotekar 
og dokumentalist på det 
daværende Centralbiblio-
tek. Herfra husker mange 
stadig læsesalens ordning 
Spørg biblioteket. Sten-
devads klæbehjerne blev 
hurtigt datidens svar på 
vor tids Google og Wiki-
pedia, hvilket blandt andre 
mange krydsordsentusia-
ster, Tjæreborg-præsten og 
Tage Sørensen ofte udtryk-
te deres taknemmelighed 
over. Også de daværende 
bogbusser, hele biblioteker-
nes IT-udvikling og sågar 
en motionsklub for de an-
satte nåede, at få Finn Sten-
devads fingeraftryk. Efter 
tiden på biblioteket har ’den 

gamle bibliotekars’ kund-
skaber for eksempel været 
efterspurgt, da AMU-cen-
tret skulle have etableret 
fagbibliotek, ligesom også 
Fiskeri- og Søfartsmuseet i 
en periode gjorde brug af 
evnerne til at skabe over-
blik i arkivet.  

Finn Stendevad flyttede 
til Fovrfeld i 1976, hvor hu-
set på Ege Allé blev erhver-
vet, og siden har dannet 
rammen om familiens liv i 
lyst og nød.

Med i lokalrådet
Områdets udvikling har 
altid ligget Finn Stendevad 
meget på sinde. Det har ek-
sempelvis givet sig udtryk i 
et mangeårigt engagement 
i Sædding-Fovrfeld Lokal-
råd, da den daværende for-
mand, Ole Jacobsen, efter 
flere forsøg, fik ham over-
talt til at træde med ind og 
være med til at præge om-
rådets udvikling.

Og udviklingen må abso-
lut siges at være blevet præ-
get af både Ole Jacobsens 
og Niels Stendevads visi-
oner. Her kan blot nævnes 
nogle af de mest markan-
te resultater som arbejdet 
med etablering af Energi-
stien i Sædding, Sæddings 
Grønne Ring, Hundesko-
ven i Ådalen, Turistkik-
kerten ved Mennesket ved 

Havet og ikke mindst fokus 
på overløbsforureningen 
af Fovrfeld Bæk, etablering 
af bænke i der rekreative 
område ved Sildesøen og 
kampen for bevarelse af 
Sædding Bibliotek. Projek-
ter som ofte er udsprunget 
gennem Stendevads mange 
læserbreve til aviserne om 
dette og hint i nærområdet.    

Sideløbende med arbej-
det har Finn Stendevad 
haft både tid og lejlighed til 
utallige interesser.

De mest fremtrædende 
stammer tilbage fra barn-
domsårene, hvor familien 
tog i cirkus, og andre af 
familiemedlemmerne var 
ansat ved DSB.

Cirkus’ spraglede verden 
og de store lokomotiver fik 
tag i drengen, som tidligt 
fordybede sig i litteraturen 
om emnerne. En interesse 

som senere har medført et 
omfattende forfatterskab 
om både baner, artister, 
levnedsbeskrivelser, histo-
riske beretninger og utal-
lige litteraturoversigter for 
så forskellige emner som 
Jomfru Fanny, Fremmed-
legionen på dansk, Konge-
mordet i Finderup Lade, be-
retningen om den danske 
cirkusprinsesse Anna Sten-
nis’ liv og levned, til hun 
døde som 102-årig i Austra-
lien og en historisk doku-
mentation af butikkerne i 
Sædding-Fovrfeld-området 
i tiden omkring Guldager 
Kommunes sammenlæg-
ning med Esbjerg i 70’erne.

Danmarks to statsstøtte-
de cirkusmuseer har også 
Finn Stendevad som med-
ophav, og til museet i Aved-
øre er det endda lykkedes 
for den entusiastiske biblio-

På Ege Allé i Sædding bor en mand med et hjerte, heftigt 
bankende for sociale relationer og lokalområdets ve og vel

Minderne med rejsedagbøgerne glæder længe efter turene.

I kampen for Sædding 
Bibliotek var Finn Stendevad 

en engageret bannerfører.

Ved computeren i hulen tilbringes mange timer.Ved computeren i hulen tilbringes mange timer.
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Overlad ikke din bil til hvem som helst
gå til fagmanden

HC’s Autoservice I/S
Hostrupvej 44 . 6710 Esbjerg V.

75 26 91 55

Værkstedet tilbyder:
Klargøring til syn
Servicearbejde
Motortest
Fejlkode udlæsning
Nulstilling af servicelamper
Styringsudmåling (4 hjulsmåling)
Karosseri arbejde
Dækmontering / afbalancering
Rudeudskiftning
Bremseprøvestand
Service af aircondition
Hydronik værksted (oliefyr)
Undervognsbehandling (Suvo)
Kundevogn

SÆDDING 
Håndværkervej 42 · 6710 Esbjerg V

69 15 67 10 · saedding@firststop.one

 Ring for et godt tilbud  
på 69 15 67 10   
eller se på firststop.dk

DÆK · FÆLGE · AUTOSERVICE

Guldagervej 97
6710 Esbjerg V
Tlf. 75116022
Fax 75 11 78 75

Aut. VVS
Installatør

● Totalrenovering af
badeværelser

● VVS arbejde
● Blikkenslagerarbejde
● Smedearbejde
● Tekniske 

installationer

Vi giver gerne til-
bud eller overslag 
- enten det gælder 
nybyggeri, 
modernisering 
eller reparationer.
Henning Jensen
Mobil 28 44 23 81

Bibliotekar Finn Stendevad er hele Sæddings levende Wikipedia 

tekar at få skaffet selvsam-
me Anne Stennis’ scrapbog 
– så historien er ligefrem 
sand og dokumenteret!  

Familiens store tragedie 
var udflugten med turbå-
den Turisten på Haderslev 
Dam 8. juli 1959 – en tur, 
der fik helt ufattelige følger 
for cirka halvdelen af pas-
sagerene, som aldrig kom 
hjem igen fra sommerud-
flugten til Dam Ende uden 
for Haderslev – og som 
naturligt har præget Finn 
Stendevads liv.

Eneste overlevende
Som blot 13-årige knægt 
oplevede han, at være ene-
ste overlevende af familien 
efter turen med bedstefor-
ældrene og den 9-årige lil-
lebror, der alle tre omkom 
på Haderslev Dam.

Beretningen om og bag-
grunden for katastrofen 
har historiker Rasmus Dah-
lberg beskrevet med Finn 
Stendevad som fortællende 
hovedperson i serien Dan-
ske Katastrofer, der kan fin-
des på dr.dk.

Familiens tragedie end-
te desværre ikke i det lav-
vandede vand i Haderslev 
Dam.

Finns lillesøster, som fød-
tes efter ulykken, blev som 
11-årig ramt af en bilist, vi 
nok i dag vil betegne som 
vanvidsbilist med mere 
end 120 km i timen i en lav-
hastighedszone. Søsteren 
døde kort efter påkørslen 
af sine kvæstelser. 

Finn Stendevad har altid 
været meget åben og for-
tællende om tragedierne, 
og var én af ophavsmæn-

dene til mindesmærket for 
de omkomne på turbåden. 
Et mindesmærke, hvortil 
der på en generalforsam-
ling i Nordea Haderslev 
hurtigt samledes de første 
75.000 kroner. I anledning 
af 50-årsdagen for ulyk-
ken afslørede han selv ved 
bredden, hvordan han med 
møje og besvær fik sig red-
det i land.

Efter Finn Stendevads 
mening, lever man igen-
nem traumerne ved, at tale 

og fortælle om dem. For 
hver gang historierne for-
tælles, lukkes der lidt mere 
damp ud, og dermed gives 
mere plads til, at man kan 
arbejde indad, så man til 
sidst kan holde ud at være 
alene med sig selv. 

Tekst og foto:  
Claus Brinch-Danielsen

Den uforkortede artikel 
om Finn Stendevad kan 
ses på hjertingposten.dk

HJERTING
INSTALLATIONS-
FORRETNING ApS
v/ Kim & Niels Boysen
Engvænget 12, Hjerting

Døgnvagt Tlf. 75 11 50 20

www.alsingtaepper.dk

LÆKKER BERBER

89,-Pr. m2 pålagt

Mange farver. 
Pæn og velegnet til 
alle rum.
4-500 cm. bredde.

LUKSUS BERBER

100,-Pr. m2 pålagt

Meget flot kvalitet 
med kompakt 
skumbagside.
4-500 cm. bredde

BOUCLÉ TÆPPE

119,-Pr. m2 pålagt

Flere flotte farver.
Velegnet til alle 
rum samt trappe.

Mangler I tæpper
- så ring til Hasse 26 16 90 30
Ring dag, aften og weekend

26 16 90 30

?

• Født 6. januar 1946  
i Sønderborg

• Gift med Susanne  
Jørgensen, har to  
sønner, en svigerdatter  
og to børnebørn

• Hobbies: Arkæologi, 
botanik, cirkus,  
historie, Jernbaner,  
kartografi, rejser i  
ind- og udland,  
Sønderjylland,  
vikingetid, zoologi.

• Overlevede i juli 1959 
katastrofen på  
Haderslev Dam,  
den eneste bror og  
farforældre omkom.

• Afgangseksamen  
fra Danmarks  
biblioteksskole 1970.

• Læretid på Sønderborg 
centralbibliotek.

• Ansættelse på Viborg 
centralbibliotek.

• Ansættelse fra november 
1971 på Esbjerg  
centralbibliotek. 

Her var han ansat som 
referencebibliotekar  
og dokumentalist.

• Forfatterskab startet 
1974 og derfra  
kontinuerligt til i dag.

• Grundlagde en sports-
klub med flere  
aktiviteter på biblioteket.

• Sekretær, bestyrelses-
medlem og en tid 
formand for Esbjerg 
Teaterkreds.

• Medlem af Sædding/
Fourfeld lokalråd i  
en årrække.

• Oprettet et nøglefærdigt  
bibliotek på AMU- 
centret i Esbjerg 1999.

• Arkiveret alle arkivalier 
på Fiskerimuseet samt 
fået flere projekter  
igennem der i 2000

• Tog 2008 initiativ til en 
komité til oprettelsen  
af et mindesmærke  
for katastrofen på  
Haderslev Dam.

Finns blå bog 

Et langt liv med bøger præger Et langt liv med bøger præger 
Susanne og Finns hjemSusanne og Finns hjem


