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HJARDEMÅL: For nogle land-
mænd og svineavlere er øje-
målet sikkert det bedste, når 
grisene skal sorteres efter 
vægt og sendes til slagteriet. 
For andre måske en trans-
portabel vægt.

Men hvis vægten på grisen 

ikke er helt, som slagteriet 
ønsker det, så koster det på 
afregningen, og de penge 
syntes Bjarne Nielsen godt 
han ville beholde:

- Jeg havde hørt om syste-
met, og på en udstilling i Fre-
dericia fik jeg en snak med 
firmaet.

Sælgeren fra firmaet Do-
mino i Vejen gav et bud på en 

vejestald, Bjarne Nielsen fik 
bygget en mindre stald om, 
og i marts i år stod den klar 
til de første 450 grise.

Godt for mennesker og grise
Men stor set inden april var 
omme, havde han ringet til 
firmaet og spurgt, om de 
kunne levere otte vejestalde 
mere.

- Jeg kunne se med det 
samme, at det var en god løs-
ning. Både for mig, mine an-
satte og grisene, siger han i 
dag, hvor han snart skal til at 
levere de første slagteklare 
grise til Tican, og som alle er 
vokset op i en stald, hvor de 
hver gang sulten melder sig, 
bliver gelejdet ind til foder-
trugene.

Men så snart vægten når 
den rette, så er det en helt 
anden låge, der åbner sig, og 
grisen kommer så ind i en 
sti, hvor den opholder sig to-
tre-fire dage sammen med 
de øvrige ”kolleger”, som er 
blevet vejet og fundet tunge 
nok til en tur i lastbil.

- Jeg kan mærke, at både 
jeg og mine ansatte har bed-
re tid til andre opgaver, siger 
Bjarne Nielsen.

Ingen stress
Den 56-årige landmand, 
som overtog ejendommen 
Vestbo efter sin far, har tidli-
gere døjet med sine knæ, 
som ikke altid blev behand-
let pænt af grisene, når han 

gik inde i stierne.
Nu har han grise, som ikke 

En let løsning  
til tungt arbejde
VEJESYSTEMER: Små to måneder efter Bjarne Nielsen  
fik sin første vejestald, var han i gang med at bestille  
otte flere

Når en af Bjarne Nielsens grise 
bliver sendt denne vej af com-
puteren, så er det de første 
skridt mod dens sidste mål i li-
vet. Foto: Peter Mørk

Grisene i Bjarne Nielsens nye vejestalde ser ud til at have det fint 
og er, som grise nu er, meget nysgerrige. Foto: Peter Mørk

Dvd’en er udgivet af Museet for Thy og Vester Hanherred og by-
der på en lang, lang række historier om bygninger og indbygge-
re i Thisted.

Af Villy Dall
villy.dall@nordjyske.dk

THISTED: Rigtigt mange ken-
der museumspædagog 
Svend Sørensen fra de 
utallige byvandringer, han 
gennem årene har stået 
for, hvor byens, bygninger-
nes og indbyggernes, hi-
storie er blevet fortalt af en 
mand, der selv taler eg-
nens mål.

Nu har museet så udgivet 
tre byvandringer - men det 
dækker jo en lang, lang 
række historier - på dvd, 
hvor Svend Sørensen har 
taget turene alene rundt i 
byen, mens han er blevet 
filmet af cand. it. Allan 
Ekström, Thisted, der ejer 
firmaet AEDP.

De tre byvandringer hed-

der hhv. ”Handel”, ”Kirker 
og institutioner” og ”Sko-
ler” - så man kan i sandhed 
sige, at denne dvd fører 
publikum rundt i den gam-
le købstad, der også var 
amtets hovedby 1794-
1970, og hvis havn fra 
1842 gav anledning til en 
stigende velstand, der blev 
yderligere konsolideret 
med Thybanens indvielse 
1882 - derefter en by med 
flere avisredaktioner og ef-
terhånden alt, hvad der 
hørte sig til under den mo-
derne tids gennembrud ...

Også Lokalhistorisk Ar-
kiv og fotograf Klaus Mad-
sen har bidraget til dvd’en.

W thistedmuseum.dk
aedp.dk

En lang række af 
Thisted-historier
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 » Jeg kunne se med det samme, 
at det var en god løsning. Både for 
mig, mine ansatte og grisene.
BJARNE NIELSEN, landmand

længere er stressede og slås:
- Siden vi fik alle i vejestal-

de, har vi endnu til gode at 
se halebid.

Til gengæld synes grisene 
at være så afslappede og nys-
gerrige, at de sidst på dagen 
går i hælene af Bjarne Niel-
sen eller hans ansatte og bi-
der i kedeldragtens ben for 
at finde ud af, hvad det der 
stof er for noget.

Den opførsel viser Bjarne 
Nielsen, at hans grise nu le-
ver et godt liv, og han vil ger-
ne foreslå, at andre svineav-
lere, som står over for reno-

vering af en stald eller bygge 
nyt, ser på en vejestald.

Merpris for grisene
Efter egne oplevelser både 
på grund af dyrevelfærden, 
men såmænd også de kølige 
kontanter:

- Jeg ser frem til at kunne 
få måske 30 kroner mere per 
gris, siger han. Den merpris 
skyldes blandt andet, at han 
kan levere grise, som har li-
ge præcis den vægt, som 
slagteriet ønsker.

Derudover kan han forhå-
bentlig også spare lidt på fo-

deret. Eller lige så godt: Få 
flere kilo gris ud af den sam-
me mængde foder.

Investeringen i de nye stal-
de har været omkring to mil-
lioner kroner, og hvis ikke 
noget går helt galt med pri-
serne, så skulle investerin-
gen være betalt tilbage et 
sted mellem 2,5 til tre år.

- Jeg gjorde det måske en 
anelse for tidligt, for de nye-
ste af vores stalde var kun 
syv år gamle. Man siger ge-
nerelt, at en stald er slidt ned 
efter 12 år.

Alligevel fortryder han ik-
ke, at der er skudt penge i 
den nye staldtype, men han 
har allerede en lille æn-
dring:

- Det computersystem, 
som styrer vægtene, kører 

via en server i Aarhus, og det 
kan noget gange tage tid, så 
jeg vil have det lavet om, så 
jeg har min egen server her.

Som en sidegevinst kan 
han også få systemet til at 
mærke de grise, der måske 
ikke tager den gennemsnitli-
ge kilo på hver dag, med et 
sprøjt farve. De kan så gelej-
des ud og over i en anden sti, 
hvor de eventuelt kan blive 
fodret intensivt, blive be-
handlet, eller hvad dyrlægen 
nu vurderer.

Og så vil han også se på 
overvågningskameraer, så 
han kan følge grisenes fær-
den, når lyset er slukket i 
staldene.

- Så kan jeg sidde til et mø-
de og lige tjekke, at alt er vel.
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Få uger efter Bjarne Nielsen investerede et par hundrede tusinde i 
et vejanlæg bad han leverandøren om tilbud på yderligere otte.

Når computeren sender grisene denne vej, så er det vejen til mad 
og drikke og flere kilo på sidebenene. Svineavleren behøver sådan 
set ikke spekulere på, om grisene har den rette vægt. Det klarer ve-
jesystemet. 

Meget af arbejdet med svinebesætningen på Vestbo er nu foran 
computerskærmen. Fordelen er blandt andet nøjagtig vægt på de 
slagteklare grise.

Af Villy Dall
villy.dall@nordjyske.dk

ØSTERILD: Nu er den på ga-
den og i boghandelen, bo-
gen med første bind, ”Ke-
deligt var det ikke”, af tre 
af erindringer af Benthe 
Harkjær, Østerild.

Oprindelig var det tan-
ken, at alle tre bind skulle 
have været klar til hendes 
80 års fødselsdag i marts, 
men så i hvert fald første 
bind da, men sådan gik det 
af forskellige grunde ikke.

Første bind dækker peri-
oden 1932-57. Københav-
neren Bente Harkjær har 
familiemæssige rødder på 
egnen. Hendes fars familie 
er fra Gøttrup og Vesløs, 
mens hendes mors familie 
er fra Harkærgård i Hund-
borg. Det var dog ikke be-
stemmende for, at hun og 
hendes mand, Ib Jørgen-
sen, 1968 valgte at slå sig 
ned i Østerild med deres 
børn. De boede på det tids-
punkt i et moseområde ved 
Herlev og var plaget af 
bronkitis, da de så en an-
nonce for en lystejendom 
ved Østerild. Lysten blev 
måske mindre, da de kom 
på besigtigelse, men da 
prisen blev halveret, slog 
de til og byggede en helt ny 

bolig på ejendommen, der 
ellers var på ni tønder sæ-
de (3,6 hektar) og havde 
landbrugspligt. Dette sid-
ste var dog ikke noget pro-
blem, da Benthe Harkjær 
var landbrugsuddannet.

Benthe Harkjær har fået 
fem sønner med to forskel-
lige mænd, men den ene 
søn døde som to et halvt 
årig. De fire nu voksne søn-
ner bor i København, i 
Svenstrup ved Aalborg, i 
Oppelstrup ved Aalborg og 
i Hinge ved Kjellerup.

Ib Jørgensen døde allere-
de 1976 ved en trafikulyk-
ke.  dl.

Erindringsbind nr. 
1 er nu på gaden

Første bind af tre er nu på ga-
den af Benthe Harkjærs erin-
dringer gennem 80 år.

HURUP: Torsdag morgen klokken 00.45 gik alarmsystemet i gang hos butik-
ken Frisør Claudia i Bredgade. Her kunne det ifølge Thisted Politi konstate-
res, at to gerningsmænd havde brudt en bagdør op og havde stjålet byttepen-
ge, sakse og nogle klippere.

Indbrudstyve stjal sakse og klippere

Af Jens Fogh-Andersen
jens.fogh.andersen@nordjyske.dk

THISTED: Repræsentanter 
for frivillige organisationer 
og andre, der der en frivil-
lig indsats inviteres 30. ja-
nuar 2014 til møde for at 
påbegynde arbejdet med 
at formulere en frivilligpo-
litik og et frivilligcharter 

for Thisted Kommune.
Økonomiudvalget har 

netop sagt ja til at holde 
mødet som et egentligt 
borgermøde, hvor der skal 
udveksles erfaringer og af-
stemmes forventninger 
parterne indbyrdes med 
det formål, at få nogle in-
put til kommunens fremti-
dige frivilligpolitik.

Frivillig skal tale 
frivilligpolitik

MORS/THY: Fødevareministeren vil give bedre rammevil-
kår.

Under den overskrift kommenterer formanden for 
Mors-Thy Familielandbrug, Jens Ole Kristensen, i det 
netop udkomne nr. af ”Nyt fra Landbo Thy” af - nu tidli-
gere fødevareminister Karen Hækkerups (S) tale på dele-
geretmødet i Landbrug & Fødevarer. Hun kom med de 
helt store løfter til landbruget, bl. a. skal dets konkurren-
ceevne forbedres gennem de allerbedste betingelser for 
at forsyne hele verden med danske landbrugsprodukter. 
Jens Ole Kristensen udtrykker også tilfredshed med mi-
nisterens løfte om, at der ikke kommer en overimplemen-
tering af EU´s direktiver samt, at hun vil have fjernet 
flest mulige barrierer for landbrugserhvervet.  AS

Tilfredshed med ministers løfte


