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I denne weekend holder Racedueforeningen for Skive og omegn, Skive & Omegns Fjerkræklub og Kaninavlerforeningen 
for Skive og Viborg udstilling af dyr i Resen Hallen. Der udstilles cirka 600 dyr. Der vil desuden være forskellige boder 
i forbindelse med udstillingen. I løbet af weekenden vil der også være mulighed for at købe og se juleting, ligesom 
bilforhandler Ernst Jensen udstiller Suzuki. Der er præmieuddeling om søndagen.

 b Lokalt
■	skive
■	salling
■	fjends
■	vinderup

Jul og nytår står for døren 
- giv dig selv god samvittighed. 

Skive

Kickstart dit vægttab med hjælp fra bailine. bailine 
er elektrotræning, der strammer og former din �gur 
ved hjælp af elektroniske impulser, som aktiverer 
og træner dine muskler helt uden belastning. 
Du opnår hurtigere synlige resultater, der giver 
velvære og overskud i hverdagen. Da der ligeledes 
er fokus på motivation, og kostvejledning får du 
redskaber til at bibeholde din nye livsstil.  DIN PRIS

250,- NORMALPRIS

500,-
SPAR OP TIL

50%

Kan kun købes på sweetdeal.dk 

Del det bedste i livet

- For 50.000 kroner kan jeg 
sætte mig ned og skrive...

Sådan skrev Andrea 
Hejlskov på Facebook i et 
forsøg på at prøve kræfter 
med det, som endnu kun 
var i sin vorden: »Crowdfun-
ding« - et indsamlet arbejds-
legat, der skulle være med til 
at realisere en ny drøm.

Hun ville skrive en bog 
med titlen »And the great 
escape«. Andrea Hejlskov 
er født i Skive og boede på 
Mors, da beslutningen om at 
flytte væk fra civilisationen 
blev taget - og indledt for to 
år siden.

Og drømmen om bogen 
var ny, for familien havde al-
lerede taget de første skridt 
til at realisere drømmen om 
den nye tilværelse i de sven-
ske skove i Värmland.

Og det er det første år 
af det eksperiment, der for 
mange vil forekomme usæd-
vanligt og ikke så lidt opti-
mistisk, der beskrives i bo-
gen. Ingen el og varmt vand 
i en husstand, der ikke bare 
tæller to teenagere, men 
også en, der er tæt på at bli-

ve det - samt en to-årig.
Familien går i gang med 

at bygge et bjælkehus, og 
det er en langstrakt proces. 
Familien bliver udsat for den 
ene prøvelse efter den anden 
i den nye tilværelse som ny-
byggere. Et enkelt og rigt liv, 
men også et barskt og vold-
somt liv, for regnen står ned 
i dagevis, vinteren er iskold 
og hård, længslen efter frisk 
mælk stiger - og pengene er 
få.

Men i tilgift kommer fæl-
lesskabsfølelsen i familien, 
men også i omgivelserne. Og 
den store, sjældne følelse, da 
presset fra klokkeværk og 
kalender letter. 

Sådan ville den enkle 
fremstilling lyde. 

Men det solide ved bogen 
er, hvor åbenhjertigt Andrea 
Hejlskov beretter om ryg-
smerter som følge af det hår-
de, fysiske arbejde, som æder 
al energi. Hvordan hestene 
bides, da krybben er tæt på 
at være tom og frostgraderne 
stiger. Ægteskabet slår rev-
ner, mens diskussionen om, 
hvilke moderne hjælpemid-

ler det simple liv kræver - og 
ikke kræver.

»Og den store flugt« er in-
tet festskrift, men derimod 
en meget levende og velskre-
vet bog, der bør blive læst for 
sin store ærlighed. Og for sit 
tidssvarende sprogbrug, for 
man kan sagtens høre en 
moderne familie langt fra al-
farvej gå op i limningen med 
et projekt, som kræver sine 
justeringer.

Og har fået sine justerin-
ger. 

Bogen lanceres som »årets 
vildeste bog« - og det er mu-
ligt, at det er sandt. Det la-

der i hvert fald ikke sin læ-
ser uberørt, for det er aldrig 
i nærheden af at blive blank-
poleret, net og nydeligt, og 
det totale fravær af lak er 
fascinerende. 

Og det er også Andrea 
Hejlskovs vilje til at give 
den usminkede version be-
stemt også. 

Det er en fremragende bog 
- og oplevelsen er tvetydig. 
Det ene øjeblik gyser man 
over, at Andrea Hejlskov må 
bage brød for at mætte sine 
børn - og det næste øjeblik 
gribes man af en længsel, 
som man ikke rigtig formår 

at definere, fordi den er svær 
at genkende.

Alle har overvejelserne om 
at trække stikket ud. Og vi 
kender vel alle oplevelsen af 
at stille sig os selv spørgsmå-
let »er det her dét?«, mens 
vi længes efter familien og 
hunden i travle tider og er 
ulykkelige over de gange, 
tandsættet gnistrer af stress 
og det evige »skynd-dig-nu-
lidt«.

En stærk bog, som først 
kræver den åbne tilgang - 
og så kommer belønningen. 
Det er forrygende godt gjort 
af den første danske forfat-

ter, som bad læserne give 
en skilling - og fik beskedne 
betingelser for at løse opga-
ven med bravour. Og helt i 
tråd med ånden i bogen har 
hun skiftet de store forlag ud 
med det lokale Limfjordsfor-
laget, der giver langt større 
indflydelse.

Og - tillader jeg mig sub-
jektivt at ønske - et større 
økonomisk udbytte til en fa-
milie, som bogen også giver 
en dyb veneration for. 

Forhåbentlig er der også i 
fremtiden danske og svenske 
kroner nok til, at Andreas 
Hejlskov kan sætte sig ned 
og skrive.

Andrea Hejlskov: »Og den 
store flugt«, 240 sider pa-
perback. Illustreret af Signe 
Kjær. Udgivet på Limfjords-
teatret. Kan købes hos bog-
handleren. Pris: 300 kroner. 
Bogen er udkommet.

Merete Just
just@skivefolkeblad.dk

Vellykket bog  
om en flugt

Andrea Hejlskov er født i 
Skive og boede på Mors, 
da beslutningen om at 
flytte væk fra civilisationen 
blev taget - og indledt for 
to år siden. Det er det, 
hendes nye bog »Og den 
store flugt« handler om. 
Arkivfoto


