
FORORD

Llnder de foregdmde Veilbydage har det uaret ganske naturligt, at
lokathistorien har skabt ide eller tema til mange indslag, og det har da
oftest drejet sig om forhotdet til en tid, huor QI. Veilby uar indtakt med den
agte tandsbyatmosfare.

Ofte har man da argret sig oue4 at tingme hdr imidlertid har andret
sig totalt. - Ergrelse! - - Ikke fordi andringer er sket, for pd det punkt er
der neppe nogle landsbyer som ikke har moderniseret sig''en naturlou at
betragte, - mm sjaldent har en landsby dog skiftet ansigt sd ptudseligt og
radikalt som Vejlby, - og heri ligger argrelsen. Der findes nemlig ikke sd fifr
tokalbeboere het som har oplevet den forgangne landsbyidyl, og som mand
og mand imellem netop under Vejlbydagme har udtrykt beklagelse ouer
det skete.

Vejlby lokalcmter som har ueret medkoordinator til de drlige Veitby-
dage, undfangede da sidste dr tanken om at'lade "at huskefortiden i Veitby"
uere et mdl, og oprettelse af en studiekreds elter "hoiskole" et middet: - -
'2t ctablere erindringsskivnhg som et hoislol$ag".

tnitiatiuet uar Vejlby lokateenters, men naturtigt, og noduendigt uar
det ogsd, at danne et samarbejde med Veilby-Risskou lokalhistoriske For-
ming. Kontakten hertil bleu hdr samtet op ued et bestyrelsesmode i for-
eningen og lovede at danne den saglige basis tit proiektet.

tigeledes induilgede AOF i at leuere instruktsr til styring af en sddan
studiekreds.

Hzjskolms formdl uar at samle hukommelserne, og fd festnet deres
erindringer pd papin

Dette hafte med udualgte eksempler er det synlige obiekt, ogfor billig
penge uil det under Vejlbydagene t998lanne tilbydes alle interesserede.

Atle erindringerne, som ktrsisterne ndede at nedfalde, uideregau man
uentigst tit deponering i Vejtby-Risskou lokalhistoriske arkiu.

Pd vegne af Vejlby-Risskou Lokalhistoriske forening uil ieg takke alle
de induoluerede parter for deres engangemmt i dette proiektet.

Arne Christiansen



sKo[EqeNg
I. april 1929 begyndte jeg min skolegang iVeilby-Risskou kommune'

skole. Skoten uar da lige taget i brug og setuf olgelig ny og spand,ende f or os
bsrn at se pd og uare i.

Skolebygningen blev pd. det tidspunftt plaeeret midt mellemVeilby og
Risskou og havde, for d,en blev bygget, skabt megen diskussion, bdde i sog'
nerdd og blandt beboerne.

Beboerne i Vejlby syntes, der var for langt for bornene at gd, huilket
nok mere vdr et argument for at beholde sftolm iVeilbys midte, end det uar

for at beskytte bsrnene mod en trauetur ned. pd. marken, som mcn i starten
ud,trykte sig, ndr talen faldt pd. skolens plaeering.

Men slolen ld. uitterlig pd, d.en &bne mark. Der uar ud ouer Veilby
Ostergdrd, som I&, huor biblioteket nu er, kun nogle fd huse i omrddet,
ellers var der marker hele veien over til Qrenduei og pd den anden side
ouer til Statshospitalet. Men d,er kom hurtigt gang i uduiklingen, sd der
opstod. omkring skolen et helt nyt kvarter, som fik naunet Skoleuangen.

Da jeg startede min skolegang, gikmin storessster Mary ud af skolen,
mens storebror lens gik i 4. klasse, sd. ieg haude altid 6n at holde mig til,
hvis det skulle blive nsduendigt, men ieg md have uaret ret robust, for ieg
kan ikke huske, at jeg har mdttet soge hialp fra den kant.

I d,en kldsse, jeg startede i, uar der naturligt nok en d.el elever fra
Vejlby. leg husker AxeI Koldste og Saren Nielsen. De to kampede om for-
steplad,sen i de forste dringer, derfor forelam d.et mig ogsd merkeligt, at
Ssren Nielsen iklce skulle i mellemskolen, men det kunne have noget med
akonomien dt gare, for Soren haide 5 bradre, og hans far en almind'elig
indkomst som de fleste i Vejlby, sd derfor htnne Ssren og ieg falges ad
gennem hele skoletiden, og da vi begge var kommet tidligt i skole, mdtte vi
tage 2 d,r i T. klcsse, fordi vi var for unge til at komme ud, af skolen.

Saren har iourigt klaret sig ualmindelig godt uden realeksamen, men
han haud,e nok haft det lettere med en eksamen.

Men ellers bestod. vores l. klasse af Hans Thomsen, Robert lacobsen
(kaldet Robert Skradder), Suend Aage Eskildsen, Ove Nissen largensen og
and.re, op mod kirken.



Frk. lensen haud,e sine fauoritter, og jeg lwrte desuerre ikle til mellem
d,em; iklce fordi jeg tankte ouer det den gang: Det er forst smere i liuet, det
gik op for mig, men det pduirlced,e dog iklce min skoletid, seluom jeg af og til
mdtte indlassere et slag ouer fingrene af frk. lensens lineal - ikke af en flad
Iineal, men af en kdntstillet lineal: Det gjorde pokkers ondt!

Efter 4. klasse fik vi en ny klasselerer, han hed. Marius Olsen, og til
regning fik vi Bent lensm. De skiftede lidt om pd tingene og plaeeringen i
ftlassen.

leg har tit tenkt pd., at det uar en markelig mdde, man indd,elte klas-
sen pd, de bedste sad pd, de auerste rakker, og dem, som uel trangte mest
til fiidt opmarksomhed, sad, bagest i kfassen.

En af de ting, som jeg huslcer bedst, uar de dejlige timer pd. fodboldba-
nen, som ligger lige op til slalen. De timer, vi havde gymnastik om somme-
ren, foregik pd, boldbanen, om vinteren uar det i gymnastiksalen.

Der uar forskel, alt efter huilkm larer, vi haud,e til gymnastiktimerne,
jeg uar mest glad for larer Frode Nielsen. Det var - lidt gymnastik og -
meget hdndbold og fodbold. Der er ingen tuiul om, at klubben VRI ftan
taklce netop Frode Nielsen og senere larer Qunnar Nielsen for det, klubben
er i d.ag. Frode Nielsen uar forud for sin tid med at trene os i hdndbold-
spillets finesser, og derfor htnne man ogsa se, at d,e forste mornge dr, huor
der blan spillet turneringshdndbold, d,a klared.e d.rengene fra Vejlby-Ris-
skov ldratsklub sig meget flot og uar i mange dl meget tet pd. toppm, bd.de
i uden- og indendorssport

En af mine klassekammerater - Hans Thomsen - husfter jeg bedst for
hans eune til at skyde med en slangebasse, han knne ramme tingme pd
meget lang afstand.

En ttng jeg huslcer sarlig godt, udr engang nede i skolegd,rd,en, hvor ui
stod og snakkede med Hans, om han lcunne ramme katteojet pd, en eykel,
der stod et godt styklce fra, huor ui stod. Hans ramte plet, og latteojet gik
i smri styklcer. lJheldigvis tilhsrte cyklen en af vores klassekammerater -
Anders Hed,egaard (lcaldetTytte). Da han fik atvide;-at Hans havde ramt
hans katteoje, trued,e han med at gd, til inspektoren og sladre; det uilte ikke
vare sd, godt for Hans, for han haud,e d,agen i foruejen.uaret kaldt tfl sam-
tale om nogle gadelamper, d,er uar ftnust, sd ui fik hurtigt samlet nogle
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penge ind og lovede ,Iytte" et nyt latteoje, sd. efter skoletid fulgtes ui aIIe
ad op til eykelhand.Ier CarI Ottosen iVejlby for at fd et nyt katteoje sat p&
,Jyttes" eykel.

CarI Ottosens fonetning I& ea. 100 m inde iVejlby fra Qren&uej, sd, da
,f,ytte" haude faet sin eylcel og var kommet godt op pA den, sd syntes han
lige, at Hans skulle haue en hilsen med pd, vejen og rdbte ,,Dumme suin" til
ham, - men Hans uar resolut, halede slangebassen op af lommen, og - Iige.
idet ,f,ytte" svingede ud pd Qren&vej - da rog hans katteaje for anden gang
den dag. ,Iytte" var godt klar ouer, dt han iklce latnne gd til inspektoren og
klage, for sd, ville han iklce kunne uere i fred, pd. skolen, da han io selv
havde fremprovokeret det, som sftete.

Da vi havd,e nemt ved at lamme ned til stranden, huor der uar bygget
nogle gode omkladningslokaler, sd uar det nerliggende, dt ui skolebsrn
skulle lere at susmme. Det startede gerne med, at ui sidst pd uinteren - i
gymnastiktimerne bleu beordret ned pd gulvet og ddr larte at tage suom-
metag, sd. ndr vi senere kom ned til ,,Belleuue" og fik susmmebalter pd,, sd,
kunne vi begynde at tage de lerte suommetag under lererens kyndige vei-
Iedning og hans brug af en lang bambustang med en bojle som ui kunne
holde i, sd ui ikke slugte for meget vand.

Det uar nogle dejlige timer.
Der uar dog en ting, der ktnne vare mindre behagelig. Det var, at ui

skulle i vandet - uanset hvor koldt det uar; det kunne isar sidst pd saso-
nen uere lidt barsk, men jeg husker det nu altid som sol og sommer.

Det er de merleligste ting, man husker fra skoletiden. Der er 6n epi-
sode, der stdr prentet i mit sind.

Det uar i gymnastiktimen under omkladningen - pludselig blat der
sagt en mcsse hdnlige ting og drillerier til en, som hdude en hjemmesyet
skjorte pd. Den var syet af en melseft, som man af og til kunne fd, ndr der
blev lcsbt en hel sa'k mel hjem.

Nu haude den skjorte, som "Herluf " haude pd, nogle store rund,e ringe
i faruer - jeg ved ikke, om det uar Qluten, der stod pd, reklamen - men pd
Herlufs skjorte var ringene anbragt midt pd. brystet. I dag uille det garan-
teret have uaret lwjeste mode, men det var det ikke d,engang. fmens resten
af klassen haude travlt med at drille Herluf, skyndte jeg mig at fd min
skjorte pakket ned i tojposen, for jeg haude en magen til, dog lcun med en
halv ring pd begge sider. Den skjorte ville jeg ikke, trods mfn mors
overtalelseseuner, haue pd, mere.
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Barn kunne uare ubarmhjertige ouerfor hinanden, det kunne uere ba-
gateller. Engang jeg havde ftint min mors eykel, som vor af en eldre dr-
gang,med gedebuklcestyr o.s.t ., d,erfor haude ieg heller ikke taget denmed
ind i sblegdrden, men lddet den ligge i graften udenfor sblm.

Da jeg skulle hjem, ville ieg hente cyklen. Men d.a ieg nermede mig
stedet, huor j eg haud,e anbragt den, sd ieg, at d,er stod en hel kreds uden
om min mors eykel og gjorde grin med den. Da ieg latnne se, at de var for
mange til, at jeg kunne tave dem, ualgte ieg at gd sammen med de andre
op tilVejlby og sd hente eyklen senere.

Det kunne ellers vere suart at lamme lige hiem fra skole, der uar
meget, ui skulle nd. at deltage i. Det lunne uare i hssttiden, ndr terslcevar-
Icet arbejdede hos Saren Hiortshai, sri ui lige skulle en tur omkring for at se,
ndr der bleu tersket - vi fik af og til lou til at lagge abler til stegning oppe
pd, selve d.ampmaskinen - der var nogle stobte iernknopper lige ouer ld'gen
til fyringsrummet, der netop passede til at legge abler pd, og efter et kort
sjeblik ktnne ui fd stegte abler. De smagte helt uidunderligt.

Det uar serlig sjovt for mig, n&r terslceuarl<et skulle flyttes til dn an-
den gd,rd, for sd blev der diskuteret mellem vi drenge om huem af gdrd'
mandene, d,er haude d.e starkeste heste. Isar husker ieg engang, hvor man
iklce kunne fd fjernet selue dampmaskinen fordi de heste, der uar spandt

for, ikke kunne klare at trakke den igang, men sd kom min onkel, Laurids
Hjortshoj, med sine heste, og de fik maskinen fri og lonne trekke af med
den. Sd lunne jeg sole mig i, at detuar min onkels heste, der klarede at fd
den tunge dampmaskine fri.

Det kunne ogsd vare andre ting, der lonne forhindre, at man kom
direkte hjem fra skole. For eksempel da Qaardes gd,rd brandte i | 931. Den
da7 fik jeg fsrst noget at spise kI. 2I.OO om aftenen. Min mor havde dog
sikret sig, at jeg uar pd brandstedet, sd hun ikke blev urolig for, huor ieg
ua.r.

Den brand uar en af de store iYeilby. Q&rden uar firlanget og takket
med halm, sd da der forst var kommet ild, uar den suer at slukke, seluom
gdrden ld, tat ued Filddmmen, huorfra man kunne pumpe vand ti| at slukke
med.



Mm uanset huad der bleu gi6rt, sd nedbrandte hele gd.rdm og des-
varre ind.ebrandte ogsd en del grise. Det uar for en dreng et grimt syn at
se de dsde grise ligge helt forkullede i ruinerne. Lugten af brendt halm og
tra hang iVejlby i flere dage efter.

Brandd.ammen uorr tont fuldstendig, og sd, uiste det sig, huad vi drenge
ikke uar klar ouer, at der uar mange fisk i dammen; det var, sdvidt ieg
husker, ftcrusser. Lauge Kjeldsen og en del andre provede at redde fiskene
ved at grave huller i jord,en oure i maler Kieldsens haue for sd at fylde uand
i, huorefter fiskene blev bd.ret ouer i nogle store spande og hald,t ud i de
grauede huller, men vand.et sank hurtigt ned, i iorden, sd redningsforsaget
mislykked,es.

De fag jeg bedst kunne lide i skolen udover gynmastik, uar naturhisto'
rie og slojd, jeg uar ikke sd meget for regning og skriunin g. I naturhistorie-
timerne kunne det ske, at ui gik pd. opdagelse i naturen. Sarlig spandende
var det, ndr ui uar i skouen for at lytte til fugle og finde uglegylp, som
indeholdt rester af skeletter cf sftoumus . Det lanne godt fd os drenge til at
lytte, nd,r vores larer forklarede om disse ting. Blomster og traer var ogsd,
interessante, ndr ui haude en larer, der forstod at fortalle.

Qunnar Ouesen,Vejlby



OPVNKSTEN

Den 9. april /,935 kom jeg tilVejlby. Mine foreldre havde l<sbt ,,Hsj-
holm".

Pd, grund af min fars sygd,om var de nsdt ti| at haue noget mindre, og
d,a var ,,Hsjholm" Iige stedet. leg uar dengang lige bleuet I d,r og syntes,
det var helt i top lorm vi til ,,byen".

Mange gange syntes jeg, at der var lang uei til sftote - Risskou skole -
isar nd,r der uar streng uinter el. efterdr med regn og rusk; da ktnne veien
jo vare lidt plaret.

I skolen fik jeg frk. MinnaDressler til klasselarerinde, hende lcunne ieg
ueldig godt lide. Af andre larere huslcer ieg Olsen, Frandsen,Nielsen, frk.
Miklcelsen, frk. Mogensen og mange flere - larer Carlsen bleu den ieg helst
uil glemme, i min barnlige naiuitet uille ieg gerne gore mit bedste, men det
var iklce noft, sd vi bleu aldrig ,s)emner".

leg tror ikk, jeg selu fik en eykel, far ieg var 9'10 d,r; ellers cyklede ieg
stolt rundt pd mors, indtil jeg ualtede og f ik nogle gode skrammer ' det uar
vist grunden til, at jeg sd selu fik en, der passede til mig.

Min barndom uorr tryg og god, ieg uar den yngste af 3 og er da uden
tvivl bleuetforl<alet. Min ssster uar 12 &r aldre, derfor husker ieg ikke
hend,e sd, godt; hunuar jo ude og tiene. Min bror uar 8 d'r aldre og boede
hjemme under sin laretid, men pd grund al hans uheld mcd ryggen uar han
hjemme i flere period,er - ui haude det uirkelig rart sammen og har altid'
stdet hinandennar. Han haude varelse pd loftet, og trods uores gode for-
hold sd. jeg f rem til den dag, jeg krnne f d, uarelset efter ham. At ieg sd. ikke
turde sove der omnatten, uar sd ikfte sd godt. Detvar svart at indramme.

Sftofen tog jo en god, bid af dagen. leg var ikke hiemme far ea. halu 3
- s& sfuIIe jeg skifte taj - for man leger ikfte i sit pene toi. Vi haude komfur,
og huis mor uar med far i marlcen, el. hun var i haven, stod der mad,, som
jeg lonne uarme, eller ogsd, var det sat i lwkasse.

Veninder lcunne det uare lidt svart med pd grund af afstanden' Qre'
the Ssrensen var den nermeste, men 2 &rs forskel i alder gar meget'vi har
dog haft mange gode timer scmmen.
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Mange gange har jeg da snslel mig en lille ssster eller bror, men da
mor vcr 43 dr, dengang hun fikmig, kunne det jo iklce lad,e sig gore, (men
huad kendte jeg tit den slags). I stedet fik ieg en ged og senere en hunde'
huafip. De var mine legekammerater.

Min store interesse var pdkledningsdukker. Dem kunne ieg tegne ,,store
kjoler" til, n&r de i min fantasi sftulle til bal og til fester 'ieg lagde sri selu
stemme ti| d.e forskellige dukker store eller sm&,ligeledes lrlrnne ieg lide at
lese og tegne.

Omsandagenvar jegmedfar ogmor ikirlce. Ellers lvrtevi gudstiene'
ste i rdd,ioen, og sd shtlle jeg vare stille, det knne uare suart. Der var
ogsd det, qt d.er uar jo lcun uarme i lakkenet og i stuen, men sdd,an var nu
d.et.

Sondagsmadmuar der gjort lidtmere ud af, sarlig lruis min moster og
onlcel kompd, besag. De boede i Risslcou og besogte os iaunligt. Min ourige

familie boede p& Djursland og p& Skanderborgegren, det var io dengang
,,en rejse".

Af og til syntes jeg nok, jeg var lidt ensom, mm fornemmede at ' isar
mor, som j eg jo mest uar sammen med, gi orde hv ad hun htnne f or at under'
holde mig. Der bleu ogsd set frem til skoleudflugten. Jeg husker, ui lcsrte i
rutebil til Frederikshoj Kro, huor vi bl.a.legede ' "to mand frmt for en enl<e"
- hvad, der ellers skete husker ieg ikke.

leg tror - husker det i hvert fald iklce ' at ieg fik lommepenge, men i
stedet tjente lidt ved at uerc barnepige for uores nabos lille pige - EIse
Marie hed hun, - jeg fik 5 are i timen, og da ftunne en eftermiddag uare
fang. Nrir der var eksamm, fik jegpenge til slik,25'50 sre og der bleu ksbt
med omtanlce. Hvis der ellers bleu bevilget penge, var det 5 are til en
karamelstang, det uar min "hof " slik.

I slaleferien var jeg pd ferie ftos moster Dorthea og onkel Peder, de
havde en stor gdrd med loer, grise og heste, for forste gang sd, ieg kalkuner;
det aar nogle underlige dyr, og jeg var bange for dem.

Der var mange stuer, og i en af dem stod et orgel, som jeg fik lov at
,,spille" pd. IeS lcunne selufolgelig iklce spille, og det har giuet lydt forfar'
deligt med. det klimperi.



Senere fik jeg tou at komme pd ferie ftos min tante,og onkel i Kaben-
havn. Pd. slalen fik man fribillet, jeg tror'nok til det hele - bd.de farge
herfra Arhus-Ihlundborg og tog derfra til Ksbehnaun. Ah, hvor var ieg
neruss forste gang jeg rejste, og jeg dndede lettet op, da ieg sd tante Tinne.
De haude ingen bsrn, sd ieg blev forlelet ouer aIIe granser, der var slet
ikl<e tid eller grund til at langes hiem.

. l)nder krigenuar der ensommelhvor devir lidtbetankeligevedhele
situationen - det u ar i t I 43, men da det alligeu eI ikle v ar sd ur oligt endda,

fik je7 lou til at rejse den folgende sommer 1944, ognetop da blev d.et d'en
mest urolige ferie nogensinde. Den farste nat bleu Tivoli bombet, og derpd'
gik det med spanetid, luftalarrner, skyderier osu, min ferie blev da ogsd

forlanget, ford,i al ind- og udrejse fra Kabenhaun bleu forbudt, ieg husker
iklce hvor lenge.

Efter jeg kom ud af skolen og fik et lantoriob, fortsatte ieg med at
besoge tante Tinne i ferierne. Hun uar nu bleuet alene, sd lrun kom hos os
et pcrr gange om dret. Det var slcont.

Helga Holm,jirhus
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MIT BXRNDOMSHIEM
Qren&uej 347 - 19 t 5-30

Min bedstefar Ssren lensen, byggede en eiendom med slagteftus pti

Qrendvej 347 (det nuuerende Bilbyen). - dengang Veilby Fed, altsd far
gadenaune og husnumre.

Han var slagter, kreaturhandler og landmand. Han solgte lodet pd,
torvet om lardagen.

Lldouer min bedstefar var der ogsd. en uognmand d.er hed Saren len'
sen, der boed,e pd hver sin side af Egden, men da der ikke uar husnumre, gik
posten ofte ti| den forkerte Ssren lensen. Min bedstefar syntes, at det uar
irritermde med den forkerte post, sd i l9O3 (csbte han naunet Frisleu. Han
labte navnet med den betingelse at ingen anden mdtte fd' navnet hislev.
Det er stadig en gd.de i familien, huorfor han ualgte pracis ,,Frisleu".

Bedstefar Ssren lensen senere Ssren Frisleu haude seks barn. Farbror
Niefs der blan g&rdmand i H olme, f aster lohanne som blat gift med bo ghol-

der Bsttcher i Arhus, farbror Anders der fik saddelmagerforretning i
Frederiksgade i Arhus, farbror ldcob som blan shippingmand og boede i
sduel Tyskland som England og Frankrig og talte dlle tre sprog. Han f orbleu
ugift og dade 95 dr gammel og ligger nlveilty kirlceg&rd. Farbror lens der

fik slagterforretning pd, Pouls plads i Arhus.
Min far Cftristian uar den yngste af de seks born, og dd han ogsd var

slagter og kreaturhandler, uar det naturligt, at han labte eiendommen ef'
ter sin far.

Min far handlede meget med kreaturer, isar keluekreaturer, som han
rejste op til Hornum Marked for at labe om efterdret. Kreaturene blev
sendt med. toget til enten Lystrup stction eller til Ostbaneg&rden i Arhus.

Mine bridre og jeg biat sd sendt til Lystrup eller Arhus for at hente
disse kreaturer. Det var gerne ued syv ' otte tiden om aftenm. leg husker
at vi fra Lystrup Station gik ouer mosen, for det var den korteste vei, men
ogsd.lidt besverligt for der uar io ikke noget, der hed Lystrupuei som idag,
og det uar ofte msrkt og uddt.

Min far solgte d,isse kaluelaer til landmend og gdrdmand' i Veilby'
Egd., Hjortshoj med mere. Der uar ikke sd meget snaft om prisen for de
uidste, at ndr de handlede med far uar kvaliteten i orden - det satte han en
stor are i.

Da min bedstefar i I gog opharte som slagter og holdt op med at stti
pd toruet om lardagen og salge lad, fortsatte min far med det, da han io

Side l3



haude lsbt gdrdm og slagtehuset af bedstefar. Min far hdvde en aftale
med en vognmand i Arhus, der opbevarede d,islcen og teltet fra lard,ag til
Iardag, d.et bleu stillet op klokken 7 og taget ned, klokken 3 om eftermidda-
gen. Ntir f ar havde plaeeret hestevognen med ladet pd toruet, bleu hesten
trukket hen til lcobmand, H. H. Brandt i Stud,sgad.e 35, huor den stod, i stal-
den til labmandsgd,rdm til torvedagen uar f orbi. Far havde en stor kunde-
kred,s blandt and,et flere forretningsfolk ind,e fra Arhus. Bsnd.erne fra 91.
Vejlby kom en tur fiI Arhus om lardagen og da ogsd pd. toruet ti| min f ar f or
at bestille et stykke l<sd, som han skulle tage med. hjem tilVejlby. Bsnd,erne
msdte gerne ued frokosttid, for far havde altid nogle gode mellemmader
med, blandt and.et med noget godt hjemmelavet sprangt oksebryst, det
uidste min mor godt, sd. hun smurte altid, rigeligt. Der uo.r en restaurant,
huor mange spiste frokost og fik en sncps til. For at alle toruehand,Ierne
kmne fd tid til ot spise frokost, hjalp fx. de forskellige slagtere hinanden
ued, forkosttid. Da vi drenge uar blevet konfirmeret hjalp vi far i frokost-
tid.m.

Der uar moinge slagtere tVejlby, sd. d,e lcsrte udenom hinanden pd vej
til torvet i hestevogne ligesom bilerne pd, Qrenduej id.ag. Det lcsd, d,er ikke
bleu solgt pd, torvet larte far rundt iVejlby og Egd, og solgte pd, vejen.hjem.

Der var en dame som hed Sine Madsen, som boede ouerfor Vejlby Kirke,
hun stod ogsd, pd toruet og solgte lcsd. Hun labte sit ksd pd. slagtehuset.
Det hun ikke fik solgt, havde far med hjern til hende, hun haud.e sd. nogle
faste knder som hun solgte det sidste til. Der var jo ikke laleslcabe og
frysere, sd. det der iklce blev solgt, sktlle saltes ned.e i kelderen i en god
saltlage. Ibdet bleu lidt rodt af det, men ndr det blev vandet ud, forsuandt
saltsmagen, selvom frikadellerne fortsat var radlige, men de smagte nu
godt alligevel.

Vi uar seks sasken e, fire drenge og to piger. Vi gik i sftole i Vejlby og
det faltes ret langt at gd, i traslo de forste skole dr. Uden for kldssevarelset
stod treskoene, som nu uar skiftet ud. med kludesko,

Detuar jo ikke som i dag, huor der smfdes meget ud som lanne bruges,
det uar andre tider med hensyn til genbrug. Der var en kone, som syed.e taj
om - hun hed fru Lovmand og boede pd Moseuej. Nrir en af vi drenge
uoksede f ra tojet, blan det syet om til dm naste i raklcen, f or det uar kualitets-
toj dengang. Varst uar det for mor, for ui haude uldne stromper pd og en
hel dag i trasla sled huller i stromperne, sd mor mdtte sidde og stoppe
hver aften.

Ndr jeg id,ag tanlcer tilbage pd, min mor, tenlcer jeg pd, alt det slid en
husmor haud.e dengang.
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Traskomanden i Vejlby, Nfels Jensen, boede i Smedegade. Ndr vores
trasko var slidt slcaue, sftulle ui ind til Nfefs/ensen og haue dem repareret
eller vi mdtte have nye. Fo.r haud.e en aftale med treskomanden om, at han
kom med ksd om lardagen som betaling for traskoene. Traskomand.ens
kone Ssrine sagde, at ui var gode kunder, for vi brugte mange trasko.

Min mormor haude en lille gdrd i Holme. Min morfar dsd,e som 39
drig fra mormor og fem smd. bsrn. Mormors f an aksfl, min oldefar, hjalp sd.
med at d,rive landbruget til bsrnene bleu s& store, at de hnne hjalpe til.
Mormor karned,e smar og solgte det i Arhus scmmen med eg. Minmormor
forblev enke i ea 40 &n leg huslcer hende som et rart menneslce, som altid
haude et ssdt smil.

Om sommeren larte vi til Holme for at besage mormor med, familie, det
foregik i eharabane med gummihjul, velstriglede hest og nypudset seletaj
med, ringklokke. Mor begyndte at klad,e os pri fra morgenstund,en, for ui
skulle jo uere fine. De farste der blan kladt pd, fik beslced, om ikl<e at gore
sig snauset. Vi lcsrte lige over middag - det uar uirkelig dejligt.

Tage FrisleuVejlby

g_
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sgNDAq r MrN BARNDOM

Sondag uar nok en sarlig dag i mit barndomshjem, hele familien uar
hjemme, sd, der skete utroligt mange ting. Vi manglede aldrig nogen at
Iege med; ui uar otte sssl<ende, og jeg var lige i midten. Vi spillede meget
kort og aIIe andre former for spil - vi konkurrered.e meget. Vi legede meget
ude p& fortouet og pd uejen, sd uores vej var ouermalet med forskellige
ting, ui hopped.e i ,,mdnd", sjippede og naturliguis boldspil pd. mange md.-
der.

Om vinteren legede ui naturligvis i sneen; ui byggede snehuler og sad
sd, derind,e med tendt stearinlys og hyggede os, det uar som regel i uores
gdrd,, det foregik, sd der uar fuld, hus. Vi stod jo ogsd pd ski, men de

-flotte" 
ski bestod dog lan af et par bred.d.er, der mere var af fadd,erne end

pd,! Men ui lendte jo ikke andet, sd det var fint nok.

Om sommeren tog ui meget til stranden - Belleuue - om sandagen, vi
spad,sered,e derned farst pd, dagen med kage og rabarbersaft, som efter at
haue ligget i d,etuarme sand ogsd var uarm, jeg kan endnu smage det ssde
safteuand, som ui elskede. (eg har prsvet det pd, mine egne barn og bsrne-
barn uha!)

Min mor bagte - jeg tror - hver sandag, en hel bradepandekage med
glasur, sd, der uar jo lekkerier at fd, med til stranden. Vi bleu som regel
derned,e hele d,agen, og detuerste af det hele var, at skulle hjem igen. Det
var op ad bakke, med aIIe vores ting ud.de og fulde af sand, sd ui trasked,e
hjem pd. bare fodder og godt trette.

Vores morgmmad sandag bestod af hauregrad og franskbrad fra ba-
geren (til daglig bagte min mor selv). Omkring d,en forste i mdneden uan-
kede der dog en kanelsnegl.

Vi spfste varm mad. om mid.d,agen, for da uar min far jo hjemme, til
daglig uar det nylig om aftenen, da han uar pd, arbejde hele dagen. Vi fik
altid noget ekstra lekkert om sandagen - flaskesteg eller oksesteg eller
andre ekstra lakkerier, og ui fik altid, dessert, mange gange ogsd radgrod,.
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VI fik altid rent toj pd. om sandagm, men om det deeid,eret uar sond.ags-

toj, mener jeg iklce. Vi haude jo ikke sd, meget at skifte med, sd d,et vi fik pd,
sandag, sftufle holde hele ugen ud. Det var jo ikke sd nemt at fd tojet
uasket og torret, iser om uinteren.

W haude en pumpe i gdrden, og aI uand skulle slabes ind, i uaske-
huset; dog foregik skylningerne ude under pumpen i gd,rden.

Min mor syed,e ogsd toj til os, og jeg undrer mig stad.ig, huordan hun
fik tid til dette med, en sd stor familie.

Iser huslcer jeg, at hun altid, nd,r vi sktlle til fest - isar julefest, syede
tre ens kjoler, det uar vi meget stotte ouer, for til daglig var det io lidt smdt
med taj, og nyt f ik vi jo kun til sarlige hajtider, ellers brugte ui hinandens,
eller aruede fra d,e stsrste. Men sko sledvi op,ui haude io kun eetpar huer.
Vi brugte mest gummistsuler, der uar det billigste. Vi brugte nestm samme
starrelser i sko, sd jeg "prrttede" mine, sd de to mindste ikke snuppede dem.

Min mor haude iklce noget at skifte med, men om sandagen giorde hun
dog lidt mere ud af sig selv; men vi bsrn fik altid forst, hun gik meget i
kittel med forklede uden pd.

Aase Moism Christensen Ebeltoft



%MMELVEILBT UNDER
BESETTEI.SEN 1940.45

Den 9. april kl. 5 om morgenen vd,gned,e jeg ued stoj fra de mo;nge
tyslce flyuemaskiner, som floj meget laut ouer hustagene.

Pd det tidspunkt uar jeg kommis i Stilling Bu rgsforening, tidligere havd.e
jeg veret kommis i Brugsforeningerne i Egd, Ballen pd, Samso og i Thors-
ager. leg d,elte varelse med en anden ftommis. Vi harte jeunligt stoj kI.S
om morgenen, fra d,e store lastbiler, som lorte med fisk fra Qren&. Ieg
mind,es, atui talte om, dt d,er netop var mange fiskebiler den dag. Men da
vi kom op af sengen og sd, ud af vinduet, sri uf i stedet d,e mange tyske
flyvemaskiner, sd. det uar en slem ouerrq.sl<else.

Senere uar d,er tyske sold.ater indkuarteret i Stilling. De havde felt-
Iakken pd, kroen. I Brugsen haude vi to tyske officere pd /rr.st og logi, - det
uar noget tyskerne selu bestemte. Der uar flere tyskere indkvarteret hos
private, men disse to offieere haude varelse ved siden af os. Vi blev dus
med, dem sd godt, som det lannne lade gore med, uores sprogkundskaber.
Om af tenen spiste u i s ammen med de ty ske olf ieere. Sp ro get v ar d,et v e r ste,
men ved hjelp af ordbager gik d,et alligeuel. Om aftenen lagde de deres
pistoler pd natbordet, mens de spiste aftensmad, ford.i de ikke ville vare
bekendt at sidd.e med d,emved bordet, sd ui ftunne lige sd,let have snuppet
deres pistoler og shtdt dem. Disse to offieerer viste billeder af deres fami-
Iier i Tyskland. De uar begge midt i fyrrene og ingen af dem uirkede serligt
glade for Httler, uden dog at sige noget direkte. Jeg husker, at da de skulle
tilbage sydpd, igen,var de ikle glade, for de uidste ikke huor d.e slailIe hen;
de kunne jo risikere at blive sendt til fronten.

leg husker dengang, da england,erne bombede llniuersitetet i Arhus.
leg uar cyklet ned ad Skoleuangs A116 med lod og pdlag til bager Qreibe, -
de fik lcsd huer dag, for de haude nogle unge mennesker pd last. leg harte
at d.e bombede i Arhus og en flyuemaskine kom i meget lau hojd.e henover
houed,et pd mig, men d,et mest cholermde var, at d,en havde retning lige
mod Rissftou Sftole i sri lau hajde, at den uille ramme skolen med den ha-
stighed, men lige f oran slolen floj den til vejrs - lige ouer taget p& skolen og
sd, ned i lau hojde igen, for at undgd tyslernes luftskyts.

Det uar en opleuelse af den slags, d,er skal ses, for at man rigtig kan
forstd, d,et. Der blev selvfolgelig luftalarm, sd d,a jeg kom ned til bager
Qreibe, mdtte vi alle i kalderen indtil alarmen bleu blast af.
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Da tyslcerne tog det danske politi i 1944, besluttede borgerne iVejlby
at danne et vagtuern. Det bestod i, at mendene blev sat scmm€n - to og
to, og skulle sd, patruIjere orn aftenen. Ieg bleu sat sammen med naboen til
forretningen, karretmager Hjortshaj. Vi fik en flojte og en stok udleveret og
gik sri f ra hus til hus f ra kI. 2O til midnat. Ndr ui var fardige, gik vi ind til
fru Hjortshaj og fik smsrrebrsd og en kop kaffe - pdlagget leuered.e jeg, og
hun stod for resten. Det var mens jeg stadig boede hjemme, sd jeg var
derfor nsdt til at eykle hjem til fars gd.rd ad d,en marke Qrendvej - ued I
tid,en om natten.

leg haude under krigen en opleuelse jeg stadig ikle kan f d, ud af houe-
d.et.

En dag kom der en tysk offieer ind i butiklcen, der uar fuld af kunder,
(tyskerne boede pd.Iandbrugsskolen) og der var meget trault i butikken. W
havde noget lekkert kaluel@d.Iiggend,e pd huggeblokken. Under min igang-
varende ekspedition tenkte jeg:- "Huad. skal jeg stille op med ham". - W
mdtte ikke salge ksd til tyskerne, for det var der nogle bestemte slagtere
der uar udtaget til. leg sargede derfor selv at komme til at ekspedere ham,
og ganske rigtigt. - Han havde forelsket sig i det kalveksd, der Id pd blok-
ken. - leg mdtte beklage, at det uar til mine faste kunden Sd. skete det
verste. Vi solgte grisehoued.er som uar uden for rationeringen. De hang
pd, kodkrogene i butikken - jeg pegede pd et af grisehouederne og sagde, at
han kunne fd et sd.dan et. Da vi ikke kunne tale samme sprog, har han folt,
at jeg uille gore nar af ham ued at tilbyde ham et grisehoved. Han bleu i
hvert fald sd, gal, at han stod uden for butiklcen og truede med aI verd,ens
ulykker i mindst ti minutter - seluom der var mange kunder i butikken. Vi
uar aIIe helt ehokerede ouer at se ham sd, gal, og min kone sagde: ,Yi bliver
bombet i nat".

Den nat sou ui pd skift - d.et udr ikke rart. TiI alt held. var del den 3.
maj 1945, sd, krigen sluttede d,agen eften Det uar siftkert derfor, at han
skufle have noget godt ned hjem.

Det uor en stor lettelse da krigen holdt op.
Tage Frisleu,Yejlby
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Ved nesten enhver fiand.sbykirke ligger der som regel en kro i nerhe-
den. Det gar der iklce iVejlby. Nej - her iVeilby ld, d,er en Logebygning -
IOQT - "De tolu Brodre" - bleu den omtalt.

Det var ikke, fordiVejlbyerne var mere afholdne, tvartimod, der bo-
ede nemlig mo;nge kreaturhandlere og slagtere her pd, stedet, og d.e kunne
godt trange til at fd lutret deres sjal, eller rettere fa indpodet lidt edruelig-
hed i deres d,agligdag. Den latnne godt i almindelighed og i kraft af deres
arbejde medfare lidt rigeligt alkohol, sd derfor sogte nogle behjertede men-
nesker at fdVejlbyerne pd. rette vej.

Det uar nu ikke altid en nem opgaue, seluom man forsogte at fjerne
noget af albholens svabe ved, for eksempel at anmelde verten i Forsam-
lingshuset til politiet - for at selge sterkt aI.

Man uar dog sd, betenksom at uente til midt pd, sommeren med at
anmelde, for pd det tidspunkt havd,e uerten alligeuel ikke ret meget oI pd,
Iager. - For der var jo ingen, der uar interessered,e i, iklce at lamne f& slukket
torsten, ndr man kom til fest i Forsarnlingshuset.

Politiet var jo dog nodt til at reagere, sd politibetjent Raunkilde kom
troligt hvert dr, for at kontrollere, om d,er befandt sig sterkt oI i huset. Efter
et hastigt kig ned i sllcelderen - og en smagsprsue, - kunne Ravnkilde skriue
i rapporten, at der lam befandt sig fd flasker med starkt oI, og at de, efter
vertens oplysning, var til eget brug, og sd, kunne logemedlemmeme med
god samuittighed slukle tsrsten et dr til.

Men det uar ikke kun d.e voksne, der kom i Afholdslogen, der uar ogsd
oprettet en Borneloge, og den uar jeg selu medlem af.

leg huslcer, at ndr man kom ind i bygningen, sd uar der forst en entr6,
og sd, en lille sal, og derfra lamne man komme ind i dm stsrre sal.

Men ui kunne ikke bare komme og sige, at vi gerne uille uare med, og
sd regne med at komme ind, nej ui sftulle optages i logen, og det foregik pd,
en helt speeiel mdd,e.

leg husker ikke helt, hvordan det gik til; dog kan jeg huske, at d.en, d.er
slailIe optages, stod i den lille sal og uented,e - sammen med en "und.er
Qood,tremplar". Yi ventede pd, at d,er lrom en af ordenens suerste og db-
ned.e - forst d,en inderste teflojede dor og d.erefter den yderste, og der blev



d,6n, der skulfe optages, fart ind i salen. Her sad en "oner Qood.'Tmtplar"
ued et stort bord, og pA begge sider stod der to mindre bord,e uinkelret pd
det store. Her sad sd en sftriuer og sd ham, der havde hentet os ind. Bor'
dene uar dekket af nogle store tapper, der nd,ede nasten ned til gulvet, pd,
disse tepper vq,r der syet nogle symboler og tekst, som henuiste til
af holdsbeuagelsen.

Efter en eeremoni uar man optaget, ieg husker ikke, huad der skulle
suares pd, men nu ftunne man d.eltage i msd,erne og de festen som bleu
afholdt - samt den drlige sommerudflugt.

TiI en fastelaunsfest med udkledning for bomelogens medlemmer om-
kring 1934-35 husker jeg, atmin ssster en gang forinden havd.e deltaget i
et maskebal i en forening, der bleu lcaldt "Den Selskabelige", og som altid
holdt deres fester i Ostergades forsamlingsbygning i Arhus. Her hsud'e hun
haft en flot dragt pd, med en lang fier i hatten, og sd uar der nogle tragt'
Iignende armer til at tage pd, armene.

Nd, men jeg bleu kledt p& i denne pigedragt og drog glad afsted til

festen. Drengene uille gerne danse med mig, sd det gik io helt fint.
Der usr mange maskerede: En af mine kammerater fra dengang' Svend

Ovesen (son af slagter Laurits Ouesen) haude udkladt sig som kanonfoto-
graf . Han haude selv bygget en ftcsse med tre ben og et stort hul foran, som
skufle forestille en linse. En del udklip fra auiser og blad,e slculle gore det
ud for et fotografi.

Han haude dog ogsd. noget and.et i baghdnden. Han havde fyldt en
gammel oresprojte med tallcum, Den haude han gemt ind,e i ftassen, og nd,r
han sd bad et af ofrene, som han fotograferede, om at komme tettere pd,, s&
trykkede han sprojten sammen, og talkum i rigelig mengde flai ud pd, toiet
af den, der blev "fotograferet".

Nu boede Suend ikke ret langt vek, sri han fik bud pd at gd hiem med
sit tafrilm og rense kassen for alt, der uar kommet ud. Svend var ikke ret
lange om at komme hjem og rense kassen, og sd stillede han igen.

Nu uar der det ued de huse, som ikke blev brugt ret meget, d.em fyrede
man farst op i om morgenen, ndr der skulle uere noget om aftenen. Det
resulterede altid i, at ndr ua,ggene begyndte at bliue varmet op, s& Iab
vandet ned ad dem, d,et var ubehageligt, d.erf or trak man bankene et stykke
ud fra ua'ggene, og det gjord.e man ogsd denne aften.
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Det uar iklce til suends ford.el. eodt nok najedes han nu med, at udle-
uere et udklippet billede, men suceesen fra tidligere pd, aftenen sad ham
stadig i houedet, sd, d.a han slailIe fotografere en aldre d,ame, stillede han
apparatet op; og sd,fyrede han en hundepropbssse af inde f kassen.

Det bleu m oplevelse, jeg ald,rig glemmer.
Damen faldt bagover, og da benken var trukket ud fraueggen, tip-

pede hun ned pd, guluet, og begge ben stak lige i uejret. Hun kom ikke noget
ti[, men Suend oplevede heller ikke, at jeg fik l. premie pd pigesiden i min
sssters flotte dragt.

leg mdtte d,og, efter en del snak frem og tilbage, afleuere pramien igen
og modtage en pengepramie i sted.et for.

lo. - De htnne godt hofid,e fester iVejlby i gamle dage.

Qunnar Ouesen, Vejlby

fu,
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LMT SOM UNg VEILBY',ER.

leg er fadt i I g t 7 i True pr. Brabrand,. Mine foreldre haud,e en gam-
mel gd,rd, med bindingsuerk og str&tag. Yi uar 7 bsrn, huor jeg var nr. 5 i
rakken.

Vi lavede uores legetaj selv. I(aer snittede ui selu medvores suanekniu
med benskaft. Vindmsller lauede ui ogsd, somme tid.er med op til 5 msller
pd et skelet. Flitsbuer bleu lavet af en tjornekep med en solid murersnor
som streng. Pile bleu lauet af tarre staud,er, der bleu omuiklet med, tyndt
stdltrdd i den ene ende; det uar.temmelig langt man lcunne skyde med
d.em, og vi uar altid forsigtige med, aldrig at sigte pd hinanden.

Om sommeren haud.e ui altid, en hytte tekket med grastarv, og med,
siderne af gamle kornsekke. Bunden var dekl<et med et godt lag ho. Det
gau jo en dejlig duft.

| 2. februar I 925 er en dato, jeg aldrig glemmer. Da nedbrandte gdr-
den til grunden.

W skulte haue gester til aften og haude fyret op i de ,,fine" stuer, d.er
kun bleu brugt, nd,r ui havde gaster. Heldigvfs opstod ilden i den mod,satte
ende hvor kostalden ld, sd, det lykkedes os dt redd,e alle kreaturerrui.

Medens gd.rden blev opbygget, boede ui i byens gymnastiksal, hvor
der ogsd uar lejlighed med, kskken. Salen mdtte vi lege i, og ui morede os
meget med, at gynge i touene. Bukkm og madrasseme bleu ogsd, flittigt
brugt.

Bd.de sommer og uinter legede ui p& gd,rdm ,,Engkjar". Som naunet
betegner, uar der en dam. Om sommeren fangede ui karusseri de starste
tog vi med hjem, sd mor kunne stege dant. Vi syntes, de smagte dejligt.

Om vinteren, ndr leret uar tilfrosset, gled ui pri is. Skojter uar der
ingen, der kendte til. I stedet havde vi uores trasko med jernbeslag. De var
uelegnet til at glide pd. isen med.

I stedet for slajter lavede ui smri isslader af nogle stumper lagter.
Som med,er brugtes tyndt stdltrdd,, og sd laved.e ui en pigkep af et koste-
skaft med et kraftigt ssm i end.m.
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I d.eeember slculle julegrisen jo slagtes. Det uar en stor dag for ui
drmge. Vi fik urinblaren, den skulle tsrres og bruges til fodbold. Blodet
ftom ui i rengjorte tarme, som sd blev kogt i gruekedlen. Det var en ret, som
ui bsrn (serlig drengene) kunne lid,e.

Efter slagtningen bleu der inuiteret til spisegilde, og mor og far var tit
inviteret ud hos naboer og bekendte, grisen skulle io spises, mens den uar

fersk. Flesket blev ssltet og roget, og derefter blev det hengt op pd loftet
ued slarstenen, hvor der var tsrt.

lulegauer fik ui ikke mange af. Vi sd med glede og f oruentning hen til
d,en dag, d,er kom pakle fra moster Petra. Hunuar sygepleierske, ugift og
boede i l@benhavn. Om sommeren holdt hun ferie hos os.

Sti uar ui m tur f Cirftus Miehe og bagefter en tur pd sftourest auration.
Yi uar fint pyntede i matrostaj og hue med navn p& ' elter en af vores
kendte sshelte.

I t 929 flytted,e vi til Vejlby. Det udr en stor omveltning at lamme fra
en landsbyskole med 3 klasser og til Rissk ou slale med T . Vi uar io uant til
at tale ,,bondsk", men det forsuandt ret hurtigt med at sige ,,a", som vi var
uant til hjemmefra.

leg misundte mine kammerater. Nrir de haude fri, kunne de lege og
spille fodbold i ,,Lergrdven", mens ieg m&tte hiem og hialpe til bdde med
laer og imarken.

Vores fritid gik meget med at laue slangebssser, min yngre broder og
jeg opndede avelse i at bruge dem, og vi fik efterhdndenmange ,,mord" pd
samvittigheden. Sarlig om sommeren, ndr grdspurvene flokkedes og slog
ned i ksrnet, der kunne uare flere hundrede i en suarm. Vi havde m kat
,,Qdmmel Qosse", d.er fulgte os som en jagthund. Slrod vi m fugl i lwnse'
g&rden, og ui selv gik udenfor, kanne vi tage katten i naklen, og sd skulle
d,ennok find.e fuglen.

Vores klededragt bestod af hietnmestrik:kede lange stromper, og for at
holde dem oppe, haudevi liustykker oglangt elastikmedmange huller i, sd'
stramperne ikke sad i ,,4n.



I 193 t blev jeg konf irmer'et, og ieg.var sd stor, at ieg kunne f d, et iakke'
sat (bld, cheviot), dertilmanehetskjorte med,lose flipper. Detuoldte mange
kvaler med kraveknapperne. Der blev ogsi labt nye sko, og de slculle vere
rigelig store, sd jeg har aldrig haft storre nn i fodtoi.'

Min eldre bror og jes skiftedes til at uere (r.o,rl hiemme, s& far altid
havde en billig arbejd,skraft; detuar meget sloie tider for landbruget. Min

farste plads uar i 1934 pd. en gdrd iTilst. 'Lannen 425 kr. for I dr. l'/,937
tjente jey pd en gd,rd i IQnkbaIIe,Isn 800 kr. Tai uar meget dyrt. Et set
skreddersyet toj hos skredderen i Logten kostede 750 kr.

I t g4O tjente jeg pd, en g&rd i Saxild., og fra I 94 | til 43 tiemte ie1 pd
Koldingegnen.I 1944 forpagtede jeg gdrden hiemme.

1949 blev jeg gift.
Vi har 4 barn: 3 drenge og lpige.l 1963 bleu g&rden solgt til /rormmu'

nen, tnen jeg d.reu fortsat gd.rd.en til t967. Sd fik ieg plads pd Studstrup'
uarket som portner og uar der indtil 1981.

Qrunden til at jeg forlod landbruget vo,r, at ieg haude kualer med et
mauesd.r.

Vi kabte i t967 en uilla i Risskou. Der boede ui til 1988, hvor min
d,atter sd overtog huset, og nu bor vi i l(antorparken nn 77, 'netop huor
g&rden har ligget, og nu er den eneste jord, ieg har at rode i en 3 m altan-
ftasse

Ihntorparken I 5. april. I I 88.

largen H a uga a rd, Vej lby



MIN FAMILIE

I d,e forste dr brugte jeg nasten al min tid i butikken.
Fsrst i 1944, daVqrstres llngdom holdt bal pd, Akrogen i Rissftou, tog

jeg, sammen med min bror CarI som arbejdede hos m,ig i butiklcen, d,erned..
fil d,enne fest madte vi to sygeplejerslcer. Da festen sluttede fulgte jeg den
ene hjem til Rissftou Statslropital, hvor hun arbejdede og boede.

I d,e naste m&neder besagte jeg hende flere gange nede p& hospitalet.
Hospitaleu port bleu normalt luklet klokken lE, men jeg uar s& heldig at
portneren, som hed Leth, var m af de faste hnd,er i min butik, s& jeg kunne
fd lov dt blive lengere. Dan 15. oktober samme dr,2 drs dagen for butik-
kens dbning, bleu vi forlouet. Sygeplejerslcen hed Edith Marie lohnsen og
uar datter af mejeribestyrer FrederikBergelius og Marie lohnsenfra Qrmd.
Efter hendes turnus pd Risskou Statshospitaluar slut,toghantilbage Qrend,
og begyndte at forbered.e sQ pd, at blive gift.

Vi valgte at bliue gift 4. februar t 945 i Qrend. Vi bryllupsgaster her-
fraVejlby, rejste med tog til Qrmd dagen for bryIlupet. Yi haude sd meget
sne pd det tid,spunkt, at nasten al trafik pd vejen uar umulig, og selv om
vejen havde varet farbar, kunne vi iklce leje en taxa, fordi de ikke haude
benzin til lange ture. Vi var med toget fra Rissftou Stction og det var en
barsk omgang, for der var ingen uarme i toget og meget lidt lys og masser
af tysle soldater, ligesom d,et ikke var helt ufarligt, for frihedskemperne
Iauede sabotage p& togene fra Arhus til Qrend. Men alt gik godt for os.
Dagen efter at ui ftom hjem, blev der forauet sabotage pd. et tog mellem
Rissftou og Lystrup.

Vi lcsrte i kardt til og fra Qrend kirke. Detudr et stort bryllup, for mine
svigerforaldre havde en stor omgangskreds. Festen blev holdt pd mejeriet,
huor min svigerfar opnd,ede at holde 50 d,rs jubileum.

Edith havde ua,ret operationssygeplejersle og var vandt til at omgd,s
kniue, og dem fik hun rig lejlighed til at bmytte, daui blev gift. Vi havde
trault i butiklcen, s& Edith larte hurtigt at komme ind i forretningsliuet, og
uar en god hjalp i det daglige. Vi fik en dreng 2. oktober 1946. Han bleu
dsbt Flmming. I april 1947 blan han syg med lvj feber, og legerne kunne
ikle finde ud af, hvad han fejlede, og han dade i labet af I dage, den 15.
april I 947. Det var hd,rdt for os. Dm l 8. maj I 949 lik vi en lille pige, som
vi kaldte Lis, og som ui blev meget glade for, og som jeg i dag stadig har
meget glade af. Den 18. februar kom igen en lille dreng, det uar dejligt og
ham dsbte vi tens.

Lis er uddannet soeialrdd,giver og Jens er udlart lak.
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Der uar stadig meget at lave i butikken. Det var hd,rdt slid, men vi
kunne lide det. I butikken havde vi hjalp fra ekspeditrieer, som ofte uar
slagterdotre fra det ourige lylland, ogmin bror CarI, somvar slagtersuend.
To bude og 6n husassistent havde vi til at tage sig af barnene. Ekspeditri-
eerne og ftusassisten ten uar pri kost og logi, sd, ui uar mange i huset - op til
-ni mennesker pd, kost.

Kort efter krigen haude ui hd,rdt brug for en bil, men der uar ingen
biler at ksbe den gang. leg kendte en, der var ansat ued postvasenet, og
han sagde, at de slailIe have nogle biler ud.skiftet, sd han foreslog, at jeg
skulle ssge om at fd en af disse smd vareuogne. Ieg skulle soge i lbben-
havn. leg uar sd heldig at kunne lcsbe en, prisen haude postuesenet selv
sat.

leg har altid veret meget hesteinteresseret, og d,et resulterede i, at jeg
omkring l95O l<abte min farste uaddelsbshest. Det bleu ogsd til heste-
opdret pd, et stutteri i Mundelstrup. Min farste opdret bleu d,sbt Baeon.
Den vand.t sin forste sejr allerede ued dens forste start. Det uar sksnt. I
tidens lob har jeg haftmange heste ogmdnge gode oplevelser.Bl.a. har jeg
to gange haft en hest medi Dansft Derby, Den me gang med en fin place-
ring. leg er kommet pd lydskVaddelsbshane i Arhus siden | 936 og nyder
det stadig. Da vi fik heste med i Isb blev Edith og bsrnene ogsd, heste-
interesseret.

Min lone blev syg af kreft fd dage efter at ui startede pd otium i
sommeren 1988. Hun bleu aldrig helt rask igen og dsde nouember 1989.

Tage FrisleuVejlby
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MIT VETLBY

Det startede med, at mine foraldre labte et lille hus pdVegtervei Il i
ed. 1924. I mit barndomshjem havde vi to stuer, en til daglig og en, vi
kaldte den fine stue. Dagligstuen uar adskilt med, et forhang, bag det var
vores soveuerelse. Mableringen var meget enkel - et bord, og fire stole, en
symaskine, et skab til kopper og glas, Pd. gulvet var der linoleum, - gulv-

tepper brugte man ikke.
Ndr det sd uar uinter, og der uar fyret i l<aklcelovnen, var det uirkelig

hyggeligt. Vi leste quis,' min mor syede, og ieg fiauede lektien

Min far arbejdede p& Arhus Oliefabrik, men under krigen fra 1940 '

45 var han pd, arbejdsfordeling, hvilket uil sige lotn 20 timer om ugen, hvor
det normale var 48 timer.

For sd. at klare udgifterne syede min mor frakker sammen for en dame-

tajsforretning, som hed ,,Anton Kristensen". Ndr de uar syet og der uar
tivit *napniller, gik vi ind til Arhus og afleuerede d.em og fik lsnnen. Det

var meget smdtmed alting dengang.

I den ,,fine" stue vgir der polstrede msbler, nemlig en sofa, lanestol, et

bord med fine polstrede stole, et rygebord, et radioslcab og et dekketais-
skcb.

Pd, gulvet uar der korkgulu.
Der bleu kun fyret op i den store kakkelovn, ndr der var gester eller til

juleaften. Senere by ggede min f ar en v er anda ud mod Va gteru ei, den hau de

uinduer hele vejen rundt. Mobleringen uar kurvemsbler. Om sommeren
syede mor der, fordi der vor et godt lys.

I lcskkenet uar der komfur og en hskasse ti| at holde maden uarm i.
Dengang sftufle et rigtig lskken mcles bldt,ligesom mange kaklcenting var
bld emalje, sdsom en si eller en kaffekand'e.

Fra kskkenet uar en lille baggang med en udgang til markerne. Der

blev lauet et lille toilet med brusebad., men d,et vat farst efter, at ui fik
installeret gas.

Senere fik jeg mit eget verelse oppe p& loftet. Det var virkelig deiligt,
med en stor kuist med udsigt ud ouer omrddet.

TiI huset uar en haue, og i ea. I 932 blev der tilbygget et vaskehus og
garage. Det bleu bygget i slon forening mellem de tre naboer, nemlig sned.'
ker Pedersen som samtidig fik et dueslag, og Louis Nielsen, huis hus stsdte
op til vores.
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Under krigen haude ui en gris til opfedning. Den gik i uaslehuset. i
hauen var der honseg&rd, og min far lejede en halu tsnde land nede ued
Bakkegdrden. Der dyrlcede han grantsager til os selu og solgte resten. AIt
dette for at ui kunne overleue under krigen,

I min fritid uar jeg farst i FDF i 7. kreds. Det var meget sundt og
Iarerigt for mig som uar enebarn. leg haude godt af at komme ud mellem
andre unge mennesken Senere fulgte jeg mine andre kammerater til Ris-
skou Rokfub, huor jeg uar medlem i 20 d,r.

Helt op til 1952 boede jeg iVeilby, men da solgte min mor huset, fordi
min far dade som S8-drig. Derefter lcsbte hun en eiendomp&Troiborgmed,
8 lejligheder, som jeg administrerede i 20 d,r.

Efter at jeg uar arbejdsdreng ued, Arhus Oliefabrik i 2 dr, kom ieg i lare
ft os,, Fricft s " s om maskinle r ling. S ene re lom j e g p d Centr alu a r kste det v e d,
DSB, huor jeg uar i 39 d,r.

Vejlby som landsby husker jeg som en lille rar by, hvor aIIe kendte
hinanden. Den eneste ulempe for mig under krigen, uar den lange uei til
,,Friehs" t Afunsj. Vi m&tte lare pd "fast gummi" elter med lapper pd
dakkene, da det dengang uar suert at fd. cykeldek.

lohannes Rasmussen, Vejlby



FASTEI,IIYIV

I god tid. far fastelaun scmmenkaldtes de drenge, som havde uaret
med. til at gd, rundt iVejlby og s4ge fastelavn ind dret far, til et msde i
safen i Forsamlingshuset. Der udr altid nogen, der falte, at de var blevet
"for gamle" til at d,eltage, men samtidig kom der ogsd.nogen til, som gerne
ville vere med, s& der uar altid en 20-25 stykker, d,er kom til d.ette msde.

P& msdet ualgtes en forer. Han skulle sorge f or, at alt gik ordentligt til,
ndr man gik rundt og soing fra hus til ftus og selvfalgelig ogs& ti| gdrdene.
Desud.en blev der ualgt en fanebarer, en kasserer og m skriver; han sftulle
skr iu e, huad d.er kom ind, af penge, og kasserer m haude natudiguis en p enge-
taske med til at opbevare pengene i.

Derudouer var d.er i mange d,r een, der slaille vere Nan Den sidste, der
var Nar, jeg kan huske, var Suend Aage Pedersen, som faktisk ald,rig bleu
kald,t andet end Makker; hans far uar skomager. Makker gjorde stor lykke
som Ncr, - han var IiIIe og smidig, - han slog kraftspring i mcsseuis, - en
enkelt gang et flyvespring, huis belsbet haude en uis stsrrelse.

Det forste d,r, jeg var med,, red foreren rundt pd. en hest, men efterhdn-
den som folk bleu mere beuidst om deres hauer, forsvandt hesten.

Fastetounssondag msdtes d,rengene ued Forsamlfngsftuset kI. 9.00, og
med fanen i spidsen gik man fra hus til hus og naturligvis ogsti ud til
gdrdene. Det kunne uere en kold affere, n&r der vdr frostvejr og blest. De
fleste var godt pdkledt, selufalgelig mdtte man ikle bruge frakke eller an-
den form for overtoj.

Uniformen skufle jo uere en hvid skjorte, sorte bukser samt et rad,t
skarf pd,syet pailetter, og endelig en b[d, skrdhue. Det kunne dog i sarlig
koldt vejr tillades, at man brugte oreruarmere og et halstorklede, der ikke
m&tte kunne ses.

Der bleu mareheret og sunget hele dagen til kI. 15.00, dogmed en
times pause midtpd, dagen.

Mandag forlob som sondagen, bortset fra at man kom lidt tidligere
hjem, der var nemlig d.eklcet op i Forsamlingshuset til en kop varm ehoko-
lade med fastelaunsboller til.



lmens d,rengene nsd chokolad,m, var der to uoksne, d,er talte pengene
op, og i min tid var det Aage Nielsen, d,er boed,e pd Smedegade, og sd
malermester Rcsmus Kjeldsm. Ndr udgiftmtil afholdelse af denfastelauns-
fest, som man altid afholdt tirsdag aften, var fratrukket, bleu resten af
pengene ligeligt ford.elt mellem d.rengene. Det knne efter forholdme uere
en hel god daglon, der var hentet hjem, men det kmne ogsd, uere en kold
og barsk tur, man haude gennemgdet. Men nu ventede f astelaunsf esten, og
sd. uar alle strabadser glemt.

Tirsd,agen efter fastelaun afholdtes sd festen. Drengene msdte i nyua-
sket skjorte oguelfriseret kI. /,9.00 i Forsamlingshuset - for at blive opstillet
to og to i et lokale, d,er stsdte op til salen. Sd spillede det lejede orkester
Vejlby-drengenes fastelaunssang:, og de kommareherende og syngende ind
til en uarm modtagelse af de, som uar modt op for at deltage i festen.

Efter indmareh blev der sldet katten af tanden. Ndr den sidste pind
uar sldet ned og kattekongen fundet, mareherede drengene ud igen.

Ndr resterne af tanden var fejet op, kom drengene med kattekongen i
spidsen ind igen under ledsagelse af en mareh fra musikften. Nrir musik-
ken sluttede, gik d.rengene over for at hente den pige, som de allerede i
foruejm haude inuiteret, og sd, dansede man ud til enRheinlanderpolka.

I lsbet af aftenm beuarted,e man den pige, man haude inuiteret med,
pd, kaffe, sodauand og slfk.

Festen sluttede kl. I I .00 , men inden da uar det hrtyme, at sko,leinspek-
tsren under store klapsalver gav bornene en time fri den neste morgen.

Sunnar Ouesen,Vejlby



MfN FORRETNTNq

Den | 5 oktober 1942 dbned.e ieg slagterforretniing iYeilbygade 22.
Min far solgte lad en gros til flere af omrddets slagterforretninger.

Der kan neunes: slagter Dyrholm pri Ndr. Standvei, slagter Ouesen ved
Regina, begge i Rissftou - og til Peter Hansen i Ql. Veilby. Den I. oktober
1942 fortalte Peter Hansen min far, at han uille selge forretningen. lar
vidste, at jeg gerne ville have min egen forretning, sri han ringede til Ars,
hvor jeg da var i Brugsforeningen ddr, og spugte om ieg var interesseret?
Der var ingen tuiul, det uar et stort lA fra min side, og det har ieg aldrig

fortrudt. Forretning og ejendom blev lcsbt til ouertagelse I 5. oktober 1942
med hjalp framinfar.

I ejendommen udr der to leiligheder og to forretninger; i den ene uar
min nye slagterforretning og granthandler Qrsnlund var i den anden. For
at f& plads til polsemageri og kskken fik ieg overtalt gronthandler Qron-
Iund til, at overlade mig hans lejlighed,, og begge lejlighed,er slog ieg deref'
ter sammen.

Min bror CarI, som var slagtersuend hjemme i fars en gros slagteri,
bleu slagtersvend hos mig, samtidig med at han fortsatte hos f ar. Han bleu
i slagterforretningen i aIIe dens 45 d,r. Springet fra brugsforening til slag'
ter var f or mig ikke sd uotdsomt, som det kunne lyde, for ieg var io uandt til
slagtninge r ne hj emmef r a.

Det var en barsk tid. leg var stadig ugift og boede hiemme de farste to
d,r, fordi huset sftulle bygges om. Det tog lang tid, for der slculle nye maski-
ner ind, og meget af inuentaret skulle skiftes ud, og det uar svert at skaffe
materialen

I butikken var det nasten umuligt at skaffe uarer. leg cyklede hver
morgen ved 6-tiden til slagtehuset - ,,flaskehallen" f or at f d, nogle Bayerske
polsen Sd. eyklede jeg om til fiskerogeriet for at fd nogle ragede makreller
med hjem.

Ibdet uar sd hdrdt rationeret, at vi pd, et tidspunkt kun fik 35o/o af
normalforbruget. Da jeg ikke haud,e aIIe papirerne pd, hvor meget flesk
der uar lobt pd, slagterierne i de foregd.ende d,r, uar ieg nsdt ti| at reise til
Axelborg i l@benhaun, som stod, for fordelingen af ladrationer. Det var
isar d,e farste to dr, at d.et var svert at fd rationerne til at sld til. I d6n
periode holdt ui lukket om mandagen, for der uar altid udsolgt om larda'
gen. I d6n tid rejste jeg til Kabenhaun med Aarhus-lbbenhavn damperen
sondag aften og kom sti f rem mandag morgen, hvor ieg tog til Axelborg f or
at forsage at fd lidt mere tild,eling af iser flesk. leg stod klar klokken 9,

Side 32



ndr de dbnede. Der uar mange (antoren og ieg lotnne sidde og vente helt til
klokken 3 om eftermiddagen, indenieg bleu kaldt ind til de lwie herrer.

leg forklarede dem sd, godt ieg l<unne, ct min tildeling uar speeielt lau,

fordi jeg lige haude dbnet lorretningen og d.erfor ikke haude sd mange kuit-

teringer fra slagtehusene, som de andre slagtere. Og langt om lenge fik ieg
sat tildelingen op med I5'20 kg. om ugen.

Det skete nogle gdnge i disse to &r, at det lykkedes mig at fd sat tild,e'

lingen yderligere op. En mkelt gang prouede ieg at ringe istedet for at tage
derover, men d,et resulterede kun i en telefonregning pd, hele 82kr lor en

samtale til Ksbenhavn.
Den far ste vinter i butiklcen uar den bersmte uinter i I 9 42'43. Det uar

sd, koldt, at kommunen mdtte ksre med uanduognen, fordi folks uandrar

var f rosne. I en hel mdned sd. vi ikke ud af butiksuinduerne, f or n&r ui kogte
rullepolse satte dampen sig pd. uinduerne og fros hurtigt fast.

Senere flyttede gronthandleren lidt ned af gaden, og ieg leiede den
tomme butik ud til Qartner Funek.

Der uar godt gang i handelen i bdde gartnerforretning og slagterbu-
tift, sti ui kom begge til ct mongle plads. Derfor tilbsd ieg naboen,

Vestergaard, bagved butikken at lcsbe en meter af hans haue langs butik-
kms bagvag for t 0.000 kr, huillcetvar enmeget godpris. Detuille han dog
ikke vere med til, men tilbsd, at ieg kunne lobe grund,en med hus og det

hele for 40.000kr, huilket jo var bilIigt i forhold, til mit oprindelige bud.
Men pd det tidspunkt haude ieg sd trault i butikken, at ieg iklce orked,e ogsd
at skulle uare udlejer, sd jeg takkede nei. Det havde ellers uaret en god

forretning, set i dag i bakspeilet.
I t 963 blev Tranelcerparkens butikstoru bygget og gartner hnck for-

talte, at han kunne leje en stsrre forretning der, s& det passede os begge
godt. Han flyttede, og jeg slog lartnerforretningen sammen med slagter-

forretningen og fik en d,ejlig stor forretning, som ui virkede i frem til /,988.
Tage FrisleuVeiIbY
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