Forord
En kreds af "muntre gamle" Vejlbyborgere har fundet
glredei at mgdespfl Vejlby Lokalcenter nogle mandagei
efteriret 1999 ogforflret 2000 for at snakke om barndom
og ungdom i Vejlby, udvekslet billeder og gode minder.
Dette samv&r er nu resultereti "2. samling" af erindringer fra Vejlby. "Vejlbygruppen" har bygget videre pfl det
fortsatte samarbejde,der ogs6 tidligere har vreret med
Vejlby-Ri sskovLokalhistoriske Forening,der siledes har
hjulpet med billeder, kort og andet materiale.
Gruppen er selvf6lgelig stadig flben for nye deltagere,
der mfltte have lyst til - i godt selskab- at mindes gamle
dage i Vejlby.
Pi Vejlbygruppensvegne - tak til alle, der har giort dette
nye erindringshafte muligt.
Kirsten Dupont Pedersen
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Dyrene i min barndom:
I forflret 1944flyttede mine foreldre Gudrunog JohannesJensen,min lillebror Johnog jeg (tre og et halvt 6r gammel)fra Violvej
4 i Risskovtil Mosevej10 i Vejlby.
Vi boedei en 2 vrerelseslejlighedpfl f@rstesal i min molmor
Lauraog morfarMartin "Vejmand"Jensens
jeg min
hus.Her m@dte
morfarsg&s,somaf og til gik frit rundti haven.Dennefrihedbenyttededenstoregasetil, medbaskendevingerog h6jlydt skrreppen
op,
jage
at
lille mig rundti haven,og stoltvandrededenomkring,nflr det
lykkedesat vreltemig omkuld og give mig et eftertrykkeligtnap.
Efter sidan at havelevet i nogetnrerpaniskrredsel,var jeg meget
tilfreds med, at han udskiftedegessenemed dverghons.Dette fik
fredentil at senkesigi mit ungeliv. Det var altid sprndendeat ffl lov
til atf@lgeheleudviklingen,nir min morfarlagdenogleag underen
h4ne,der var ,,skruK'.Jeg fik altid oplyst den rigtige dag,hvor de
ventedekyllinger skullepikke hul pi skallen.
(Jegkunneendnuikke telle 2l dagefrem).

Nflr hgnen stolt viste sine mange smfl kyllinger frem, var jeg
mindst lige si stolt, da ieg f6lte, at jeg havde lige si stor andel i
resultatet,som honen havde.

Da jeg blev lidt eldre, fik jeg min egen dvarghgne. Hun var en
brun italiener, og hendes Egtllh4rte mig og ingen anden,si det var
alletiders,nir jeg fik lov til at f6 detr4n op med sukker, og smagen
niede uanedeh4jder, da jeg efter krigens ophgr kunne fh$rt en lille
smule kakaopulver i.
En dag fortalte min far, at han havde fflet lov til at bygge et lille
hus i haven og jeg var efterhandenstor nok til at hjelpe ham. Han
havdeet lille akvarium i stuen,men nu ville han bygge mange akvarier, der skulle installeres i det nye hus. F@rstgravede vi cirka Il2
meter ned i jorden, si blev der stdbt gulv. Derefter blev der bygget et
trreskelet.Vreggenevar lavet af sammenpressede
trrestrimler,der var
pisprgjtet cement. De blev skruet pi udvendigt og indvendigt med
isolering imellem. Ved at grave huset I/2 meter ned i jorden blev det
ikke si h4jt, ogjordvarmen skulle hjrelpe til med at holde en god
temparatur.Der blev monteret hylder i tre etagerpi beggelangsider.
Der blev svejsetakvarier, skflret glas og kittet.
Der blev monteret en tank med petroleum, hertil var loddet et
r@rsystem
der l@bunder akvarierne.Under hvert akvarium var der en
trendt v&ge, sfl vandet kunne opvarmesog holde den rette temperatur. Endelig oprandt den store dag, hvor alle akvarierne blev fyldt
med vand, ikke alle var akvarier var tntte, men mfltte kittes om. Der
blev indkgbt forskellige slags farverige og eksotiske fisk, som fik
ordre pfl at yngle, da min far, der i mellemtiden var blevet medlem af
Arhus Akvarieforening, havde planer om at deltagei udstillinger, og
hvis alt gik vel srelgeden forventedeyngel ellerbytte den til andreog
miske dyrerefisk.
Det var en sprndende tid, og han fik virkelig mange unger af
bfldeaglreggendeog fgdendefisk. Han havdeopdrretaf ,,JackDemsey
Ciclider", som han udstillede og vandt premier med. Han fik dem
oven i kgbet i Arhus Stiftstidende.hvor man kunne lrse. at de bl. a.

var helt vilde med havregr4d!!! Jeg har flere gangeundret mig over,
hvordan i alverdenhan fik den ide, at forsoge at fodre dem med havregrd,d?Det var i hvert fald ikke noget, han selv spiste,men mflske
var det rester fra min grfld?
Hvis jeg troede, at jeg sammenmed ham kunne sidde og nyde
resultatetaf vores anstrengelser,tog jeg fejl, for fiskene skulle have
levendefoder. Det betdd, at vi f6rst pi cykel senerepi motorcykel,
drog rundt i omegnenmed spandeog net for at fange daphnier eller
myggelarver.Jeg skulle med for at transporteresi meget som muligt,
mensvi cyklede. Senerefor at holde fast pi spandenemens fark4rte
motorcyklen. Det blev nemmere, da han fik anskaffet sig en sidevogn.
Det hele fik en brat afslutning en meget kold vintermorgen.Alle
akvarierne var fyldt med de flotte fisk eller flere hundrede unger,
men om natten var tanken lflbettdir for brandstof, og alle fiskene var
d4de.Det fik min far til at salge alle akvarierne og fjerne alle hylderne.
Huset blev dog snart fyldt op igen, men denne gang med tropiskefugle. Vi havde mangekanariefugle og undulateri mangefarver,
der om vinteren n6d godt af det isoleredehus. Om sommerenvar de
alle udenfor i den store voliere. I bunden af volieren spankulerede1
par guldfasaner.Dem k6bte min far billigt, fordi de kun var 2 timer
gamle.Vi havde dem i stueni et lille fuglebur, hvor der var ophrengt
en elektrisk prere, sfl de kunne holdes varme, og for ikke at "stege"
dem, blev der sat kyllingetrfld omkring peren. Far forklarede, at de
kun skulle have lidt havregryn og lidt myreeg. Vi havde havregryn
men absolutingen myreeg, si fordi han skulle passesit arbejde,blev
jeg udnrevnt til "myreegs-skaffer". De kunne hentes i labelterne
langs Arhus-Greni-banen. De skulle vare friske, si nrestendagligt
cyklede jeg derned for at fylde en lille spand, si der var til et par

dage.De voksedehurtigt og spistemeget, og efter kort tid kunne de
flyttes ud i volieren.
En dag kom der en mand, han ville tale med mig. Jeg var noget
overrasketover, at han stod med hatten i hinden, endnumere overrasket blev jeg, da han viste mig hattensindhold. Der li 10 daggamle
fasankyllinger,og han havde hgrt jeg var god til at opfodre fasaner,
sfl han bad mig overtage kyllingerne, fordi moderen havde mistet
livet i en hostrive.
Nu kom jeg godt nok pfl arbejde. De fld uanede mangder af
myre&g, si jeg mitte hver dag hente frisk forsyning langs banen.
Heldigvis voksedede hurtigt, si efter ca. 3 mineder kunne de leve af
korn. En dag fik jeg beskedpfl at indfange alle 10 fugle, da de skulle
udsattespi markernenord for byen. Kon tid efter fik jeg af jagtforeningenoverrakt den fyrstelige sum af 50 kroner for mit arbejde.
Etpar frr senerefik jeg lov til atk4beetparduer.Derblev bygget
en lille voliere pi taget af fuglehuset, sfl de kunne opholde sig der,
indtil de kunne genkendeomgivelserne.Det var med stor spending,
jeg ibnede for lflgen, Efter at de havde frgietet par runder i omegnen
landedede til min storeglredeigen hos mig. Det blev til flere par, der
alle ynglede flittigt. Der stod siden ofte stegteduer p6 menuen.
Jeg har ogsi haft 45 Silkehaler til at overvintre i volieren. Det
var en meget streng vinter, og mange nordskandinaviskefugle var
trukket sydpi til Danmark. Jegfodrede de mangefugle med ebler og
fr6, med det resultat at mangeblev fanget at katte, derfor flbnedejeg
en dag lflgen til volieren, og fodrede fuglene inde i den. En dag var
den fyldt med silkehaler, og jeg lukkede ligen for at se hvordan de
ville reagere.Til min store overraskelsesadde roligt pfl grenene,der
var opsat til formfllet. Jeg fodrede dem hele vinteren, alt imens jeg
n@dsynet af dem, men da forfiret nrermedesig, horte jeg en dag lyden af vingeslag. Fuglene var meget urolige og flAj op i tr6den, da

varjeg klar over, at i dag skulle l6gen 6bnesog fuglene slippesfri. De
forsvandthurtigt fra haven,men jeg er den dag i dag sikker pfl, atjeg
var skyld i, at alle 45 Silkehaler overlevedevinteren.
Som en bibeskreftigelsegik jeg hyppigt en tur ned ad Mosevej til
banen,og fortsatte over engenetil Langengevej.Pfl min tur samlede
jeg af og til anskudtefugle op og tog dem med hjem i fuglehuset.Jeg
har huset og behandleten ung Agerh@nekok,der var skudt i vingen.
Den blev desvrrre si tam, at den - skgnt den gik frit om i haven blev hos mig, og den gik hver aften ind i huset for at sove. Desuden
har jeg haft en Blishgne med brekket ben, og en Atlingand der var
skudt i vingen, beggeblev raskeog forsvandt uden et ord til tak. Min
tamme Rige fik jeg, fordi den var faldet ud af reden si ganskelille.
Jeg hflnd-opmadededen, indtil den selv kunne spise,men den ville
ikke forlade mig selv om den opholdte sig udendf,rsd@gnetrundt.
Den sad pfl skorstenenhver eftermiddag ved skoletids oph6r for at
holde @jemed mig, nflr den kunne se mig, flgj den mig im6de, og
sattesig entenpfl skuldereneller pfl cykelstyret. Alle de
mange oplevelser med isrer
fugle har givet mig mangemorsomme og interessantetimer.
Det har ogsi fflet mig til at forstfl, at jeg har haft en
privilligeret barndom og opvrekstp.g.a.forstiende og karlige forreldre og bedsteforaldre, der tillod og accepterede
mine mangepahit.
Orla Hedegaard Jensen
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Min barndom i Vejlby.
Jegblev fbdt1942 pi Skejbyvej,vi flyttede seneretil Mosevej.
Dengangvar der ikke ret mangebgm, der blev passetuden for hjemmet, sfl der var altid nogle at lege med.
Barndommensbedstelegepladsvar Lergraveneller anlreggetsom
vi altid kaldte den. Jeg var ikke ret gammel, f4r jeg legede der, i
startenvar det nok mest i sandkasserne,
der var 2 storefirkantede, og
jeg husker,nir der om forflret kom nyt sand, si var der altid mange
fine strandskallerog sneglehuse,der kunne bruges,nir man byggede
sandslotte.
Vi legede gemmeleg i buskene og byggede huler, og der blev
hengt et langt tov op i et af de hgje tr&er, si vi kunne slynge os ud
som en andenTarzan.
Om vinteren var det alletiders krelkebakke,der var altid mange,
sfl vi mfltte nogle gange sti i kg for at komme til atk6re, men ogsfl
dammenved Filebakken var en god legeplads.Jeg har fanget mange
hundestejlerog haft dem
etpar dagei et syltet6jsglas med vand, hvoreftbr jeg hreldte dem ud i
dammen igen. Nflr den
frds til om vinteren, var
den en god skgjtebane.
Der var ikke ret mange,
der havde skgjter med
> ?- st6vler, de fleste mitte
l..r- sprende sk6jterne pe
med en n@gle,
st@vlerne
og det skete tit, de faldt
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af, si mitte n6glen igang igen.
En gang om mineden var der rejsebiograf i Aftroldshjemmet.
Det var Betzer, der senerefik Parkteatreti Risskov, der viste filmen,
om eftermiddagenfor b6rn og om aftenenfor voksne.Vi stodi k6 for
at komme ind, for vi ville gerne sidde pi de forreste rekker. Det tog
tid at vise filmen, for der mitte skiftes spole flere gange.
Afholdshjemmet blev ogsi brugt til private fester, foruden
juletrresfest,fastelavnsfest,danseskoleog bankospil. Der var ogsi en
scene,hvor der gennem Sreneer spillet mange forskellige stykker.
Engangvar Kirsten Hiittemeier der og reklameredefor Gluten Flour
og bagte forskellige br@d,man kunne smage.
Jeggik i s/ndagsskolenpi Holmensvej. Om sommerenvar vi pi
udflugt til Ny M6lle, sfl var det enten Henry Schmidt eller Karl JOrgensen,der stillede en lastbil til rfldighed.Der var satbrenkeop langs
sidernepi ladet, og de blev hurtigt besat, sfl de fleste mitte sti op.
Gad vide hvad nutidensbgrn ville sige til det.
Om foriret SbnedeDora og VernerRasmussenishusethenneved
Grenflvej,det li ved tankstationen.Man kunne kun kgbe is om sommeren, og der var ikke det store udvalg som idag. De billigste var
rundejordber- og vanillieis, de kostede 15 Ore,de dyrestevar vafler
og en ,,amerikaner",som var en vaffel med iskugler og en flOdebolle
mellem 2 skaller. De kostede 50 6re.Nflr mor skulle bruge flOdeskum, kgbte man det hos bagerenel. melkemanden, og man skulle
have en skil med til at have det i. Der var flere smi butikker i byen,
og det var noget rarereat handle der end i et supermarkedi dag. Jeg
s)mes,vi havde en dejlig by. Det er trist, den ikke er mere.
Jonna Hartvig Qksnebjergf. Kjeldsen. Skrevet i Vejlbygruppen
s@son1999/2000.

"Provoen" Blinkenberg.
1933startedejeg min fgrste skoledagi Risskov skole- 6 er gammel. Jeg var meget glad for at git i skole pfl davrrende tidspunkt,
ogsi de nrestefem-seks6r - jeg 16i den gode halvdel med karakterer
ja jeg lfl enddai den allerbedste- pi et tidspunkt nr. 1.
Jeg tror, det var i fjerde klasse,og jeg husker tydelig min mors
stolthed,alle naboerskulle se den,,fine" bog. Jeg havde Blinkenberg
til klasselerer,jeg tror, jeg var hans ,,kaledrgge".
Jeg tog mellemskoleeksamenfra sjette klasse og fik sfl andre
lerere. Det var ikke si sjovt at gi i Risskov skole, nir man blev lidt
eldre, jeg kom jo oppefraVejlby, vi varvel fattigrpvenederoppe,jeg
kunne slet ikke fglge med, hvad t@j og sko angik, si nir der var
ungdomsgildeog sidan, havdejeg ikke noget attagepfl, si dajeg var
frerdig med mellemskolen,sagdejeg stop,jeg ville ud at tjene penge,
sijeg selv kunne k6be noget.
Jeg flyttede til Ebeltoft i 1949, og ca. 30 ir efter gensi jeg
Blinkenberg. Jeg havde fiet en god veninde - Drude - hed hun. Hun
var datter af en anden skolelrrer, Martin Jensen,og hun havde fiet
den ide at invitere Blinkenberg, hans kone, min mand og jeg, og ingen af os vidste, hvem vi skulle v&re sarnmenmed.
Og meget overrasketblev jeg, da jeg tridte ind ad d4rent ,,Jamen, det er jo Aase!" Utroligt, at han huskede mig med s8:mange
b6rn han havde kendt gennem 6rene.Vi fik rigtig snakket, og bl.a.
fortalte han, at han nok var datidens provo-lrrer, han ville ikke gi
med slips, og der var vild opstandelsefra de andre (lrerere).Sfl huskedehan, at min klasse gav ham et slips i julegave, og ogsi hvem
der overrakteham det - Aase!
En anden gang vi var til fest hos samme Drude, havde jeg
Blinkenbergtil bords, og vi snakkedesi igen om skolen,og han ville
t2

vide, hvorfor jeg ikke tog realeksamenogsfl, og jeg fortalte ham sfl
det der med tojet.
Han havde aldrig dengang trnkt ph, at nogle ikke havde sko,
men nu sfl mange flr efter kom han i tanke om en andenepisodemed
sko. Han malede og lavede jo altid scenentil skolefesterne,og der
havdehan en stor dygtig dreng, der hjalp ham. Om aftenenda de var
fardige, sagdehan til ham ,,Ni, men vi ses sfl i morgen". Han kom
ikke, og neste dag spurgteBlinkenberg ham, hvorfor han ikke kom.
Jeg havde ingen sko, var svaret, men han gik godt nok ogsi altid i
trresko.
Nfl, men nogle 6r boedeBlinkenberg i Ebeltoft, og var, da der her startedeen roklub, pfl pletten, det kunne jeg fortelle meget om, men det
spender for vidt lige nu. Der er dog een ting han ville ikke ro med damerne- men pludselig
sadhan dog som styrmandi en firer - snhan blev
rigtig ,,mobbet" - og jeg tror, han n@ddet. Vi
sv@mmedeogsi sammen om morgenen i Ebeltoft sv@mmehal.En morgen sv@mmede
jeg hen
til ham og sagdetil ham, at det var sjovt at trenke
pi, atjeg kun var 6 ar, dajeg sfl ham fprste gang,
og nu lfl vi to gamle og sv/mmede sammen.
Jeg tror kun, jeg snakkedemed ham et par
gange, efter at jeg bes6gteham pfl hans 90 flrs
fOdselsdag.En nydelig mand i flot jakkesretMED SLIPS!
Kerlige tanker om en dejlig lerer og ven.
Aase Moisen Christensen f. Sturk
Skrevet i Vejlbygruppen s&son 1999/2000
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Risskovskole.
Jeg stanedepi Risskovskoleapril 1948.Min klasselarerde 5
f/rste 6r var VernerMogensen,jeg huskerham somet megetrart og
venligtmenneske.
Hanhavdeenhobby,somvoresklassehavdeglade
af et pargangeom flret,hanvar nemligtryllekunstnerog kunnetrylle
havregryntil karamellerog avispapirtil pengesedler,
det var vi megetimponeredeover.
Vi havdemundtligog skriftlig dansk,regningog skrivning,religion og gymnastikog handgerning.Der var eksamenhvert ar, og vi
fik karaktercr2 gangeom flret.I 5. klassefik vi historieog geografi.
Vi startedealtid dagenmedmorgensang
og gik derefteri 2 rpkker til
klasseverelset,
vi gik f6rst ind i lokalet,nflr lrererenkom, og vi satte
os fgrst pfl voresplads,nir lrreren b6d os det. Var der nogen,der
snakkede
udenat havefiet lov, risikeredede at kommeudenfor dOren.
| .-2.-3. klassevarpfl enflrlig udflugttil Frederikshgj
kro.Vi havde
madpakkeog saftevandmedog pengetil enis. Fra4. klassevar vi pi
udflugtforskelligesteder.DSB stilledeet tog,gratistil rfldighedhvert
er.Vi var bl.a. i Rold skov,Himmelbjergetog ved Kongebrogflrden
vedLillebelt og Dyrehaveni Skanderborg.
I decemberfik vi lov til pi skift at tegnepi den ene tavle, vi
havde2. Vi tegnedenisser,juletrreog pynt. Et ar bgnedevi en lang
grangren,derfyldte heletavlen.Sfl skiftedesvi til at tegneet lys hver
dag,sfl til jul var grenenfyldt. Fgr juleferienhavdevi julehyggei
klassen,bageftergik vi nedi gymnastiksalen
og dansedeom et stort
pyntetjuletra og sangjulesalmer.

t4

om vinteren fik vi en lille mclk til vores frokost og mitte spise
inde, men ellers mitte vi ikke vare inde i frikvarteret. vi gik i skole
om lgrdagentil H. 2, der blev senerelavet en weekend-ordningom
sommeren,si timerne blev forkortet, si vi fik fri kl. 1.
Den sidste dag f6r sommerferienvar der idrretsdag,sfl spillede
lererne fodboldkamp mod de aldste elever, og der var forskellige
former for sport, si alle kunne deltage.
Engang om flret var der koncert i gymnastiksalenmed Arhus
Byorkester.Dirigenten fortalte os om de forskellige instrumenter,og
hvordan de blev brugt i de forskellige stykker, si der skete meget
andetpi skolen end den almindelige undervisning.
Gennem skolen kunne vi fi en gratis billet til DSB til brug i
vores sommerferie.Der kan selvfolgelig fortrelles meget andet om
skolen.Det her var jo mest om de f@rsteflr.
Jonna Hartvig @ksnebjergf. \ieldsen.
Skrevet i Vejlbygruppen s@son1999/2000.
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i Vejlby.
Forsamlingshuset
Vejlby Forsamlingshusadskilte sig sikkert ikke fra andre af den
slagshuse i det 6vrige land. Det var som mange andre stederlandsbyens ,,kulturcenter",her foregik alt, hvad der afspejledesig i tiden,
dog ikke missionsarbejde,og hvorfor ikke? Fordi forsamlingshuset
blev bygget kort efter, at byens menighedshus,,Emaus" var taget i
brug.
Man havde forslgt at kombinere menighedshusog forsamlingshus i 6n bygmng, men da missionsfolkenemed sogneprestUssing i
spidsenh6rte, at man bide ville danseog spille kort, trak de sig ud af
samarbejdet.
Men en kreds af byens bgnder og handlendeslog sig si sammen
om at bygge forsamlingshuseti en aktieselskabsforening.Huset blev
ved med at vme i dereseje indtil krigens start i 1940. Under krigen
var der en del familier, som blev husvilde, si kommunen kobte huset
og byggededet om til lejligheder for dissehusvilde. Det med at bygge
om, varnu sflmegetsagt.Salenblevinddelti 3 rum. Opdelingenblev
gjort pi den mide, at der blev opsat et skillerum af 314tomme bredder,udennogenform for lydisolering. Det resulteredei, at man kunne
h4re alt, hvad der foregik i de andre lejligheder eller rum - bide dag
og nat!
26bgm boededer en overgangmed deresfamilier.
Udover de 3 rum i salen var der 2 lejligheder (rum) i de tilstgdendelokaler til salen.K6kkenet i stueetagenvar felles for alle lejlighederne.
Der kunne godt opsti problemer,nflr sfl mangemenneskerskulle
bo under sarnmetag, det oplevedemine foreldre og jeg selv. Vi boede pfl 1. sal i en lille 2-varelses lejlighed, og i den havde vi boet i
alle de ar, mine forreldre var vrerter i forsamlingshuset.Det var en
16

underligmide at afslutteen epokepi. Mine forreldrevar vrertspari
forsamlingshuset,dajeg blev f6dt i1922,
netop pfl en dag hvor Handels- og Hindvarkerforeningenhavdeen tombola i huset,for at skaffepengetil foreningen,den
blev netop stiftet i 1922.
Da jeg blev fgdt pfl en dag, hvor der
var tombola i huset,m6ttejeg i mange6r
h6re pfl megen snak om en ,,nitte" osv m@llerMeyer fra Marie M6llen kaldte mig derfor altid ,,Tomboladrengen".
Der var ingen spiritusbevilling, sfl der mfltte ikke srelgesstrerkt
0l til fester osv, men det blev ikke overholdt. De eneste.der ikke
syntesom, at der blev solgt starkt f,l,var logefolkene,eller retterede
var n6dt til at lave vr@vlover, at der blev solgt sterkt 61,selvom de
n6d at kunne fi en forfriskning, nflr de var til fest.
Engang om flret kom politibetjent Ravnkilde pfl grund af en anmeldelsefra logefolkene om salg af strerktOl. Ravnkilde unders@gte
omhyggeligt krelderenfor 01,men da logefolkene ikke anmeldteom
vinteren, men kun om sommeren,hvor der ikke rigtigt var nogen
fester i huset, si kunne Ravnkilde - efter at have smagt ph Ollet konstatereat der ikke var sterkt 6l i huset. Han syntes det var en
fortrreffelig lys @1.
Der kan fortrelles lgst og fast om, hvad der foregik i huset.
Der blev afholdt juletrasfester og fastelavnsfester,der blev holdt
foredrag,danseskole,skiveskydning,s@lvbryllups
- og foreningsfester,
gflse-og andespilog kaffe efter begravelser.
Der kom gerne engangom flret en hypnotis@r,men derimod var
der ingen dilettantforestillinger, vel nok grundet ph.,at der ikke var
nogen scenei salen.
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Det kunne godt vnre en halvklam affrereat gi til fest i det gamle
forsamlingshus.Vreggenevar oliemalede, sfl nfrr der blev fyret op i
den storekakkelovn i salen- det blev der altid om morgenen,nflr der
skulle vere fest sammeaften - resulterededet i, at vreggenebegyndte
at svede,for de var godt kolde, og dennekolde svedlgb formelig ned
ad vaggene.
Nir der blev dansetog kom til at svedeselv, og man sfl sattesig
pfl en af de bpnke, som stod langs veggene og kom til at lane sig op
ad vaggen, sfl var det som at lrene sig op ad en isveg.

Det med veggene var nu ikke det vrrste - nej - skulle man pi
toilettet, sfl skulle man ud af hovedd6renog gi langs med huset og
om bag gavlen - ddr var de to toiletter - ,,gammeldagsdas". Det kunne
gi for mrendene,men det mi nok ikke have veret sfl rart for kvinderne (pigerne). De gik heller aldrig alene, for der var jo ingen lys;
men det tog man alle i stiv arm - man var jo vant til, at det var sfldan.
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Jeghar nu heller aldrig h4fi, atnogen blev forulempet, alle kendtejo
alle, si det gik endda.
Min bror og jeg havde vrerelseovenpfl salensloft, og det loft var
lavet af bredder. Det var godt nok bredder med fjer og not, men
tidens tand havde f6et dem til at skride fra hinanden.i hvert fald sfl
megetat lyset fra salenskinnedeop pe vores verelse. Det var ikke si
slemt, det kunne vi godt sove fra, men rogen var v&rre, vi li badet i
tobaksr/g, hver gang der var fest, men til gengeld kunne vi soveind
til den dejligste musik af et tre-mandsorkester,det var nrsten altid
noglemusikere,somblev kaldt ,,Detre smfl", der spilledetil foreningsfesterne.De musikere var for vejlbys ungdom, hvad de store beatorkestreer for vor tids ungdom.
Disse fester kunne blive ved til den lyse morgen. Kun nir ballet
blev afbrudt af slagsmil, mfltte man lukke tidligere.
Det kunne ske, at min far mitte bede musikken stoppe for at
afbryde disseslagsmil, og hvis det gik rigtig slemt til, sfl gik han op
og afbr@dlyset ved elmileren, og si blev der som regel hurtigt ro
nedei salen,for de fleste hoppedeud af vinduernefor at komme vak
fra slagsbr@drene.
Nflr der s6'var giet en rum tid, si kunne lyset tendes igen, sfl musikken kunne fi deresinstrumentermed hjem og far
kunne fi ryddet op.
En aften efter en sidan fest gik far og ryddedeop, da han pludselig si et par pigeben stikke frem bag en bordplade, som var stillet op
ad veggen.Hansbange anelsergik heldigvis ikke i opfyldelse,pigen
var formentlig besvimet af skrak under spektaklet,og si havde hun
veret heldig at dumpe ned bag bordpladen,si hun havde ligget godt
beskyttetog havde ikke fflet en skramme.
Det mfl ogsi have veret v&ffe med slagsmil i Vejlby end andre
stederomkring Arhus, for jeg kan huske, at jeg sammenmed nogle
kammeraterville starte en ungdomsforening,det var under krigen,
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menpolitimesterenville i startenikke give os lov til at aftroldebal i
Vejlby,vi mfltte ind og tale med ham, han var bangefor, at disse
baller skulle udarte,som det var sket f6r, men til sidst fik vi dog
tilladelsen,og foreningeneksisterede
i mange6r.
Mine foreldrehavdeogsi pensionat,dervar somregelfastepensionarerog et par stykkervar ansatpfl kommunekontoret,
en skolelrerer,ent@mrersvend
og enmalersvend.
De fem spistehososi mange
flr.En af dem- kommunekasserer
C. Jensen- havde20 flrsjubileum,
og da min mor d4de,overtogKarenham sompensionrer.
Pensionrererne
deltogsomregel,nflr dersketenogeti huset.Srerjegt@mrersvend
lig husker
Thomsen,hanmfl havevaret srerligmodtageligforhypnose,hanvar altid oppepi scenen(sombestodaf nogle
bordpladerlagt ovenpflglkasser)for at deltage,det var detmestutrolige, han mfltte gennemgfl,han mitte ogsflh6re for det flere dage
efter,sfl til sidsthavdehan besluttet,at han ikke ville deltage,nir
hypnotis/renopfordredetil at satte hrendernebag hovedet,si han
(hypnotis6ren)
kunnefinde ud af, hvemder var modtageligfor hypnosen.
Men holde sig vrk fra salen,nflr der var hypnose,kunnehan
ikke, sflfor at styrkesig selv,tog hanmig vedhandenog skulleforestille,athanhavdetil opgaveat passepfl mig,jeg har nok vrret en 67 ir, mendet der sketehuskerjeg alligevelhelt tydeligt.
Thomsenog jeg sadpfl en af de dversterekker op mod scenen,
sflhypnotis6ren
fik ret hurtigt AiephThomsen,sflhankom nedfor at
snakkemedham,menThomsenville ikke med op pe scenen.
Men hypnotis6renmfl alligevelhavefflet sin kraft til at virke, for
henmod slutningennrevnedehanpludselignavnetDanmark.Straks
sprangThomsenop, stormedeop mod scenen,tog en dirigentklokke,
som han brugteflittigt, menshan rflbte: ,,Huskdet storegise- og
andespili forsamlingshuset
i nrste ugeo'.
20

Det havdeen god effekt pi tilskueme,men mestpi Thomsen,
fordahypnotisoren
klappedei hrenderne
foratvpkke Thomsen,
havde
hanlige havet klokkenfor at kundg6renok engang,at der var giseog andespil,men nu vflgnedehan,og han smedklokkenlangthen i
rummet,dog udenat rammenogen,og si stormedehan ud af salen.
Thomsendeltogaldrig merei disseaftener.
Ni menlad os nu tageen ting ad gangen,somjeg husker,hvad
der foregik i huset.omkring fastelavnhavdebflde vflbenbroderforeningenog Handels-og Hflndvarkerforeningen
noglefastefester.
Vflbenbroderforeningen
aftroldtgernekarneval,hvor mangeaf
foreningensmedlemmerm@dte
op maskerede
og i dragter,sommange
gangekunnetagelang tid at forarbejde,der var virkelig giort meget
ud af at g6remaskeringen
og dragternesi godesommuligt og helst
sflgode,at manikke blev genkendtlige med det samme.
Derkunnevinregrupperph4-5stykker,deropf6rtehelesketches.
Aftenenstartedemed,at de ikke maskerede
ankomved l9-tiden
og indtogderespladserpfl brenkenei salen.De maskeredesamlede
sig i serveringslokalerne
ved sidenaf salen.
Kl. 20.00spilledemusikkenen march,og sflmarcherede
demaskeredeind, og de lavedealle de numre,somde havdeind/vet i god
tid f4r fastelavn,der var ingen tvivl om, at man havdehaft mange
godetimer,nflr man m/dtes for at ind@vede sangeosv, sompublikum blev underholdtmed. Et er var der en 4-5 stykker,der havde
byggeten robfldaf pap og tyndelister,biden var udenbund,og s6
kunneman l0fte biden op om benene,derefterkom de ,,sejlende,,
ind, rnensde sangrevy om, hvadder var handt i Vejlby i flretslgb.
En kampedamemangledeheller ikke. ,,Hun" var en velbygget
,,dame'.,for indenivar derto mend - denenestiendepfl skuldreneaf
denanden- og sombevrgede sig rundtpi denmflde.
Der var selvf6lgeligogsi smukkedragter,men det var nu mest
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de sjove indfald, der skabte munterhed. Der mi have varet ofret
megentid pfl dissedragter.Man havdejo heller ikke TV den gang.
Precis kl. 23.00 faldt maskerne,og det var sjovt for publikum at
se, om de nu havde gettet rigtigt pfl hvem, der var i de forskellige
udklredninger.Efter at maskernevar faldet, og prremiernetil flotteste
og sjovestemaskeringvar uddelt, blev der igen dansetrestenaf natten.
Der var i nogle flr sfl mangedeltagere,at festenm6tte flyttes op i
den rdde skolesgymnastiksal(senereblev der kommunekontori den
r@deskole). Det var nok lidt besverligt for mine forreldre, men omsetningen var uden tvivl god disse aftener.
Dagenefter skulle min mor op for at gOrcrenti lokalerne,og der
jeg
med, og der stiftedejeg bekendtskabmed det fgrste ,,trek og
var
slip". Da jeg viste stor
interesse for dette mig
ukendte,giorde min mor
mig opmrerksom pi, at
hvis jeg rykkede i den
snor,somhrengtenedfra
cisternen, sfl ville der
kommesimegetvand,at
der ville blive oversvommelse, og selvf6lgelig det skulle pr@ves- si da
mor var inde for at g@re
rent i salen,rykkede jeg
i snoren.
Da vandet strdmmede ud i kummen,
havdejegikke andeti ho-

vedet end se at komme vrek. Jeg lgb hjem til bedstemor,og heldigvis
kom mor hjem igen uden at v&re druknet. Det varedenogen tid, inden jeg blev dus med dette nymodenstoilet.
Hindvrerkerforeningens fastelavnsfest startedegerne omkring
ved 15-tiden om eftermiddagen.Si blev der sl6et katten af tgnden,
deltagernevar alle handlendeog handvrrkere, og tilskuerne var byens drengeog piger. Vi stod i kreds rundt om tgnden for at vente pfl,
at der gik hul pfl den, for si vreltededet ud med karameller, appelsiner og rbler; sfl var det med at vpre vaks, nir det skete.
Kattekongen blev fejret om aftenen, hvor foreningen aftroldt
fastelavnsfest,hvor man dansededen halve nat som i vibenbroderforeningen.
Gunnar Ovesen- skrevet i Vejlbygruppen 1999/2000.

Mere fra forsamlingshuseti Vejlby.
Eengangom iret aftroldtVibenbroderforeningen
skiveskydning
i forsamlingshuset.
Det foregik pi den m6:de,at man havdestandpladsi denstue,somst@dte
op til salen,og si var skivernehrengtop
pfl modsattevag i salen(detvar godt nok kun 10 meter).
Selveskydningenforegik fralgrdag sidstpfl dagenog heleaftenen,og sfl fortsatteman s6ndag.Da kun to kunneskydead gangen,
kunnedetvere lrengeat vente,nflr der skulleskydesflere serier,men
det var intet problem at fi tiden tll at gh,mensman ventede,for der
var altid gangi flere spil kort rundtvedbordene,og der gik en del af
de ,,lysepilsnere"sidan nogledage.
Da der var en del, som skrfledeeller snuste,s6var der altid opstillet spyttebakker
rundti lokalet.Det var en lav emaljeretskfllmed

et lflg over, hvor der var et hul i, si man kunne spytte skrflsovsenned
i. Det var - nflr man trenkerefter - ikke srerlig appetitligt, men de der
brugte spyttebakken,kunne v&re rene virtuoser til at ramme det lille
hul i l6get.
JeghuskervognmandJensJensen,
han kunne ramme plet hver gang, si
en aften jeg gik og hjalp min far med
at servere6l til de, som spillede kort,
si flyttede jeg spyttebakkenlangere
og lengere vpk fra JensJensen.Jegtror
nok, han godt var klar over det, for han
blev ved med at g6re sig umagemed at
ramme hullet, men pfl et tidspunkt
havdejeg fflet bakken for langt ud, sfl
daJensJensenafleveredeskrflen,ramte
den kanten af bakken og floj helt op pfl
veggen. Det var mig, der kom til at
rense gyldenledertapetetdagenefter.
Det var ikke altid, man blev frerdig med at spille kort fgr den lyse morgen,men det giorde ikke noget,for min
far satte bare en del 0l frem, ff,r han
gik i seng,afregningensketesfl dagen
efter.Blev man ferdigfgr minfar stod op, s6 hrngte man n/glen til
hovedd@ren
pfl et sgm, der sad i vinduet udenfor, alle var klar over,
hvor n/glen hang, men det har aldrig forvoldt problemer.
Der blev ogsfl tid til - selvom der blev spillet kort - at uddele
prremiertil de, som havde vundet ved skiveskydningen.Prremierne
var som regel s/lvting - vaser, sk6le o.l. Jeg har endnu nogle pramier, som min far vandt ved disse skydninger.
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Juletresfester aftroldt bide Vibenbroderforeningen og Hflndvrerkerforeningenmed ffl dagesmellemrum, og de blev som regel afviklet pfl sarnmemide.
Inden selve festen skulle der opstilles et juletrre i salen, og det
trre kom min far billigt til, for han havde en aftale med graver S6rensenfra Vejlby kirke. Han skulle af med traetfra kirken 2. juledag, og
sflhentedevi trret og stillede det op i salen,men det var bestyrelserne
fra foreningerne,der pyntede det og sattelys pi.
Det var levendelys og det kunne godt skabeproblemer, nirb4r
nene skulle gfl om tre,et,srerlig da pigerne begyndteat gfl med strutsk@rter,men sfl stod nogle af bestyrelsesmedlemmernevagt foran
treet. Ikke srrligkgnt, men effektivt, for si kunne man holde bOrnene lidt pi afstandaf stearinlysene.
Selve festen begyndte kl. 19.00. Nfrr bgrnene og deresforaldre
ankom, samledesman i de to lokaler, der st6dte op til salen for at
vente pfl det store @jeblik,hvor d4ren blev sliet op, si man, under
ledsagelseaf musikken - oftest spillende ,,Nissernesvagtparade" kunne gfl ind til det tendte trre. Under trret sad si de nisser, som i
aftenenslob skulle underholdebornenei nogle timer med forskellige
sangeog lege, og det kunne de vere gode til.
For begge foreningers vedkommendeblev der uddelt godteposer, indeholdendeen appelsin, et eble og noget forskelligt slik. Sfl
langt var festerneens,men i Handels-og Handvrrkerforeningen blev
der senerepi aftenenvist film - det var gerne,Fy og Bi" eller film af
sammeslags,og de gjorde altid lykke hos b6rn og voksne.
Efter at nissernehavde forladt festen,blev juletraet skubbetind
til siden,og sfl kunne de voksne dansemed deresb6rn og b4meb4rn.
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Vrlgermgderne kunne vare barske,men man gik dog aldrig over
til hindgribeligheder, selv om bglgerne kunne gilh4jt.
Mgderne var altid godt besggt, serligt nflr det var sogneridsvalgene,der stod for tur. Der var mange venstrefolk i byen, men socialdemokratiethavde efterhinden niet at overhale,i hvert fald pi landsplan.
Der opstodmangegangeepisoder,som man kunne huske mange
flr senere.Tilribene var ikke altid lige stuerene,men det tog man som
det kom.
Et ordskifte som man ikke glemte, og som vi ogsi havde med i
en dilettantforestilling opstod,da gflrdejerCarl Kjeldsen engangstod
pfl talerstolenog udtalte, at det halve sognerfldvar nogle idioter. Det
var alligevel for meget, si dirigenten mitte bede Kjeldsen om attage
ordenei sig igen. Carl Kjeldsen gik op pe talerstolen og udtalte, at
det halve sognerid ikke var nogle idioter. Ja, sfl mfrtte alle overgive
sig. Alle var jo kommet for at fi en aften ud af det, et festligt indslag,
selvom det var barsk.
Selv ved en generalforsamlingi Sygekassenkunne mangeffl en
forn6jelig aften ud af det. Der er i hvert fald en generalforsamling,
man aldrig glemte, det var dengang,der skulle indf@resbetaling fra
Sygekassentil tandlrgeregninger. Der blev bide sagt for og imod,
men pfl et tidspunkt rejste trrskohandler Reiche sig og udtrykte sin
uforbeholdnemening om den sag. Han mente ikke, at Sygekassen
skulle til at betalefor tandlageregninger.Det kunne han ikke gfl med
til, for som han sagde:,,Mutter og jeg har forloren bide foroven og
neden". Da han havde sagt det, og der blev der en del munterhedi
salen,og sflgik det op for ham, at det kunne misforstis, sflhan skyndte
sig at tilf4je, at det var altsi ikke pi den mflde han mente. Og sfl gik
munterhedenover i etlatterbrel. Ipvrigt fik man indfgrt hjrelp til tandlnge, si han kunne have undgiet kvalerne.
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Der foregik mangeting i forsamlingshuset
flreneigennem,men
det jeg har skrevether, er hvad der har heftet sig pfl min hukommelse.
Gannar Ovesen- slvevet i Vejlbygruppen1999/2000.

Min barndomog ungdom.
Mit navn erAage Rasmussen,f6dt 25. februar 1923 som s6n af
Christian og Kathrine Rasmussen.Jeg er f4dtog opvoksetpfl Vestre
Skovvej i en af Hospitaletstjenesteboliger,fordi min far var ansatpi
hospitalet som avlskarl, virkede han ogsfl som kusk og sommetider
som portner.
Han har fortalt mig, at nflr han var frerdig med markerneog dyrene,si kunne der komme beskedfra overlegen eller forvalteren,om
at han skulle sprendefor kareten og k@redem i teatret, og han mfltte
si vente inde pi Bispetorvet, til forestillingen var forbi. Det blev
derfor sommetideren lang arbejdsdag.
I 2 perioder var han ogsfl medlem af sognerfldetog med i skolekommissionen,og han var med til at starteen forening pfl Hospitalet
for alle gflrdensfolk, sfl der var nok at se til.
Men nu til min barndom fra jeg kan begynde at huske. Den var
megetlys og god, jeg havde 2b$dre som var noget aldre end jeg.
Kvarteret hvor jeg voksedeop, var et sikaldt ,,rigmandskvarter",og
der var ikke andredrengeat lege med, men der var da nogle piger, si
det gik jo meget godt alligevel.
Vi havde ikke meget lege@j dengang,men jeg havde da en
draisineog et lObehjul- og et trillehjul med en pind - det var et gammelt cykelhjul.
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Dajeg blev lidt st@rre,
begyndtejeg at strejfenogetmereom, si
jeg fandthurtigt nogleandredrengeat legemed. Vi legedemegeti
RissSkov,og et stedvi ogsi legedemeget,var "Natkulerne"(latrinkuler). Det var noget, som h6rte til
Hospitalet. Om sommerenholdt vi
til nedepfl Hospitaletsstrand,det var
denganget lukket omride, men jeg
havde fiet min egen n6gle, si vi
kunne komme ind, og der har vi
brugt mangetimer.
En af de ting, jeg var sur over,
var nflr min far skulle have vasket
kravebryster,og det sketeret tit, for
han rendtejo til mgder altid, men de
skulle vaskesog stives inde pfl et
,,Franskvaskog strygning" pi Skovvejen lige over for Klintegflrden. Det kunne endda gfl, nir de var
snavsede,og si gik det over stok og stentvrrs gennemskoven,men
nfrrjeg skulle hjem med de rene kravebryster,sfl skulle jeg brre dem
pi begge arme.
Jeg kan ogsfl huske, at vi hver sommer var en tur i Marselisborg
skovene,si varhele familien samletog madkuryenepakket. Vi mgdtes altid ved sporvognens endestation. Sporvognen k6rte kun til
Tr6jborgvej dengang,sfl der var et godt stykke at spadsere,nflr vi
drog afstedhele flokken.
Vi skulle med sporvognenog dereftermed Marselisbidene ud til
Ameredenog sfl op i skoven og finde en plads, hvor vi kunne spise
vores mad, min nevg og jeg fik en "Chabesovand",sfl det var store
tider.
Si kom tiden, hvor jeg skulle begynde i skolen. Jeg ville ikke i
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skole,men der boedeen pige, som hed Karen, pi sammevej, og hvis
hun ville holde mig i hflnden, sfl ville jeg godt med. Men i tiden
inden var der ogsi en masse vr6vl hjemme, min mor sagde,at jeg
skulle have rigtige sko, og min far sagde,at nfrr de 2 storekunne pi i
trresko, si kunne jeg ogsi. Men si var den gal igen, for min mor
sagde,atjeg skulle have andrebukser,jeg havde aldrig haft andetend
korte bukser og sorte, uldne str@mperog livstykke og strfimpeband.
Jegfik ogsflen skoletaske,som onkel Petrushavdelavet, den var flot
men noget stor, for den skulle gerne vare hele skoletiden.
N6, men afstedkom vi, og der var langt at gh",for vi skulle op ad
Tretommervej- hen ad Landevejen- og ned ad Fortevej, men vi kom
da i skole og skulle begyndei 1. C med Rigmor Mogensensom klasselrrer, jeg kan huske, vi fik en ABC og si havde vi en tavle og
griffel til regning, og gud nide trpste os, hvis vi knrekkedegriflen.
Siden fik vi Bent Jensentil klasselrerer. Men ellers eik de fdrste
skoleflr stille og roligt.
En ting jeg kan huske, var nir jeg havde fOdselsdagsfest
for alle
drengene,vi havde en stor have og en vandbeholder,en rigtig stor en,
og da jeg jo havde f@dselsdagi februar, var der tit sne, si det var
hflrde kampe vi havde, og der var altid et par stykker, der tudede,
men ih hvor var det skrgt.
Jeg kan huske et ir, hvor der var meget sne. Da kom vi hjem til
min mor, som havde bagt fastelavnsboller,og de spistesi mange,sfl
mangemed varm kakao til. Da vi havde vrret ud at lege, og de var
pi vej tLlat gil,stodHenrik pludselig oppei sofaenog tog sinegummestdvler af og heldte en massevand ud pi gulvet og si sagdehan til
min mor, at det var den bedstef6dselsdag,han havde vreretmed til.
Da vi kom op i de lidt stdrre klasser,begyndte vi at spille fodbold, og vi havde nogle gevaldige klassekampe,vi havde et rigtigt
godt hold, si vi spillede tit med de rldre klasser,si der fik vi jo ofte
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klg. Jeg husker engangvi var
megetbagefter;da varjeg kommet ned i forsvaret og lavede
et selvm6l. - Vores milmand
blev si gal, at han kom ud og
smrekkedemig en 6refigen.
Vi havde engang om 6ret
en fodboldturnering sammen
med Aaby - Viby - og Rosenvangsskolen. Jeg blev udtaget
til skoleholdet,og jeg skal love
for, at jeg var stolt, da jeg drog
afsted til Risskov Skole med
stOvlerneover nakken og med
str@mperne
i skoletasken,det var forresten rigtige fodboldstr@mper,
som min mor lavede,det var der ikke ret mange,der havde.Vi vandt
alle kampene,og jeg lavede de fleste mil.
Jegkan ogsi huske at vi fik en ny gymnastiklrrer, det var Boelsmand, og den fprste gang vi var pfl fodboldbanen,stillede vi jo op,
som vi plejede,men det skulle vi ikke bestemme,sfljeg lavede vr6vl,
men si tog Boelsmandfat i min n&se og svingedemig rundt, sfljeg
landedeude pi vingpladseo,oB der har jeg for det meste spillet siden.
Om sommerenskulle vi ned til Bellevue og lrre at sv6mme.Der
var ikke mange,der havde cykler, sfl vi m6tte l6be frem og tilbage til
skolen.
Jeg kan ogsi huske, nir vi havde eksamen,si var der censorer
pi, og det var for det meste medlemmer af skolekommissionen,si
jeg var meget sur, nflr det var min far, der var censori vores Hasse.
Jeg var ogsfl til optagelsetil Mellemskolen, men jeg dumpedei
dansk.Jeg blev kaldt ind til overlrrer Mogensenpi hans kontor og
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fik lov at begynde i Mellemskolen, mod at jeg skulle op til en ny
pr4ve efter 3 mflneder, og det ville jeg ikke. Det har jeg fortrudt
mangegange siden.
Ni, men tiden gik, og jeg skulle konfirmeres, vi gik til prest hos
pastorBendt, han var lige begyndt dengang,sAprrestegflrdenvar ikke
helt klar, da vi begyndte. Jeg kan huske, han fortalte, athan havde
haft nogle af de gamle til kaffebord, og der var en, der sagde,at der
var spindelvav pi loftet, men det var nogle ledninger, der strittede
ud, hvor lysekronen skulle v&re. Til os sagdehan, at vi godt mfltte
lege i den storehave, der h@rtetil prrestegirden,men vi kunne fa'me
lige pr@vepi at stjreleebler.
Fra min barndom kan jeg ogsfl huske de lange traveturefra Vestre Skovvej og op til Vejlby, min far var med i den Socialdemokratiske forening, si jeg var med, nir der var dilettant og til andespil og
karneval.Min mor ville have, at jeg skulle pfl danseskole,sfl hun fik
mig slrebtop i Forsamlingshuset,men da vi skulle begyndeat danse,
stakjeg af og lgb hjem til VestreSkovvej, sfl hun var godt gal, da hun
kom hjem.
Vi flyttede til Vejlbygade i 1939, og jeg fik nogle gode kammerater der - PrebenJust- Erik Iversen - Gunnar Ovesen- og Karl Bgje.
Vi holdt meget sammen,og der var et sfl godt sammenhold,at nflr vi
skulle til bal, sfl var der altid nogle andre, som gerne ville vare sammen med os. Vi har haft mange gode ture sammen;vi har vreretpfl
telttur til Greni strand,hvor vi ogsi har vrret i sommerhus;vi har
vreretpi Kgbentravnertur;sammenmed Erik og hans bror var vi pi
en tur Sjelland rundt. Mangen en t6r kaffe har vi fiet hos de forskellige foreldre.
Jegkan ogsi huske, at Gunnar var kassereri Vejlby Dilettant- og
Ungdomsforening.Han kom en aften og beklagedesig over, at formanden var holdt op, og foreningen havde en aftale med Alex og
Richard, at de skulle spille til bal i Aftroldshjemmet, og der var ikke,

enkronei kassen,men somde godekammeratervi var,tridte vi til fik lavetplakaterog cyklederundt med dem bl.a. til Hojskolenog
nedtil pigernepi Statshospitalet,
til Skejbyog Lystrup,og da dagen
kom, str/mmededet ind med ungemennesker- der har aldrig fgr
varet si mangei Aftroldshjemmet.Denforeningk6rtevi underhele
krigen- alt i alt en god tid.
Min tid somfodholdspillerbegyndte,dajeg var 10 ar, det var i
VR[, hvor vi trrnede underdennavnkundigeClementDall, men si
oph6rteklubbenogjeg begyndtei Skovbakken,hvorjeg har varet
lige sidenog har haft mangegodeflr og stadigvakhar det.
Aage Rusmassen- skreveti Vejlbygruppen1999/2000.
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,,De gamlesHjem" i Vejlby.
Jegvil forsggeat skrive lidt om lokalcentereti gamle dage. Denganghed det,,De gamleshjem".
Jeg heder Karen Ovesen og kom til Vejlby i foriret 1940, hvor
jeg blev husasistenthos Henry Schmidt Vejlbygade. Der var jeg i
halvandetir.
I1942 kom jeg til at arbejdesom stuepigepi,,De gamlestrjem"
Det var et megethyggeligt og rart sted at v&re, vi var to stuepigerog
en kokkepige og si var der en kone fra byen, der hjalp med, vask og
strygningsamthvis der var noget ekstraarbejdei k@kkenet,det kunne
der vrre ved hgstider og i lignende ekstraordinreretilfelde.
Bestyrerindener selvf@lgeligden vigtigste at f8:nrevnt,hun hed
frk. Jprgensenog var uddannet sygeplejerske. Hun var en meget
flink og alligevel myndig arbejdsgiver,og hun var s6d og rar overfor
de reldre,som boedepfl hjemmet.
Frk Jgrgensenblev seneregift med konsulentC.P.Lauridsen,som
havdegflrdenNyholm, gflrdener nu nedrevet. Den li hvor nu Vejlby
Centervej st@dertil Grenflvej.
Nu vil jeg fortelle lidt om bygningen og om hvordan den var
indrettet. Den havde oprindeligt vreretet stuehustil gflrden ,,Skorph6j"
min sgsterhavde tjent pfl gflrden i 1929,men i 1933 var den bygget
om og kunne tagesi brug som alderdomshjem.
Jeg kan ikke helt n@jagtighuske,hvormangevrrelser,der var til
beboelse,men jeg mener,detvar lige under tyve. Det var en pen
rodstensbygning med en bred vej fra Vejlbygade og op til
hoveddgren omtrent som nu. Der var ogsfl en indgangsddr naesten
henneved den dstvendtegavl, huset havde gadenummeret11.

Ved den stdrstehovedddr kom vi ind i en ret stor entre. Derfra
gik trappenovenpfr:,hvorde fleste verelser til beboernelfl. Alle verelser mod syd plus et par stykker i den @stregavl ud mod Vejlbygadevar beboet af kvinder.
To af kvistvrerelsernei midten at bygningen var beboet af stuepigerne. I vestgavlenhavde bestyrerindensin lejlighed bestflendeaf
to verelser. Der var kun dt toilet pfl gangenovenpi, si her kunne der
godt blive,,tr&ngsel".
Der var en trappemere i den andenende. Den gik ned til entreen
hvor mandenesvrerelser var. Jeg kan desverre ikke huske hvorbadeverelset var, men jeg mener det var i stueetagenmed en dOr fra
hovedentreen.
I stueetagenkunne man fra hovedentreenkomme ind i spisestuensamt dagligstuen.
I vestgavlenvar der en indgang til kgkken og bryggers. Ude bag
kgkkenet havde kokkepigen vprelse.
Spisestuenvar m@bleretmed et almindeligt stort bord og stole
mensdagligstuenogsflhavde spisebordog stole betrukket med plys,
der var et par enkeltelrenestole,Jeghuskerikke om der var en chaiselong, men dagligstuenvar kun i brug ved hgjtidelige lejligheder, sesom beboernesfgdselsdageog til jul, piske og pinse og lignede.
Man kunne fra dagligstuenkomme ud i entreeni den Ostreende,
hvor der var et stort vrerelse,hvor to mrend boede sammensamt et
almindeligt vrerelse. Der var ogsi toilet i denneende.
Nogle af beboernehuskerjeg. Den ene af de to mend som boede samenhavde veret fisker, jeg mener han hed Jakobsentil efternavn. Hans bofrlle var "Fut-Laus" - jeg kender ikke hans rigtige
navn men havde vist erhvewet @genavnet,
fordi han slebte ph tglderne. Den tredie mand var en meget fin gammel herre med prene
m6bler og malerier. Han hed hr. Sparre og havde vrret skovrider.
Jeg tror egentlig ikke han var herfra, men han blev dog begravetpfl
34

kirkegfrrdenher i Vejlby.
Oppe hos damernehusker jeg Mette Pedersen,som havde boet
pfl Filbakken i et lille bindingsvrerkshus,hun var meget svagelig. En
andendamehedAnine - efternavnethuskerjeg ikke, men hun havde
en datter,somhedAstrid Mortensen. Anine var megetd6v, hun brugte
h@tet6r,som var udformet som en meget stor tragt, men hun var alligevel svar at r6be op.
Sfl var der en anden s@ddame, som jeg mener hed Marie - hun
var vist ud af Wolle-familien.
Sfl var der ogsi fru Bomholt. Hun havde haft hus nede pi
Skejbyvei overfor dammen. Hun var en meget stilig dame. Hun
havde en massenips, billeder og flotte mgbler i sin stue.
Den sidstejeg vil n&vne er "Stin". Sfldanblev hun kaldt. Hun
hed Richter til efternavn,og var fuld af hum6t men kunne ogsf;blive
meget fornermet.
Jeghusker,atnflr vi bonededen lange gangpi f@rstesal, si havde
vi en storbonekost,vi korte frem og tilbage med. Der elskedeStin at
satte sig ovenpfl og hage sig fast, mens man k6rte den hen ad gangen.
Og man skal huske ph, at de eldre kvinder dengang gik med
fodlange skgrter,sfldet kunne nok fgles svrert med den slags forn6jelser som hun gav sig af med.
Nu jeg har nrevnt noget om t@jmoden,vil jeg gerne pointere, at
alle var pene i t4jet, og nogle af kvinderne gik til daglig med store
bomuldsforklrder p6.
Mandene havde tit store lgse kraver uden pfl den langrermede
undertr0je,og kraverne var sommetideraf sort stof, for si kunne de
holde lrengereuden at skulle til vask.
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Si havde de jakke udenpfl. Om sommeren var det en tynd
bomuldsjakke. Sweatersvar ikke pfl mode dengang.
Nasten alle gik med kludesko eller sivsko og i entreenvar der
opsathylder, hvor trreskoenestodpfl rad og rrekke. Selvfglgelig brugtes sko til prentbrug.
Nflr vi giorde hovedrent tog man 6t vrerelse af gangen og alt
senget@j,
l4bere og trepperkom ud; garderobeskabetblev ogsi t@mt,
og t@jethang til luftning hele dagen.
Da huskerjeg en morsom ting, nflr vi skulle ghtOjet efter nede
ved mandene. Det var Fut-Laus's ,,gi i byen t@j" der fik lommerne
vendt,og de var fulde af brugte stykker tyggeskrfl. Begejstringenvar
ikke stor hos ham over, at skriene nu blev smidt ud.
Men alle var vist glade for at ffl derest$j banket og b6rstet.
Der blev spist til middag kl. tolv og det var ganske almindelig
mad som man fik den gang. Der blev altid serveretto retter mad, og
om s@ndagen
var der steg,benlgsefugle, koteletter og lignende,men
kylling fik man dengangf6rst om forflret - som regel pinsedagkunne
middagenvrerekylling med agurkesalatog til dessert- gr|d - af de
tidligste rabarber.
Alle der kunne spiste i spisestuen,ellers fik de maden bragt op
pfl deresvrerelser.
Der var ikke nogle srerligeaktiviteter. Damernestrikkede,hreklede eller syede. Sommetiderkom de ned i stuenmed strikket4iet.
Af underholdningvar der sommetideroplasning med pastor Ole
Bendt,eller en af lererne fra skolenkom op og fortalte noget. BarbermesterSvend Ottesenkom ogsfl,han bflde sang og lresteop.
SvendOttosenkom ogsfl og klippede mandene,jeg ved ikke om
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der var damer med kort har, de fleste havde vistnok "knold" i nakken.
Det var vist nogenlundedet jeg kan erindre om gamle dage pfr
,,Hjemmet" som det ogsfl blev kaldt.
Karen Ovesen, Vejlbygade 7 marts 1999
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