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Hjarbæk Borgerforenings bestyrelse 
Borgmester: Kaj-Lykke Larsen Bavnevej 13 20 19 60 93 kaj-lykke@live.dk
Sekretær: Helle Würtz Hjarbækvej 16 23 62 29 14 helle.wyrtz@gmail.com
Kasserer: Karl Tholstrup Søndersiden 10 29 11 88 62 karltholstrup@gmail.com
Medlem: Jytte Serup Bavnevej 5 29 21 13 65 jytte@post9.tele.dk
Medlem: Vivi Zacho Nørresiden 5 20 43 01 54 vrz@zacho.net

Henvendelse til bestyrelsen kan ske på denne mail: hjarbaekborgerforening@gmail.com

Redaktion (ansvarshavende + annoncørkontakt) vedr. »LokalSprøjten«
Redaktør: Tina Rømer Bavnevej 10 20 26 40 11 tina@timedesign.dk

Indlæg til bladet mailes til: tina@timedesign.dk eller afleveres på Bavnevej 10.
Indlæg modtages helst elektronisk i word-fil eller lign. Billeder bedes vedhæftet separat.

Næste deadline: 
20. maj 2021.

Sprøjten husstandsomdeles af frivillige borgere i Hjarbæk by, i sommerhusområderne
”Fuglebakken“, Strandhaverne, Gormendal og i Vorde by.

Hjarbæk LokalSprøjten udkommer 4 gange årligt (primo marts, juni, september og december) 
i et oplag på 350-375 stk, størst oplag i sommerhalvåret.

Web-redaktører:
Webmaster: Tina Rømer tina@timedesign.dk
Co-webmaster: Inge Schou nummer19@mail.tele.dk

Forside: 
Kong Vinter kiggede for alvor forbi i februar. Her en stille vintermorgen i Hjarbæk.

Udlejning af Borgerforeningens telt
Borgerforeningens telt (ca. 5 x 8 m) kan udlejes til foreningens medlemmer 
for 200,- kr.

Teltet kan bookes for indeværende år (næste år kan bookes fra 1. januar), hvis 
Borgerforeningen fortsat vælger at eje et telt og ikke selv skal benytte det.

Teltansvarlig og booking: Kaj-Lykke Larsen, 20 19 60 93.

2



Generalforsamling 
i Borgerforeningen
På grund af de nuværende restriktioner er vi 
desværre ikke i stand til at fastsætte tidspunkt 
for generalforsamling i borgerforeningen. 
Vi vil naturligvis melde en dato ud så snart, 
det er muligt.

Mvh Bestyrelsen

HavnefestHavnefest
Havnefest-udvalget sigter mod, 
at havnefesten afholdes 

LØRDAG 12. JUNI 2021
På nuværende tidspunkt er det naturligvis 
umuligt at spå om, hvorledes Corona-
situationen vil være i juni. Vi kan blot sige 
at afviklingen vil være nøje afstemt med de 
regler og anvisninger, som myndighederne, 
på det tidspunkt, har udstukket. 

Havnefest-udvalget
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Nye i Byen
Velkommen til fam. Riise
Bavnevej 6 har fået nye beboere; nemlig Camilla, Daniel og lille Jake på 16 
måneder. Med til familien hører også de to lidt sure (ifølge Daniel), men ganske 
ufarlige hunde Aya og Cody, som endnu ikke helt har vænnet sig til at bo i Hjar-
bæk. Camilla er gravid, så medio juni bliver familien beriget med endnu et barn. 

Camilla er uddannet social- og sundhedsassistent og arbejder i hjemmeplejen i 
Stoholm. Daniel er 4. års studerende på læreruddannelsen i Skive – og håber på 
at finde job, som involverer friluftsliv, da han også uddanner sig til friluftvejleder. 

De unge mennesker har tidligere boet i bl.a. Stoholm og Skive, men stammer 
oprindeligt fra henholdsvis Viborg og Arden. De nyder den skønne natur, der 
omgiver Hjarbæk – Jake vil meget gerne en tur på havnen så ofte som muligt ;-) 

De synes ligesom os andre, at det er dejligt med flere børnefamilier i byen :-) 
Stort velkommen til Hjarbæk!

En diset vinterdag.
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Velkommen til Kathrine og Emil
Begge er kendte ansigter her er i byen. Dels fordi Emil er opvokset i Hjarbæk, 
dels fordi både Kathrine og Emil har boet her sammen siden i sommers. Bopælen 
har indtil d. 1. marts 2021 været hos Emils forældre Tina Nikkel og Ole Rømer, 
Bavnevej 7.

Kathrine og Emil har valgt at flytte lidt længere op ad vejen, hvor de har købt 
Bavnevej 14C. De er nu i fuld gang med at renovere og sætte deres præg på det 
fælles hjem. Til juni kommer hjemmet på Bavnevej 14C til at danne rammen om 
en lille hyggelig familie, da Kathrine og Emil venter sig en søn.

HURRA HURRA HURRA …

Kathrine er 27 år og arbejder som fysioterapeut ved Aalborg Universitetshospital.
Emil er 29 år og arbejder som fysioterapeut ved Dragsbækcentret i Thisted.
De er begge to aktive personer, står på ski, spiller golf, løber osv.

Håber I bliver glade for jeres hus og livet i Hjarbæk.
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Telefoncentral
& Købmandsbutik

Telefoncentral
& Købmandsbutik

Gamle erhverv i HjarbækGamle erhverv i Hjarbæk

Bavnevej 5 (Jyttes hus).
Huset er fra sidst i 1800-tallet.

I huset har der været drevet telefoncentral 
samt købmandsbutik.

Historien vedr. huset er fortalt ud fra 
Mogens Lunds Pedersen og Carl og Anna-
Maries hukommelse.

Mogens slægt på farens side har boet på 
Bavnevej ”altid”. Oldeforældrene boede 
Bavnevej 3. Bedsteforældrene boede 
Bavnevej 5 til sidst i 50’erne. Mogens 
bedsteforældre hed Kristine Nikoline 
Pedersen, født Frederiksen og Anders 
Lund Pedersen.

Mogens’ bedstemor har ejet både Bavne-
vej 3 og 5, hvorfra hun har drevet både 
telefoncentral og købmandsbutik. 
Desuden opfostrede Kristine 12 børn på 
matriklen. Bedstefaren fiskede fra sjægt og 
var daglejer. Da dette ikke kunne brødføde 
familien mere, fik Anders arbejde som 
tromlefører. Han fik selvfølgelig tilnavnet 
Æ’ tromlefører.

På Bavnevej 5 er stadigvæk en tinglyst 
klausul på huset fra 1928, som giver 
forbud mod at drive købmandshandel på 
matriklen.

Bavnevej 5
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Ifl. et gammelt pantebrev på 2000 kr. er 
huset solgt til Jørgen Peter Hansen i 1959 
(Jørgen Hat mager). I 1963 er den solgt 
til Søren Nielsen og i 1964 til Niels Peder 
Mortensen. Derefter er huset solgt til Niels 
Christian Madsen i 1966, der var bager-
mester ved Fællesbageriet i Viborg. Niels 
Christian Madsen lejede huset ud i de 
ca. 7 år, han ejede huset. Han måtte efter 
sigende opgive at overtale konen til at 

flytte med til Hjarbæk. Derfor sælger han 
huset videre til Carl og Anna-Marie i 1973. 
Carl og Anna-Marie totalrenoverede huset 
i 1978, hvor de b.la. tog første sal i brug 
og satte 2 kviste på huset ud mod gaden. 
Jytte lejede Carl og Anna-Maries hus fra 
1. november 2018. I sommeren 2019 bliver 
Jytte den lykkelige ejer af Bavnevej 5. 

Huset bliver herefter ikke solgt videre …!

Fra Anders Lunds og hustrus 
sølvbryllup i Hjarbæk den 25. 

oktober 1931.
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• Totalentreprise • Til- og ombygning • Vinduer/døre
• Nybyggeri • Renovering  • Køkken/bad

40 40 59 69
ApS

Jimmie Larsson • Hovedgaden 3A • 8831 Løgstrup 
tomrerlarsson@tomrerlarsson.dk • www.tomrerlarsson.dk
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Bestyrelsesmøder
I sne og slud skal posten ud – og det skal bestyrelsen i Borgerforeningen også. 
I vinterens løb er alle bestyrelsesmøder således afholdt udendørs og med afstand 
på Stejlepladsen – heldigvis sørger Kaj-Lykke for noget, vi kan varme os på.
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Ole kom i Hjarbæk som barn, når han 
besøgte Moster Karla og Gunnar An-
kjær, der havde sommerhus på bakken 
ved stranden, hvor Jan Justesen og 
Kirsten Mahler nu bor.

I teenageårene trak et par kammer-
ater – deriblandt Søren Schou – Ole 
med til havnen, hvor han begyndte at 
sejle. Som så mange andre nytilflyt-
tede førhen blev Oles første adresse 
Hjarbækvej 5(Leif Vangs røde lille 
stråtækte hus ved havnen.) Det menes 
at have været i 1975-76, da Ole var 
fyldt 18 år. Huslejen var 600 Kr. om 
måneden, alt inkl. Noget tid inden var 
Ole begyndt at optræde som DJ på 
Kroen hver fredag. Det gjorde det alt 
andet noget lettere at slæbe singlerne 
over kropladsen og hjem, end at skulle 
have dem fragtet ind til gartneriet i 
Vestermarken i Viborg, hvor han var 

vokset op. Ole har i øvrigt stadig over 
2000 singleplader! 

Efter et par år flyttede han til Hjar-
bækvej 31(Lars og Karin Kvists hus). 
Dorthe, der var datter i den gamle 
smedje, flyttede med. Dorthes far, 
Verner Nielsen, havde en sjægt. Ole 
var med som gast i den båd til det 
første VM i 1977, hvor der deltog 7 
både. Verner var ikke den hurtigste 
sejler, og det var da også den eneste 
gang siden, at det ikke var Ole, der 
sad ved roret. Han har været med ved 
hver eneste VM siden og har vundet 
22-23 gange. 

Ligesom nu var Kroen førhen et vigtigt 
aktiv for byen og mødested for byens 
beboere. Man mødtes i krostuen til en 
fyraftensøl, og i en årrække var der 
uformelle dartspil hver søndag formid-

Ole Rømer – endnu en hjarbuk
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dag i krostuen. Ole mindes, at der 
altid har været plads til alle i Hjarbæk. 
Der var lidt flere landsbytosser den-
gang, hvilket egentligt er ærgerligt, da 
samfundet hernede godt kan blive lidt 
for ”pænt”. Dengang var alting mere 
impulsivt og uforpligtende, samti-
dig med at alle kerede sig om alle. 
Gennemsnitsalderen var vist ikke så 
høj dengang og snakken bevæger sig 
hen på minderne om alle de skønne 
timer, der er tilbragt på og ved fjorden 
både i festligt lag og i stille ro.

Oles arbejdskarriere har været inden-
for herreekvipering. Han kom i lære i 
1973 hos Vagn Larsen i Viborg. I ’81 
var han med til at starte Box 81 – også 
i Viborg. I 1992 sprang han ud som 
selvstændig kludekræmmer i Mathias 
Mens Wear, ligeledes i Viborg. Forret-
ningen lukkede Ole og hans kompag-
non få dage før coronakrisen brød ud, 
for at gå på efterløn.

Først i 80’erne var Dorthe blevet skiftet 
ud med Annie, og Ole havde Grandda-
noisen Marly, der var lige så stor som 
en velvoksen kalv. Parret var flyttet til 
Hjarbækvej 14, hvor Kathrine og Søren 
bor.

I midt 80’erne købte parret Bavnevej 7 
af Hanne og Leif Pedersen til den nette 
sum af kr. 340.000.

I kulissen begyndte Tina at spøge 
omkring ’86, og det blev til nogle 
hemmelige gåture med Marly imens 
kærligheden spirede. Fra august ’88 
er det Tinas navn, der er på postkas-
sen sammen med Oles. Sammen har 
de børnene Emil og Sissel, der begge 
atter bosætter sig i Hjarbæk i løbet af 
dette år. Ole skal være bedstefar til 

sommer. Byen tæller også Oles bror 
Frank og svigermor Vibbe.

Først i 80’erne var Ole med til at starte 
nytårsgåturene. Der var ikke en fast 
rute. Der var blot et par håndfulde 
glade mennesker til at starte med, og 
der blev vitterligt skålet, hver gang 
vejen slog et sving. Man må konsta-
tere at nytårsgåturen har udviklet sig 
gennem årene. Ole har altid været 
glad for at gå. Han har verdensrekord 
i flest gennemførte Hærvejsmarcher. 
50 er det blevet til og alle er gennem-
ført med 2 x 45 km. Interessen for 
at vandre er blevet kombineret med 
golfspillet. Ole deler passionen for 
dette spil med resten af familien og 
han siger selv, at han spiller golf en 
sjælden gang. Os, der kender Ole, 
ved at denne udtalelse rummer en 
stor usandhed. Ole har et udpræget 
konkurrencegen, og han har det med 
at blive god til de sportsgrene, han 
kaster sig over.

Ole har været borgmester i byen i et 
par perioder. Det var dengang tingene 
ikke var så strukturerede og formelle. 
Der blev holdt generalforsamling, men 
for eksempel skrev Ole aldrig årsberet-
ningen ned, men improviserede blot. 

Der var ikke så meget bureaukrati og 
foreningen var mest af alt en fest-
komité, der stod for rækken af vinter-
ens bankospil, (Ole var opråber og der 
kom folk fra nær og fjern) skt. Hans, 
fastelavn og løvfaldsfester.

Oles slutreplik ved vores snak er, at ud 
over at gifte sig med Tina, var det at 
flytte til Hjarbæk den bedste beslut-
ning i hans liv! Bum!
 /Helle
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Vine fra Frankrig, Italien, Chile og Portugal.
Vinsmagning · Vingaver · Specialiteter

Dyr eller billig vin – men altid den bedste vin til prisen.

Du er altid velkommen til at kontakte os og aftale et besøg 
– kom og nyd vores udsigt og se vore gode vine.

Med venlig hilsen
Jens Dalsgaard

Nørresiden 11 · Hjarbæk · 8831 Løgstrup · Tlf. 26 78 57 90
hjarbaek@vinhus.com · www.hjarbaekvinhus.dk

  

Strafferet
Familieret
Testamenter
Dødsboer

Toldboden 3, 1. sal D

8800 Viborg / 88 91 70 14

www.rg-advokater.dk
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Oprydning på Stejlepladsen
Vi håber, at det er muligt at mødes til oprydning på Stejlepladsen 
fredag den 23. april fra kl. 16. I år satser vi bl.a. på at få malet 
bænke, jævne muldvarpeskud og lave udhæng til teltstænger.
Borgerforeningen serverer traditionen tro pølser, vand og øl. 
Skulle nogen have lyst til at bage en kage, tager vi meget gerne imod :-)
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Stemningsbilleder 
fra oprydningsdagen 

2020
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God rådgivning behøver ikke at koste
en formue .

Ejendomsmægleren med den højeste pris eller det laveste salær er ikke
altid det rigtige valg.

Hos danbolig Bent Kohls tilbyder vi ”Solgt eller gratis”, og vi mener det!

Vi ved, at vi kan sælge din bolig.
Sker det mod forventning ikke, arbejder vi GRATIS*

*Gælder også dokmentationsomkostninger og fotograf,
men IKKE Tilstandsrapport, elinstallationsrapport og energimærke

Skal din bolig være den næste, vi sælger?

Ring til Danbolig Bent Kohls på 70 250 222 eller
besøg vores lokale side på danbolig.dk/viborg

danbolig Bent Kohls
Nytorv 2

8800 Viborg
Tlf: 70 25 02 22
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24.juli - 8.august 
2021 

HAVERNE ER ÅBNE 

DAGLIGT KL. 10 – 17 
  

Støt udstillingen: køb katalog                    
hos Hjarbæk Kro 

                                 
                      

 

For 8. år i træk arrangerer 
Hjarbæk Borgerforenings 
kunstudvalg en kunstudstilling i 
Hjarbæks haver. 

I 2021 er der udstillende 
kunstnere i 30 haver. 

Se mere på www.hjarbæk.dk  

eller på facebook:            
Alverdens kunst i Hjarbæk 

Find vej:                                                
Hjarbæk, 8831 Løgstrup 
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Afslag på 
Landsbyprisen 
2021

Hjarbæk har ansøgt Viborg 
Kommune om at komme i 
betragtning til Landsbyprisen 
2021, men vi har desværre 
modtaget et afslag.

Bolig-
jagt!
I årevis har det været vores store 
drøm at komme til Hjarbæk at 
bo. Vi plejer at sige: ”Vi bor i 
Kirkebæk, men vores naboer bor 
i Hjarbæk” …  Og vi vil så gerne 
flytte ned til vores naboer. 
Går du i salgstanker, så kontakt 
os gerne. 

Mange hilsner fra 
Herta og Villy Mørup
21 72 68 67
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Kontakt os på Tlf. 40 50 21 65

DIN LOKALE INTERNETUDBYDER

Skivevej 244A | 8831 Løgstrup | jan@8800.dk

Få en løsning der passer til dit forbrug
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✁
Klip ud og hæ

ng op

Dato Arrangement Flag

23/4 Oprydning på Stejlepladsen, kl. 16

12/6 Havnefest X

24/7-8/8 Alverdens Kunst, dagl. kl. 10-17 (X)

 Forår 2020/2021

Deadline for næste blad: 20. maj 2021

Arrangementerne gennemføres, hvis de gældende corona-restriktioner tillader det.
Hold øje med Facebookgruppen ’Det sker i Hjarbæk’ og ”Træet” for eventuelle 

aflysninger, ændringer eller nye arrangementer.
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MARKEDSFØRING AF DIN VIRKSOMHED
KAMPAGNER FOR DIT PRODUKT
DESIGN AF DIN KOMMUNIKATION

Reklame og markedsføring med bagtanke
Jeg kan hjælpe dig, hvad enten du har brug for en langsigtet, 
strategisk funderet markedsføring eller bare skal have løst 
en reklame- eller kampagneopgave her og nu. 
Og du kan få præcis den løsning, du behøver: 
tekst, design, web, tryk og produktion.
Ring 40 76 51 54 eller se mere på www.zacho.co

LØGSTRUP AUTO
86 64 28 00

Støt Sprøjtens annoncører
– de gør det muligt at lave dette blad!

20



 

•	1888	var	det	koldeste	forår	med	en	middeltemperatur	på	2,9°C.

•	2020	havde	det	solrigeste	forår	med	710	soltimer.

•	Gamle	navne	for	april	måned	var	”Fåremåned	og	”Græsmåned”.
 Det henviser til, at i denne måned kom får og kreaturer på 
 græs igen.

•	Påskeægget	går	tilbage	til	1600-tallet,	hvor	man	fejrede	foråret	
 og tiden, hvor hønsene igen begyndte at lægge æg, ved bl.a. at 
 lade børnene male dem.

•	Gækkebreve	har	ikke	altid	været	tilknyttet	påsken.	Oprindeligt	var	
 de blot en forårsleg, som ikke specifikt havde med påske at gøre.

•	Verdens	mindste	fugleæg	lægges	af	en	kolibri.	Kolibrier	findes	i	
 mange forskellige størrelser, og flere af dem lægger ganske små 
 æg, men rekorden går alligevel til den såkaldte bikolibri, hvis æg er 
 7 mm i længden. Bikolibrien anses for at være verdens mindste fugl 
 med en længde på bare 2,4 cm og en vægt mellem 1,5 og 2 gram.

Visdom er ikke resultatet af en uddannelse, 
men et livslangt forsøg på at opnå det.

– ukendt

Vindere fra sidste blad:
Tak for besvarelserne! 
Husk at udfylde med navn og helst også tlf.nr.
… ellers kan der ikke overrækkes en præmie  
Notarius Kvisticus udtrak de heldige vindere:

Juniorsiden: Freja Zacho, Nørresiden 5
Voksensiden: Vivi Zacho, Nørresiden 5
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Her er en sjov notits fra nov. 1939 i Viborg Stiftstidende, 
da Hjarbæk Havn var Viborg fragthavn.



Vi er nu nået til beskrivelse af gårdene i serien om erhvervene gennem tiden i 
Hjarbæk, ud fra hvad Kis husker fra sin opvækst i Hjarbæk fra midten af 40’erne 
og frem. Jeg gør opmærksom på, at følgende er skrevet ud fra Kis’ fantastiske 
hukommelse, men data er ikke kontrolleret på hverken landsarkivet eller andre 
instanser, så der kan forekomme elementer, der ikke stemmer overens med 
andres hukommelse eller fakta.

Der var rigtig mange små landbrug og husmandssteder i byen. Derudover 
havde de fleste boliger i byen en hønsegård i haven og en grisesti i udhuset, til 
at forsyne husstanden med kød og æg. Det var før levnedsmiddelkontrollen og 
EU’s indblanding i, hvad der var rigtigt og forkert. Ofte var husmandsstederne 
så små, at husmanden og frue havde andre bierhverv, så som fiskeri, daglejere, 
kogekoner, arbejdsmænd i håndværkerfaget etc. Gårdenes jord var spredt ud på 
større og mindre jordlodder omkring byen.

Landbruget i Hjarbæk 
i gamle dage
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Kongsgården
Den største gård i byen, med mest jord og størst dyrehold, var Kongsgården 
ved havnen. Førhen fungerede den både som toldsted og kro, men det er en 
helt anden historie, som er beskrevet flittigt og dygtigt andre steder. Gården 
tilhørte Marius og Else Lund. Gården havde været i familiens slægt gennem 
generationer. Det lille hus (Hjarbækvej 3) ved siden af Kongsgården, hvor Thyra 
bor, blev bygget som aftægtshus for den ældre generation. Hovedafgrøden på 
landbruget var kartofler, som blev kørt til kartoffelcentralen i Løgstrup og herfra 
videredistribueret. Markarbejdet foregik med hestetrukne maskiner. Sønnen 
Mads overtog gården efter forældrene, og der var ikke så meget landmand i 
ham, så han valgte at udstykke en stor del af gårdens jord til sommerhusudstyk-
ningen Fuglebakken engang i 60’erne. Senere startede Mads Lund op som ejen-
domsmægler. Han solgte gården til Ellen og Axel Gleberg fra Herningområdet. 
I bedste lægeroman romancestil lærte parret hinanden at kende mange år før, 
gennem arbejdet som sekretær og læge. I mange år brugte parret Kongsgården 
som sommerresidens, men valgte at flytte til Hjarbæk permanent, efter at de gik 
på pension. I 2006 købte Dorit og hendes mand Kongsgården.

Højgaard, Hjarbækvej 11
En af de gårde, der stadig benævnes med gårdens navn blandt de hjarbukkere, 
som har boet længe i byen, er Højgaard, hvor Kerstin og Jesper bor. Førhen 
hed gårdmanden Højgaard Lauersen, og gården blev drevet med agerbrug og 
dyrehold uden nævneværdige mekaniske hjælpemidler. Efter at ejendommen 
stoppede med at blive drevet som landbrug, blev stedet lejet ud til skiftende 
beboere, indtil Kerstin og Jesper købte det. Den østlige og vestlige længe var 

efterhånden i så ringe forfatning, at parret valgte at fjerne bygningerne.

PC’s gård, Hjarbækvej 8
Hvor Butik Remme indtil for nyligt residerede, lå PC’s gård. Meta og Poul Chris-
tian Henriksen drev gården i Kis’ barndom. Herefter overtog sønnen Verner og 
han kone Marianne gården. Ved siden af driften af gården arbejdede Verner 
på møllen i Løgstrup. De valgte at bygge huset på Bavnevej 13, (Kaj-Lykke og 
Bentes hus) da de opgav at drive gården videre. Leo og Frida Graversen overtog 
gården, uden dog at genoptage landbrugsdriften. En sensommer morgen i midt 
90’erne blev gården torpederet af Kaj-Lykkes lastbil, efter at bremsesystemet 
svigtede. Stuehuset blev totalskadet og genopbygget efterfølgende. Arne og 
Hanna købte gården af Frida efter Leos død. De åbnede butik i laden og drev en 
lille cafe i gårdhaven om sommeren. Derudover drev de også Bed & Breakfast 
på adressen. Gården er netop solgt videre med overtagelse her i foråret.
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Strandvejen 3, Holgers Gård
I gården, hvor Anne Mette og Niels Rahbek bor, drev Holger Clausen landbrug. 
Holger var født på gården. Hans første kone Stinne døde og han blev gift med 
Mary, som var kendt som en ualmindelig rar kone. Holgers bror Jens Chr. var 
murer og byggede og bosatte sig i huset på Strandvejen 13, hvor Miriam og 
Karsten bor. Der blev lavet en lejlighed på 1. salen, hvor Jens Chr. og Holgers 
forældre flyttede ind, da Holger overtog den fædrene gård. Holger solgte fisk 
ved stalddøren og på torvet i Viborg om lørdagen. Han var aldrig selv på fjorden, 
men solgte fisk for de lokale fiskere. Familien drev gården til engang midt i 
80’erne uden hjælp fra traktorer. Da bentøjet efterhånden var ret slidt, fulgte 
Holger sine køer og fjordheste til og fra marken på cykel. I 1999 købte Hanne og 
Per Bach gården. På det tidspunkt var der stadig kun indlagt vand i bryggerset. 
De gennemrenoverede selv gården gennem flere år. I 2017 købte Anne Mette og 
Niels (Holger) gården.

Hjarbækvej 19
Evald og Karen Tonnisen overtog husmandsstedet på Hjarbækvej 19 efter 
Evalds forældre. Evald supplerede indtægten med et job som mejerist på Fisk-
bæk Mejeri. Da det lukkede, begyndte parret at rejse rundt i landet for at bygge 
havne. Karen var madmor for et sjak arbejdere og Evald var formand. Huset i 
Hjarbæk blev lejet ud. Der var tre lejligheder i huset. De boede i den ene, når 

Strandvejen 3.
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de var hjemme på ferie. Karen og Evald mistede deres eneste søn Svend Åge i 
en ulykke, hvor han kørte ud foran toget i en mælkebil. En hel masse uheldige 
omstændigheder gjorde sig gældende: Svend Åge tog turen for en kollega. Han 
var forsinket på turen. Det var toget også….De sidste mange år efter Evalds 
død boede Evalds bror Christian i den ene lille lejlighed i huset, mens Karen selv 
boede i resten af stueetagen. 1. salen var lejet ud. I midt 80’erne udstykkede Ka-
ren fem byggegrunde på marken bag huset (stikvejen Bavnevej). Søren og Inge 
Schou var lejere af 1. salen, men valgte at købe huset engang først i 90’erne. 

Herberget på Strandvejen 9
Kis mener, at laden på Strandvejen blev bygget til oplagringsplads for salpeter, 
som blev fragtet til Hjarbæk ad søvejen, for så at blive fragtet videre. Måske er 
der også drevet landbrug fra ejendommen på et tidspunkt. Senere blev laden 
lige udenfor Hjarbæk på Uglehøjvej bygget til samme formål. Mølleren ved 
Løgstrup Mølle Erik Andersen med hustru Edith boede i huset. Herefter købte 
Axel og Nancy Veiraugh (stavemåde ukendt). Engang i 70’erne købte Tenna og 
Leif Andersen huset. Huset stod tomt i nogle år og var efterhånden temmelig 
forfaldent, for at sige det mildt. Heldigvis kunne Lene og Per Villadsen (nok mest 
Lene) se mulighederne i huset, og de begyndte at sætte det i stand. I dag er der 
Hærvejs herberg på adressen.

Strandvejen 9, der nu er herberg.
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Hjarbækvej 16
I 1990 købte Helle og Kim gården på Hjarbækvej 16 af sønnen af Edith og Oluf 
Olesen, Ove. Gården havde stået tom et par år efter først Olufs og senere Ediths 
død. Der hørte 20 tønder land til gården. Gården er fra 1900. Staldbygningen og 
stuehuset var bygget sammen, da Kim og Helle overtog gården. Bygningerne 
var godt nok ikke lige høje, men der blev plads til et par ekstra grise, så måtte 
æstetikken komme i anden række. I dag er den ekstra svinesti fjernet og stald-
bygningen er omdannet til en lejlighed, hvor Kis, der er kilden til disse historier, 
residerer.

Søndersiden 12-14
Førhen var Knuds hus og Bente og Ivans hus én bondegård. Knuds hus var 
stuehuset, og Ivan og Bentes hus var udbygningerne hertil. Jacob og Kirstine 
Meldgård var, så vidt det huskes, de sidste på ejendommen, inden den blev delt 
i to. Cigarhandler Phifer fra Viborg flyttede ind i stuehuset med familien. 
I huset, hvor Ivan og Bente bor, boede Harald og Lis Jepsen på et tidspunkt. 
Deres søn Poul er vendt tilbage til Hjarbæk, dog i sommerhusområdet. Han er 
én af investorerne bag Hjarbæk Kro.

Bente og Ivans længe i forgrunden og Knuds hus i baggrunden.
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Hjarbækvej 18
Indtil sidst i 80’erne drev Kaj og Martha Sørensen gården, hvor Grete og Søren 
nu bor. Samtidig med at passe gården, arbejdede Kaj som formand for et 
vejarbejder sjak. Før Kaj og Martha var gården ejet af Maren og Søren Nielsen. 
Omkring 1991 overtog Søren og Grete stedet. En vinternat i slut 00’erne brænd-
te Søren og Gretes lade på grund af et stokerfyr. Laden var bygget sammen 
med stuehuset og en lille del af stuehuset blev også skadet, inden branden blev 
slukket. Efterfølgende er bådhuset blevet bygget op som erstatning for laden. 
Gården er oprindeligt fra år 1901

Gården, Hjarbækvej 20-22
I daglig tale bliver ejendommen på Hjarbækvej blot kaldt ”Gården”. Sikkert fordi 
det er den eneste landejendom i byen, som stadig drives som landbrug. For 
snart en menneskealder siden boede Kristian og Kirsten Degn på gården. Kis 
husker, at de fik et hold tvillinger, som dog døde mens de var spæde. Parret fik 
ikke flere børn. De byggede huset på Hjarbækvej 21, hvor Frans og Gitte bor, og 
flyttede derhen efter at have afhændet ejendommen til Grethe og Evald Chris-
tensen. Evald supplerede i mange år arbejdet med et job som svinekontrollør. 
Først i 90’erne købte brødrene Morten og Peter Drejer gården. Peter flyttede 
sammen med Tina ind i det ekstra hus, der for år tilbage var blevet bygget ved 
ejendommen. Huset, hvor Morten bor og driver revisorfirma fra, blev bygget op 
fra bunden, efter at det gamle stuehus blev revet ned.
 /Helle

Travlhed på gårdsladsen på Hjarbækvej 20-22.
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Foto fra smedjen på Hjarbækvej. Bavnevej 7 og 9 ses i baggrunden.

Lidt flere gamle billeder …

Foto fra før slusen blev bygget – dengang stranden i Hjarbæk var et stort tilløbsstykke.
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Der har været en del forvirring om, hvornår det er koldt, 
så her får du lige definitionerne:

+20°:	 Grækerne	tager	sweaters	på	(hvis	de	har).
+15°:	 Folk	på	Hawaii	åbner	radiatorerne	(hvis	de	har).
+10°:	 Amerikanerne	fryser.	Russerne	ligger	ved	stranden.
+5°:	 Du	kan	se	din	ånde.	Italienske	biler	kan	ikke	starte.	
 Nordmændene bader. 
 Russerne kører med åbne vinduer.
0°:	 Russerne	går	rundt	med	bar	overkrop.
-5°:	 Franske	biler	starter	ikke	mere.
-10°:	 Du	overvejer	ferie	i	Australien.
-15°:	 Katten	insisterer	på	at	sove	i	din	seng.	
 Nordmændene bruger nu sweaters.
-18°:	 New	York	City	åbner	for	radiatorerne.	
 I Rusland er picnicsæsonen ved at være ovre.
-20°:	 Amerikanske	biler	starter	ikke	mere.	
 Folk i Alaska tager langærmede trøjer på.
-25°:	 Tyske	biler	starter	ikke	mere.	På	Hawaii	er	alle	døde.
-30°:	 Politikere	begynder	at	snakke	om	de	hjemløse.	
 Din kat insisterer på at sove i din pyjamas.
-35°:	 Japanske	biler	starter	ikke	mere.
-40°:	 Svenske	biler	starter	ikke	mere.
-42°:	 Ingen	skibstrafik	i	Europa.	Russerne	spiser	is	på	gaden.
-45°:	 Alle	grækere	er	døde.	Politikere	gør	nu	noget	ved	de	hjemløse.
-50°:	 Du	har	nu	svært	ved	at	blinke	med	øjnene.	
 I Alaska lukker man nu vinduet på badeværelset.
-60°:	 Isbjørne	migrerer	sydpå.
-70°:	 Helvede	fryser	til.
-73°:	 Specialstyrker	evakuerer	Julemanden.	
 Russerne bærer nu hatte med ørevarmer.
-80°:	 Advokater	putter	nu	hænderne	i	deres	egne	lommer.
-114°:	 Ethylalkohol	fryser.	Russerne	er	ikke	så	glade.
-273°:	 Russerne	tager	støvler	på.
-273,15°:	90%	af	jorden	er	død.	
 Det russiske fodboldslandshold vinder verdensmesterskabet.

Siden vi nu har haft vinter i Danmark …
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Områdets største butik med alt, hvad du behøver … 

Stort sortiment i:
Fersk kød og pålæg · Friskt brød · Mejerivarer · Kolonial · Grønt · 
Øl/vin/vand · og meget mere …

Derudover har vi håndkøbsudsalg og postbetjening.

Kundevenlige åbningstider: Alle ugens dage kl. 8 - 19.

Åbningstider:  Mandag lukket
 Tirsdag - søndag: 6.00 - 16.00
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Har du husket
kontingentet??
På sidste generalforsamling blev det vedtaget at kontingentet 
for medlemskab af Hjarbæk Borgerforening stiger til 150 kr. om 
året for enlige og 300 kr. om året for husstande. Der skelnes 
ikke prismæssigt mellem aktive (Hjarbæks borgere) og passive 
(andre interesserede) medlemsskaber.

Dvs. at det ser således ud:

Husstande i Hjarbæk: Kr. 300,- årligt
Enlige/seniorer i Hjarbæk: Kr. 150,- årligt
Passivt medlemsskab/Sommerhuse: Kr. 300,- årligt
Passivt medlemsskab for enlige/seniorer: Kr. 150,- årligt

Beløbet bedes indsættes på Hjarbæk Borgerforenings konto 
i tidsrummet mellem 1/1 2021 og 10/2 2021. 

Nordea: 9255-0727 503 978
Mobilepay: 28 738

Husk at skrive tydeligt navn og adresse ved indbetalingen.

Midt i en corona-tid …
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Hulager 2 · 8831 Løgstrup · Tl. 22 13 15 00 · info@hjarbaek.dk · www.hjarbaek.dk

Festlokale med køkken
•	 Perfekt	til	firmaarrangement,
	 familiefest,	bryllup,	barnedåb	m.m.
•	 Plads	til	90	pers.
•	 Stor	legeplads

Vi	tilbyder	borddækning,	mad,	drikkevarer,	servering,	opvask	og	oprydning	efter	ønske.	
Kontakt	os	for	et	uforpligtende	tilbud.
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Navn: .....................................................................................................................

Adresse: ................................................................................................................

Tlf:..........................................................................................................................

Aflevér siden til Karen Kvist, Strandvejen 4, inden 20/5, så er du med 
i lodtrækningen om en godtepose.

✁

JuniorSIDEN
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✁

Navn: .......................................................................................................................

Adresse: ..................................................................................................................

Tlf:.............................................................................................................................

Aflevér siden til Karen Kvist, Strandvejen 4, inden 20/5, 
hvis du vil være med i lodtrækningen om lidt god vin.

Voksensiden
Politiker-citat-quiz
Kan du huske, hvem der har sagt hvad i dansk politik? 
Træk streger mellem de rigtige kombinationer.

»Det var min hånd, hun fjernede 

fra sit lår for næsten et årti siden«

»Nu det fandme nok! Nu er jeg sur! Det er dig, der 

hersker! Du bestemmer! Jeg er Jakob Skomager, 

du er Kong Salomon. Du har magten, du kan 

svine mig til! Så spørg… Spørg for satan!«

»Hvad skal vi med folk, der læser statskundskab? Det kommer der bare sådan nogle som Svend Auken ud af«

»Der er ikke fejet noget ind under gulvtæppet«

»Man har et standpunkt, til man tager et nyt.«

»Vi blev bibragt den vigtige oplysning, 

at det ville være forkert at adskille 

Ramboline og Ali«

»Det er bedre at lugte af hest end af hash.«
Jens Otto

Krag

Erhard

Jakobsen

Paul

Schlüter

MetteFrederiksen

Mogens 
Glistrup

Bertel
Haarder

Morten

Østergaard
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Selvom Hjarbæk Kro er vinterlukket, betyder det bestemt 
ikke, at der ikke bliver lavet noget! 

Håndværkerne er i gang med den helt store renovering, 
og vi glæder os til at komme i gang med det, som det 
hele handler om … servering af god mad og hygge. 

Kærlig hilsen
Mikkel, Morten og Lone

H JARBÆK KRO


