
Forord

En kreds af "muntre gamle" Vejlbyborgere har fundet
glrede i at mgdes pfl Vejlby Lokalcenter nogle mandage i
efteriret 1999 ogforflret 2000 for at snakke om barndom
og ungdom i Vejlby, udvekslet billeder og gode minder.

Dette samv&r er nu resulteret i "2. samling" af erindrin-
ger fra Vejlby. "Vejlbygruppen" har bygget videre pfl det
fortsatte samarbejde, der ogs6 tidligere har vreret med
Vej lby-Ri sskov Lokalhistoriske Forening, der s iledes 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 Vejlbygruppens vegne - tak til alle, der har giort dette
nye erindringshafte muligt.

Kirsten Dupont Pedersen
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Dyrene i min barndom:

I forflret 1944 flyttede mine foreldre Gudrun og Johannes Jen-
sen, min lillebror John og jeg (tre og et halvt 6r gammel) fra Violvej
4 i Risskov til Mosevej 10 i Vejlby.

Vi boede i en 2 vrerelses lejlighed pfl f@rste sal i min molmor
Laura og morfar Martin "Vejmand" Jensens hus. Her m@dte jeg min
morfars g&s, som af og til gik frit rundt i haven. Denne frihed benyt-
tede den store gase til, med baskende vinger og h6jlydt skrreppen op,
at jage lille mig rundt i haven, og stolt vandrede den omkring, nflr det
lykkedes at vrelte mig omkuld og give mig et eftertrykkeligt nap.
Efter sidan at have levet i noget nrer panisk rredsel, var jeg meget
tilfreds med, at han udskiftede gessene med dverghons. Dette fik
freden til at senke sig i mit unge liv. Det var altid sprndende at ffl lov
til atf@lge hele udviklingen, nir min morfar lagde nogle ag under en
h4ne, der var ,,skruK'. Jeg fik altid oplyst den rigtige dag, hvor de
ventede kyllinger skulle pikke hul pi skallen.

(Jeg kunne endnu ikke telle 2l dage frem).

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 uanede h4jder, 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 efterhanden stor nok til at hjelpe ham. Han
havde et lille akvarium i stuen, men nu ville han bygge mange akva-
rier, der skulle installeres i det nye hus. F@rst gravede vi cirka Il2
meter ned i jorden, si blev der stdbt gulv. Derefter blev der bygget et
trreskelet. Vreggene var 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 etager pi begge langsider.
Der blev svejset akvarier, skflret glas og kittet.

Der blev monteret en tank med petroleum, hertil var loddet et
r@rsystem der l@b under akvarierne. Under hvert akvarium var der en
trendt v&ge, sfl vandet kunne opvarmes og holde den rette tempera-
tur. 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 deltage i udstillinger, og
hvis alt gik vel srelge den forventede yngel ellerbytte den til andre og
miske dyrere fisk.

Det var en sprndende tid, og han fik virkelig mange unger af
bflde aglreggende og fgdende fisk. Han havde opdrret af ,,Jack Demsey
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 gange undret mig over,
hvordan i alverden han fik den ide, at forsoge at fodre dem med hav-
regrd,d? Det var i hvert fald ikke noget, han selv spiste, men mflske
var det rester fra min grfld?

Hvis jeg troede, at jeg sammen med ham kunne sidde og nyde
resultatet af vores anstrengelser, tog jeg fejl, for fiskene skulle have
levende foder. Det betdd, at vi f6rst pi cykel senere pi motorcykel,
drog rundt i omegnen med spande og net for at fange daphnier eller
myggelarver. Jeg skulle med for at transportere si meget som muligt,
mens vi cyklede. Senere for at holde fast pi spandene mens fark4rte
motorcyklen. Det blev nemmere, da han fik anskaffet sig en side-
vogn.

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 hyl-
derne.

Huset blev dog snart fyldt op igen, men denne gang med tropi-
ske fugle. Vi havde mange kanariefugle og undulater i mange farver,
der om vinteren n6d godt af det isolerede hus. Om sommeren var de
alle udenfor i den store voliere. I bunden af volieren spankulerede 1
par guldfasaner. Dem k6bte min far billigt, fordi de kun var 2 timer
gamle. Vi havde dem i stuen i 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 absolut ingen myreeg, si fordi han skulle passe sit arbejde, blev
jeg udnrevnt til "myreegs-skaffer". De kunne hentes i labelterne
langs Arhus-Greni-banen. De skulle vare friske, si nresten dagligt
cyklede jeg derned for at fylde en lille spand, si der var til et par



dage. De voksede hurtigt og spiste meget, og efter kort tid kunne de
flyttes ud i volieren.

En dag kom der en mand, han ville tale med mig. Jeg var noget
overrasket over, at han stod med hatten i hinden, endnu mere overra-
sket blev jeg, da han viste mig hattens indhold. 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 voksede de hurtigt, si efter ca. 3 mineder kunne de leve af
korn. En dag fik jeg besked pfl at indfange alle 10 fugle, da de skulle
udsattes pi markerne nord for byen. Kon tid efter fik jeg af jagtfor-
eningen overrakt den fyrstelige sum af 50 kroner for mit arbejde.

Etpar frr senere fik jeg lov til atk4beetparduer. Derblev bygget
en lille voliere pi taget af fuglehuset, sfl de kunne opholde sig der,
indtil de kunne genkende omgivelserne. Det var med stor spending,
jeg ibnede for lflgen, Efter at de havde frgietet par runder i omegnen
landede de til min store glrede igen hos mig. Det blev til flere par, der
alle ynglede flittigt. Der stod siden ofte stegte duer p6 menuen.

Jeg har ogsi haft 45 Silkehaler til at overvintre i volieren. Det
var en meget streng vinter, og mange nordskandinaviske fugle var
trukket sydpi til Danmark. Jeg fodrede de mange fugle med ebler og
fr6, med det resultat at mange blev fanget at katte, derfor flbnede jeg
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 overraskelse sad de roligt pfl grenene, der
var opsat til formfllet. Jeg fodrede dem hele vinteren, alt imens jeg
n@d synet af dem, men da forfiret nrermede sig, horte jeg en dag ly-
den af vingeslag. Fuglene var meget urolige og flAj op i tr6den, da



varjeg klar over, at i dag skulle l6gen 6bnes og fuglene slippes fri. De
forsvandt hurtigt fra haven, men jeg er den dag i dag sikker pfl, at jeg
var skyld i, at alle 45 Silkehaler overlevede vinteren.

Som en bibeskreftigelse gik jeg hyppigt en tur ned ad Mosevej til
banen, og fortsatte over engene til Langengevej. Pfl min tur samlede
jeg af og til anskudte fugle op og tog dem med hjem i fuglehuset. Jeg
har huset og behandlet en 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, begge blev raske og forsvandt uden et ord til tak. Min
tamme Rige fik jeg, fordi den var faldet ud af reden si ganske lille.
Jeg hflnd-opmadede den, indtil den selv kunne spise, men den ville
ikke forlade mig selv om den opholdte sig udendf,rs d@gnet rundt.
Den sad pfl skorstenen hver eftermiddag ved skoletids oph6r for at
holde @je med mig, nflr den kunne se mig, flgj den mig im6de, og
satte sig enten pfl skulderen el-
ler pfl cykelstyret. Alle de
mange oplevelser med isrer
fugle har givet mig mange mor-
somme og interessante timer.
Det har ogsi fflet mig til at for-
stfl, at jeg har haft en
privilligeret barndom og op-
vrekst p.g.a. forstiende og kar-
lige forreldre og bedsteforal-
dre, der tillod og accepterede
mine mange pahit.

Orla Hedegaard Jensen januar 2A00



Min barndom i Vejlby.

Jeg blev fbdt1942 pi Skejbyvej, vi flyttede senere til Mosevej.
Dengang var der ikke ret mange bgm, der blev passet uden for hjem-
met, sfl der var altid nogle at lege med.

Barndommens bedste legeplads var Lergraven eller anlregget som
vi altid kaldte den. Jeg var ikke ret gammel, f4r jeg legede der, i
starten var det nok mest i sandkasserne, der var 2 store firkantede, og
jeg husker, nir der om forflret kom nyt sand, si var der altid mange
fine strandskaller og 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 anden Tarzan.

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
dammen ved Filebakken var en god legeplads. Jeg har fanget mange
hundestejler og haft dem
etpar dage i et syltet6js-
glas med vand, hvoref-
tbr 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
sprende sk6jterne pe

st@vlerne med en n@gle,
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 senere fik Parkteatret i Risskov, der viste filmen,
om eftermiddagen for b6rn og om aftenen for voksne. Vi stod i 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, danseskole og bankospil. Der var ogsi en
scene, hvor der gennem Srene er spillet mange forskellige stykker.
Engang var Kirsten Hiittemeier der og reklamerede for Gluten Flour
og bagte forskellige br@d, man kunne smage.

Jeg gik i s/ndagsskolen pi Holmensvej. Om sommeren var vi pi
udflugt til Ny M6lle, sfl var det enten Henry Schmidt eller Karl JOr-
gensen, der stillede en lastbil til rfldighed. Der var sat brenke op langs
siderne pi ladet, og de blev hurtigt besat, sfl de fleste mitte sti op.
Gad vide hvad nutidens bgrn ville sige til det.

Om foriret Sbnede Dora og Verner Rasmussen ishuset henne ved
Grenflvej, det li ved tankstationen. Man kunne kun kgbe is om som-
meren, og der var ikke det store udvalg som idag. De billigste var
runde jordber- og vanillieis, de kostede 15 Ore, de dyreste var vafler
og en ,,amerikaner", som var en vaffel med iskugler og en flOdebolle
mellem 2 skaller. De kostede 50 6re.Nflr mor skulle bruge flOde-
skum, kgbte man det hos bageren el. melkemanden, og man skulle
have en skil med til at have det i. Der var flere smi butikker i byen,
og det var noget rarere at handle der end i et supermarked i dag. Jeg
s)mes, vi havde en dejlig by. Det er trist, den ikke er mere.

Jonna Hartvig Qksnebjerg f. Kjeldsen. Skrevet i Vejlbygruppen
s@son 1999/2000.



"Provoen" Blinkenberg.

1933 startede jeg min fgrste skoledag i Risskov skole - 6 er gam-
mel. Jeg var meget glad for at git i skole pfl davrrende tidspunkt,
ogsi de nreste fem-seks 6r - jeg 16 i den gode halvdel med karakterer
ja jeg lfl endda i den allerbedste - pi et tidspunkt nr. 1.

Jeg tror, det var i fjerde klasse, og jeg husker tydelig min mors
stolthed, alle naboer skulle se den,,fine" bog. Jeg havde Blinkenberg
til klasselerer, jeg tror, jeg var hans ,,kaledrgge".

Jeg tog mellemskoleeksamen fra 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 oppe fraVejlby, vi varvel fattigrpvene deroppe, jeg
kunne slet ikke fglge med, hvad t@j og sko angik, si nir der var
ungdomsgilde og sidan, havde jeg ikke noget attagepfl, si dajeg var
frerdig med mellemskolen, sagde jeg 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 in-
gen af os vidste, hvem vi skulle v&re sarnmen med.

Og meget overrasket blev jeg, da jeg tridte ind ad d4rent ,,Ja-
men, 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 opstandelse fra de andre (lrerere). Sfl hu-
skede han, at min klasse gav ham et slips i julegave, og ogsi hvem
der overrakte ham det - Aase!

En anden gang vi var til fest hos samme Drude, havde jeg
Blinkenberg til bords, og vi snakkede si igen om skolen, og han ville
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vide, hvorfor jeg ikke tog realeksamen ogsfl, 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 anden episode med
sko. Han malede og lavede jo altid scenen til skolefesterne, og der
havde han en stor dygtig dreng, der hjalp ham. Om aftenen da de var
fardige, sagde han til ham ,,Ni, men vi ses sfl i morgen". Han kom
ikke, og neste dag spurgte Blinkenberg ham, hvorfor han ikke kom.
Jeg havde ingen sko, var svaret, men han gik godt nok ogsi altid i
trresko.

Nfl, men nogle 6r boede Blinkenberg i Ebel-
toft, og var, da der her startede en roklub, pfl plet-
ten, 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
sad han dog som styrmand i en firer - sn han blev
rigtig ,,mobbet" - og jeg tror, han n@d det. Vi
sv@mmede ogsi sammen om morgenen i Ebel-
toft sv@mmehal. En morgen sv@mmede jeg hen
til ham og sagde til 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 snakkede med ham et par
gange, efter at jeg bes6gte ham pfl hans 90 flrs
fOdselsdag. En nydelig mand i flot jakkesret -
MED SLIPS!

Kerlige tanker om en dejlig lerer og ven.

Aase Moisen Christensen f. Sturk
Skrevet i Vejlbygruppen s&son 1999/2000

13



Risskov skole.

Jeg stanede pi Risskov skole april 1948. Min klasselarer de 5
f/rste 6r var Verner Mogensen, jeg husker ham som et meget rart og
venligt menneske. Han havde en hobby, som vores klasse havde glade
af et par gange om flret, han var nemlig tryllekunstner og kunne trylle
havregryn til karameller og avispapir til pengesedler, det var vi me-
get imponerede over.

Vi havde mundtlig og skriftlig dansk, regning og skrivning, reli-
gion og gymnastik og handgerning. Der var eksamen hvert ar, og vi
fik karaktercr 2 gange om flret. I 5. klasse fik vi historie og geografi.
Vi startede altid dagen med morgensang og gik derefter i 2 rpkker til
klasseverelset, vi gik f6rst ind i lokalet, nflr lrereren kom, og vi satte
os fgrst pfl vores plads, nir lrreren b6d os det. Var der nogen, der
snakkede uden at have fiet lov, risikerede de at komme uden for dO-
ren.

| .-2.-3 . klasse var pfl en flrlig udflugt til Frederikshgj kro. Vi havde
madpakke og saftevand med og penge til en is. Fra 4. klasse var vi pi
udflugt forskellige steder. DSB stillede et tog, gratis til rfldighed hvert
er. Vi var bl.a. i Rold skov, Himmelbjerget og ved Kongebrogflrden
ved Lillebelt og Dyrehaven i Skanderborg.

I december fik vi lov til pi skift at tegne pi den ene tavle, vi
havde 2. Vi tegnede nisser, juletrre og pynt. Et ar bgnede vi en lang
grangren, der fyldte hele tavlen. Sfl skiftedes vi til at tegne et lys hver
dag, sfl til jul var grenen fyldt. Fgr juleferien havde vi julehygge i
klassen, bagefter gik vi ned i gymnastiksalen og dansede om et stort
pyntet juletra og sang julesalmer.
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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 lgrdagen til H. 2, der blev senere lavet en weekend-ordning om
sommeren, si timerne blev forkortet, si vi fik fri kl. 1.

Den sidste dag f6r sommerferien var 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 gymnastiksalen med Arhus
Byorkester. Dirigenten fortalte os om de forskellige instrumenter, og
hvordan de blev brugt i de forskellige stykker, si der skete meget
andet pi 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@rste flr.

Jonna Hartvig @ksnebjerg f. \ieldsen.
Skrevet i Vejlbygruppen s@son 1999/2000.
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Forsamlingshuset i Vejlby.

Vejlby Forsamlingshus adskilte sig sikkert ikke fra andre af den
slags huse i det 6vrige land. Det var som mange andre steder lands-

byens ,,kulturcenter", her foregik alt, hvad der afspejlede sig 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 menighedshus og forsamlings-
hus i 6n bygmng, men da missionsfolkene med sogneprest Ussing i
spidsen h6rte, at man bide ville danse og spille kort, trak de sig ud af
samarbejdet.

Men en kreds af byens bgnder og handlende slog sig si sammen
om at bygge forsamlingshuset i en aktieselskabsforening. Huset blev
ved med at vme i deres eje indtil krigens start i 1940. Under krigen
var der en del familier, som blev husvilde, si kommunen kobte huset
og byggede det om til lejligheder for disse husvilde. Det med at bygge
om, varnu sflmeget sagt. Salenblev inddelti 3 rum. Opdelingenblev
gjort pi den mide, at der blev opsat et skillerum af 314 tomme bred-

der, uden nogen form for lydisolering. Det resulterede i, at man kunne
h4re alt, hvad der foregik i de andre lejligheder eller rum - bide dag

og nat!
26bgm boede der en overgang med deres familier.

Udover de 3 rum i salen var der 2 lejligheder (rum) i de tilstg-
dende lokaler til salen. K6kkenet i stueetagen var felles for alle lej-
lighederne.

Der kunne godt opsti problemer, nflr sfl mange mennesker skulle
bo under sarnme tag, det oplevede mine foreldre og jeg selv. Vi bo-
ede 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
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underlig mide at afslutte en epoke pi. Mine forreldre var vrertspar i
forsamlingshuset, dajeg blev f6dt i1922,
netop pfl en dag hvor Handels- og Hind-
varkerforeningen havde en tombola i hu-
set, for at skaffe penge til foreningen, den
blev netop stiftet i 1922.

Da jeg blev fgdt pfl en dag, hvor der
var tombola i huset, m6tte jeg i mange 6r
h6re pfl megen snak om en ,,nitte" osv -
m@ller Meyer fra Marie M6llen kaldte mig derfor altid ,,Tombola-
drengen".

Der var ingen spiritusbevilling, sfl der mfltte ikke srelges strerkt
0l til fester osv, men det blev ikke overholdt. De eneste. der ikke
syntes om, at der blev solgt starkt f,l,var logefolkene, eller rettere de
var n6dt til at lave vr@vl over, 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 an-
meldelse fra logefolkene om salg af strerkt Ol. Ravnkilde unders@gte
omhyggeligt krelderen for 01, men da logefolkene ikke anmeldte om
vinteren, men kun om sommeren, hvor der ikke rigtigt var nogen
fester i huset, si kunne Ravnkilde - efter at have smagt ph Ollet -
konstatere at 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, skive skydning, s@lvbryllups - og foreningsfester,
gflse- og andespil og kaffe efter begravelser.

Der kom gerne engang om flret en hypnotis@r, men derimod var
der ingen dilettantforestillinger, vel nok grundet ph., at der ikke var
nogen scene i salen.
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Det kunne godt vnre en halvklam affrere at gi til fest i det gamle
forsamlingshus. Vreggene var oliemalede, sfl nfrr der blev fyret op i
den store kakkelovn i salen - det blev der altid om morgenen, nflr der
skulle vere fest samme aften - resulterede det i, at vreggene begyndte
at svede, for de var godt kolde, og denne kolde sved lgb formelig ned
ad vaggene.

Nir der blev danset og kom til at svede selv, og man sfl satte sig
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 hovedd6ren og gi langs med huset og
om bag gavlen - ddr var de to toiletter - ,,gammeldags das". Det kunne
gi for mrendene, men det mi nok ikke have veret sfl rart for kvin-
derne (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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Jeg har nu heller aldrig h4fi, atnogen blev forulempet, alle kendte jo
alle, si det gik endda.

Min bror og jeg havde vrerelse ovenpfl salens loft, 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
meget at lyset fra salen skinnede op 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 sove ind
til den dejligste musik af et tre-mands orkester, det var nrsten altid
nogle musikere, som blev kaldt ,,De tre smfl", der spillede til forenings-
festerne. De musikere var for vejlbys ungdom, hvad de store beat-
orkestre er 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 disse slagsmil, og hvis det gik rigtig slemt til, sfl gik han op
og afbr@d lyset ved elmileren, og si blev der som regel hurtigt ro
nede i salen, for de fleste hoppede ud af vinduerne for at komme vak
fra slagsbr@drene. Nflr der s6' var giet en rum tid, si kunne lyset ten-
des igen, sfl musikken kunne fi deres instrumenter med hjem og far
kunne fi ryddet op.

En aften efter en sidan fest gik far og ryddede op, da han pludse-
lig si et par pigeben stikke frem bag en bordplade, som var stillet op
ad veggen.Hans bange anelser gik 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
beskyttet og havde ikke fflet en skramme.

Det mfl ogsi have veret v&ffe med slagsmil i Vejlby end andre
steder omkring Arhus, for jeg kan huske, at jeg sammen med nogle
kammerater ville starte en ungdomsforening, det var under krigen,

l9



men politimesteren ville i starten ikke give os lov til at aftrolde bal i
Vejlby, vi mfltte ind og tale med ham, han var bange for, at disse
baller skulle udarte, som det var sket f6r, men til sidst fik vi dog
tilladelsen, og foreningen eksisterede i mange 6r.

Mine foreldre havde ogsi pensionat, der var som regel faste pen-
sionarer og et par stykker var ansat pfl kommunekontoret, en skole-
lrerer, en t@mrersvend og en malersvend. De fem spiste hos os i mange
flr. En af dem - kommunekasserer C. Jensen - havde 20 flrs jubileum,
og da min mor d4de, overtog Karen ham som pensionrer.

Pensionrererne deltog som regel, nflr der skete noget i huset. Srer-
lig husker jegt@mrersvend Thomsen, han mfl have varet srerlig mod-
tagelig forhypnose, han var altid oppe pi scenen (som bestod af nogle
bordplader lagt ovenpfl glkasser) for at deltage, det var det mest utro-
lige, han mfltte gennemgfl, han mitte ogsfl h6re for det flere dage
efter, sfl til sidst havde han besluttet, at han ikke ville deltage, nir
hypnotis/ren opfordrede til at satte hrenderne bag hovedet, si han
(hypnotis6ren) kunne finde ud af, hvem der var modtagelig for hyp-
nosen.

Men holde sig vrk fra salen, nflr der var hypnose, kunne han
ikke, sfl for at styrke sig selv, tog han mig ved handen og skulle fore-
stille, at han havde til opgave at passe pfl mig, jeg har nok vrret en 6-
7 ir, men det der skete husker jeg alligevel helt tydeligt.

Thomsen og jeg sad pfl en af de dverste rekker op mod scenen,
sfl hypnotis6ren fik ret hurtigt AiephThomsen, sfl han kom ned for at
snakke med ham, men Thomsen ville ikke med op pe scenen.

Men hypnotis6ren mfl alligevel have fflet sin kraft til at virke, for
hen mod slutningen nrevnede han pludselig navnet Danmark. Straks
sprang Thomsen op, stormede op mod scenen, tog en dirigentklokke,
som han brugte flittigt, mens han rflbte: ,,Husk det store gise- og
andespil i forsamlingshuset i nrste ugeo'.
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Det havde en god effekt pi tilskueme, men mest pi Thomsen,
fordahypnotisoren klappede i hrenderne foratvpkke Thomsen, havde
han lige havet klokken for at kundg6re nok engang, at der var gise-
og andespil, men nu vflgnede han, og han smed klokken langt hen i
rummet, dog uden at ramme nogen, og si stormede han ud af salen.
Thomsen deltog aldrig mere i disse aftener.

Ni men lad os nu tage en ting ad gangen, som jeg husker, hvad
der foregik i huset. omkring fastelavn havde bflde vflbenbroder-
foreningen og Handels- og Hflndvarkerforeningen nogle faste fester.

Vflbenbroderforeningen aftroldt gerne karneval, hvor mange af
foreningens medlemmer m@dte op maskerede og i dragter, som mange
gange kunne tage lang tid at forarbejde, der var virkelig giort meget
ud af at g6re maskeringen og dragterne si gode som muligt og helst
sfl gode, at man ikke blev genkendt lige med det samme.

Derkunne vinre grupperph4-5 stykker, deropf6rte hele sketches.
Aftenen startede med, at de ikke maskerede ankom ved l9-tiden

og indtog deres pladser pfl brenkene i salen. De maskerede samlede
sig i serveringslokalerne ved siden af salen.

Kl. 20.00 spillede musikken en march, og sfl marcherede de ma-
skerede ind, og de lavede alle de numre, som de havde ind/vet i god
tid f4r fastelavn, der var ingen tvivl om, at man havde haft mange
gode timer, nflr man m/dtes for at ind@ve de sange osv, som publi-
kum blev underholdt med. Et er var der en 4-5 stykker, der havde
bygget en robfld af pap og tynde lister, biden var uden bund, og s6
kunne man l0fte biden op om benene, derefter kom de ,,sejlende,,
ind, rnens de sang revy om, hvad der var handt i Vejlby i flrets lgb.

En kampedame manglede heller ikke. ,,Hun" var en velbygget
,,dame'., for indeni var der to mend - den ene stiende pfl skuldrene af
den anden - og som bevrgede sig rundt pi den mflde.

Der var selvf6lgelig ogsi smukke dragter, men det var nu mest
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de sjove indfald, der skabte munterhed. Der mi have varet ofret
megen tid pfl disse dragter. Man havde jo 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 maskerne var faldet, og prremierne til flotteste
og sjoveste maskering var uddelt, blev der igen danset resten af nat-
ten.

Der var i nogle flr sfl mange deltagere, at festen m6tte flyttes op i
den rdde skoles gymnastiksal (senere blev der kommunekontor i den
r@de skole). Det var nok lidt besverligt for mine forreldre, men om-
setningen var uden tvivl god disse aftener.

Dagen efter skulle min mor op for at gOrcrenti lokalerne, og der
var jeg med, og der stiftede jeg bekendtskab med det fgrste ,,trek og

slip". Da jeg viste stor
interesse for dette mig
ukendte, giorde min mor
mig opmrerksom pi, at
hvis jeg rykkede i den
snor, somhrengte nedfra
cisternen, sfl ville der
komme simegetvand, at
der ville blive oversvom-
melse, og selvf6lgelig -
det skulle pr@ves - si da
mor var inde for at g@re
rent i salen, rykkede jeg

i snoren.
Da vandet strdm-

mede ud i kummen,
havdejeg ikke andet i ho-



vedet end se at komme vrek. Jeg lgb hjem til bedstemor, og heldigvis
kom mor hjem igen uden at v&re druknet. Det varede nogen tid, in-
den jeg blev dus med dette nymodens toilet.

Hindvrerkerforeningens fastelavnsfest startede gerne omkring
ved 15-tiden om eftermiddagen. Si blev der sl6et katten af tgnden,
deltagerne var alle handlende og handvrrkere, og tilskuerne var by-
ens drenge og piger. Vi stod i kreds rundt om tgnden for at vente pfl,
at der gik hul pfl den, for si vreltede det ud med karameller, appelsi-
ner og rbler; sfl var det med at vpre vaks, nir det skete.

Kattekongen blev fejret om aftenen, hvor foreningen aftroldt
fastelavnsfest, hvor man dansede den halve nat som i vibenbroder-
foreningen.

Gunnar Ovesen - skrevet i Vejlbygruppen 1999/2000.

Mere fra forsamlingshuset i Vejlby.

Een gang om iret aftroldt Vibenbroderforeningen skiveskydning
i forsamlingshuset. Det foregik pi den m6:de, at man havde stand-
plads i den stue, som st@dte op til salen, og si var skiverne hrengt op
pfl modsatte vag i salen (det var godt nok kun 10 meter).

Selve skydningen foregik fralgrdag sidst pfl dagen og hele afte-
nen, og sfl fortsatte man s6ndag. Da kun to kunne skyde ad gangen,
kunne det vere lrenge at vente, nflr der skulle skydes flere serier, men
det var intet problem at fi tiden tll at gh, mens man ventede, for der
var altid gang i flere spil kort rundt ved bordene, og der gik en del af
de ,,lyse pilsnere" sidan nogle dage.

Da der var en del, som skrflede eller snuste, s6 var der altid op-
stillet spyttebakker rundt i lokalet. Det var en lav emaljeret skfll med



et lflg over, hvor der var et hul i, si man kunne spytte skrflsovsen ned
i. Det var - nflr man trenker efter - ikke srerlig appetitligt, men de der
brugte spyttebakken, kunne v&re rene virtuoser til at ramme det lille
hul i l6get.

Jeg huskervognmand Jens Jensen,
han kunne ramme plet hver gang, si
en aften jeg gik og hjalp min far med
at servere 6l til de, som spillede kort,
si flyttede jeg spyttebakken langere
og lengere vpk fra Jens Jensen. Jeg tror
nok, han godt var klar over det, for han
blev ved med at g6re sig umage med at
ramme hullet, men pfl et tidspunkt
havdejeg fflet bakken for langt ud, sfl
daJens Jensen afleverede skrflen, ramte
den kanten af bakken og floj helt op pfl
veggen. Det var mig, der kom til at
rense gyldenledertapetet dagen efter.

Det var ikke altid, man blev frer-
dig med at spille kort fgr den lyse mor-
gen, men det giorde ikke noget, for min
far satte bare en del 0l frem, ff,r han
gik i seng, afregningen skete sfl 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
prremier til de, som havde vundet ved skiveskydningen. Prremierne
var som regel s/lvting - vaser, sk6le o.l. Jeg har endnu nogle pra-
mier, som min far vandt ved disse skydninger.
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Juletresfester aftroldt bide Vibenbroderforeningen og Hflndvrer-
kerforeningen med ffl dages mellemrum, og de blev som regel afvik-
let pfl sarnme mide.

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 S6ren-
sen fra Vejlby kirke. Han skulle af med traetfra kirken 2. juledag, og
sfl hentede vi trret og stillede det op i salen, men det var bestyrelserne
fra foreningerne, der pyntede det og satte lys pi.

Det var levende lys og det kunne godt skabe problemer, nirb4r
nene skulle gfl om tre,et, srerlig da pigerne begyndte at gfl med strut-
sk@rter, men sfl stod nogle af bestyrelsesmedlemmerne vagt foran
treet. Ikke srrligkgnt, men effektivt, for si kunne man holde bOr-
nene lidt pi afstand af stearinlysene.

Selve festen begyndte kl. 19.00. Nfrr bgrnene og deres foraldre
ankom, samledes man i de to lokaler, der st6dte op til salen for at
vente pfl det store @jeblik, hvor d4ren blev sliet op, si man, under
ledsagelse af musikken - oftest spillende ,,Nissernes vagtparade" -
kunne gfl ind til det tendte trre. Under trret sad si de nisser, som i
aftenens lob skulle underholde bornene i nogle timer med forskellige
sange og lege, og det kunne de vere gode til.

For begge foreningers vedkommende blev der uddelt godtepo-
ser, indeholdende en appelsin, et eble og noget forskelligt slik. Sfl
langt var festerne ens, men i Handels- og Handvrrkerforeningen blev
der senere pi aftenen vist film - det var gerne ,Fy og Bi" eller film af
samme slags, og de gjorde altid lykke hos b6rn og voksne.

Efter at nisserne havde forladt festen, blev juletraet skubbet ind
til siden, og sfl kunne de voksne danse med deres b6rn 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 sogneridsval-
gene, der stod for tur. Der var mange venstrefolk i byen, men social-
demokratiet havde efterhinden niet at overhale, i hvert fald pi lands-
plan.

Der opstod mange gange episoder, 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 gflrdejer Carl Kjeldsen engang stod
pfl talerstolen og udtalte, at det halve sognerfld var nogle idioter. Det
var alligevel for meget, si dirigenten mitte bede Kjeldsen om attage
ordene i 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 generalforsamling i Sygekassen kunne mange ffl en
forn6jelig aften ud af det. Der er i hvert fald en generalforsamling,
man aldrig glemte, det var dengang, der skulle indf@res betaling fra
Sygekassen til tandlrgeregninger. Der blev bide sagt for og imod,
men pfl et tidspunkt rejste trrskohandler Reiche sig og udtrykte sin
uforbeholdne mening om den sag. Han mente ikke, at Sygekassen
skulle til at betale for 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 munterhed i
salen, og sfl gik det op for ham, at det kunne misforstis, sfl han skyndte
sig at tilf4je, at det var altsi ikke pi den mflde han mente. Og sfl gik
munterheden over i etlatterbrel. Ipvrigt fik man indfgrt hjrelp til tand-
lnge, si han kunne have undgiet kvalerne.

26



Der foregik mange ting i forsamlingshuset flrene igennem, men
det jeg har skrevet her, er hvad der har heftet sig pfl min hukom-
melse.

Gannar Ovesen - slvevet i Vejlbygruppen 1999/2000.

Min barndom og ungdom.

Mit navn erAage Rasmussen, f6dt 25. februar 1923 som s6n af
Christian og Kathrine Rasmussen. Jeg er f4dtog opvokset pfl Vestre
Skovvej i en af Hospitalets tjenesteboliger, fordi min far var ansat pi
hospitalet som avlskarl, virkede han ogsfl som kusk og sommetider
som portner.

Han har fortalt mig, at nflr han var frerdig med markerne og dy-
rene, si kunne der komme besked fra overlegen eller forvalteren, om
at han skulle sprende for kareten og k@re dem i teatret, og han mfltte
si vente inde pi Bispetorvet, til forestillingen var forbi. Det blev
derfor sommetider en lang arbejdsdag.

I 2 perioder var han ogsfl medlem af sognerfldet og med i skole-
kommissionen, og han var med til at starte en forening pfl Hospitalet
for alle gflrdens folk, sfl der var nok at se til.

Men nu til min barndom fra jeg kan begynde at huske. Den var
meget lys og god, jeg havde 2b$dre som var noget aldre end jeg.
Kvarteret hvor jeg voksede op, var et sikaldt ,,rigmandskvarter", og
der var ikke andre drenge at 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
draisine og et lObehjul - og et trillehjul med en pind - det var et gam-
melt cykelhjul.
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Da jeg blev lidt st@rre, begyndte jeg at strejfe noget mere om, si
jeg fandt hurtigt nogle andre drenge at lege med. Vi legede meget i
Riss Skov, og et sted vi ogsi legede meget, var "Natkulerne" (latrin-
kuler). Det var noget, som h6rte til
Hospitalet. Om sommeren holdt vi
til nede pfl Hospitalets strand, det var
dengang et lukket omride, men jeg

havde fiet min egen n6gle, si vi
kunne komme ind, og der har vi
brugt mange timer.

En af de ting, jeg var sur over,
var nflr min far skulle have vasket
kravebryster, og det skete ret tit, for
han rendte jo til mgder altid, men de
skulle vaskes og stives inde pfl et

,,Fransk vask og strygning" pi Skov-
vejen lige over for Klintegflrden. Det kunne endda gfl, nir de var
snavsede, og si gik det over stok og sten tvrrs gennem skoven, 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 samlet og madkuryene pakket. Vi mgd-
tes altid ved sporvognens endestation. Sporvognen k6rte kun til
Tr6jborgvej dengang, sfl der var et godt stykke at spadsere, nflr vi
drog afsted hele flokken.

Vi skulle med sporvognen og derefter med Marselisbidene ud til
Amereden og 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 boede en pige, som hed Karen, pi samme vej, 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 store kunne pi i
trresko, si kunne jeg ogsi. Men si var den gal igen, for min mor
sagde, atjeg skulle have andre bukser,jeg havde aldrig haft andet end
korte bukser og sorte, uldne str@mper og livstykke og strfimpeband.
Jeg fik ogsfl en skoletaske, som onkel Petrus havde lavet, den var flot
men noget stor, for den skulle gerne vare hele skoletiden.

N6, men afsted kom 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 begynde i 1. C med Rigmor Mogensen som klas-
selrrer, jeg kan huske, vi fik en ABC og si havde vi en tavle og
griffel til regning, og gud nide trpste os, hvis vi knrekkede griflen.
Siden fik vi Bent Jensen til 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@dselsdag i 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 spiste si mange, sfl
mange med varm kakao til. Da vi havde vrret ud at lege, og de var
pi vej tLl at gil, stod Henrik pludselig oppe i sofaen og tog sine gumme-
stdvler af og heldte en masse vand ud pi gulvet og si sagde han til
min mor, at det var den bedste f6dselsdag, han havde vreret med til.

Da vi kom op i de lidt stdrre klasser, begyndte vi at spille fod-
bold, 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 engang vi var
meget bagefter; da varjeg kom-
met ned i forsvaret og lavede
et selvm6l. - Vores milmand
blev si gal, at han kom ud og
smrekkede mig en 6refigen.

Vi havde engang om 6ret
en fodboldturnering sammen
med Aaby - Viby - og Rosen-
vangsskolen. Jeg blev udtaget
til skoleholdet, og jeg skal love
for, at jeg var stolt, da jeg drog
afsted til Risskov Skole med
stOvlerne over 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.

Jeg kan ogsi huske at vi fik en ny gymnastiklrrer, det var Boels-
mand, og den fprste gang vi var pfl fodboldbanen, stillede vi jo op,
som vi plejede, men det skulle vi ikke bestemme, sfl jeg lavede vr6vl,
men si tog Boelsmand fat i min n&se og svingede mig rundt, sfl jeg

landede ude pi vingpladseo, oB der har jeg for det meste spillet si-
den.

Om sommeren skulle 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 censor i vores Hasse.

Jeg var ogsfl til optagelse til Mellemskolen, men jeg dumpede i
dansk. Jeg blev kaldt ind til overlrrer Mogensen pi 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
mange gange siden.

Ni, men tiden gik, og jeg skulle konfirmeres, vi gik til prest hos
pastor Bendt, han var lige begyndt dengang, sA prrestegflrden var 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 sagde han, at vi godt mfltte
lege i den store have, der h@rte til prrestegirden, men vi kunne fa'me
lige pr@ve pi at stjrele ebler.

Fra min barndom kan jeg ogsfl huske de lange traveture fra Ve-
stre Skovvej og op til Vejlby, min far var med i den Socialdemokrati-
ske 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 slrebt op i Forsamlingshuset, men da vi skulle begynde at danse,
stak jeg af og lgb hjem til Vestre Skovvej, sfl hun var godt gal, da hun
kom hjem.

Vi flyttede til Vejlbygade i 1939, og jeg fik nogle gode kamme-
rater der - Preben Just - 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 sam-
men med os. Vi har haft mange gode ture sammen; vi har vreret pfl
telttur til Greni strand, hvor vi ogsi har vrret i sommerhus; vi har
vreret pi Kgbentravnertur; sammen med Erik og hans bror var vi pi
en tur Sjelland rundt. Mangen en t6r kaffe har vi fiet hos de forskel-
lige foreldre.

Jeg kan ogsi huske, at Gunnar var kasserer i Vejlby Dilettant- og
Ungdomsforening. Han kom en aften og beklagede sig over, at for-
manden var holdt op, og foreningen havde en aftale med Alex og
Richard, at de skulle spille til bal i Aftroldshjemmet, og der var ikke,



en krone i kassen, men som de gode kammerater vi var, tridte vi til -
fik lavet plakater og cyklede rundt med dem bl.a. til Hojskolen og
ned til pigerne pi Statshospitalet, til Skejby og Lystrup, og da dagen
kom, str/mmede det ind med unge mennesker - der har aldrig fgr
varet si mange i Aftroldshjemmet. Den forening k6rte vi under hele
krigen - alt i alt en god tid.

Min tid som fodholdspiller begyndte, da jeg var 10 ar, det var i
VR[, hvor vi trrnede under den navnkundige Clement Dall, men si
oph6rte klubben ogjeg begyndte i Skovbakken, hvorjeg har varet
lige siden og har haft mange gode flr og stadigvak har det.

Aage Rusmassen - skrevet i Vejlbygruppen 1999/2000.
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,,De gamles Hjem" i Vejlby.

Jeg vil forsgge at skrive lidt om lokalcenteret i gamle dage. Den-
gang hed det,,De gamles hjem".

Jeg heder Karen Ovesen og kom til Vejlby i foriret 1940, hvor
jeg blev husasistent hos Henry Schmidt Vejlbygade. Der var jeg i
halvandet ir.

I1942 kom jeg til at arbejde som stuepige pi,,De gamles trjem"
Det var et meget hyggeligt og rart sted at v&re, vi var to stuepiger og
en kokkepige og si var der en kone fra byen, der hjalp med, vask og
strygning samt hvis der var noget ekstra arbejde i k@kkenet, det kunne
der vrre ved hgstider og i lignende ekstraordinrere tilfelde.

Bestyrerinden er selvf@lgelig den vigtigste at f8: nrevnt, hun hed
frk. Jprgensen og var uddannet sygeplejerske. Hun var en meget
flink og alligevel myndig arbejdsgiver, og hun var s6d og rar overfor
de reldre, som boede pfl hjemmet.

Frk Jgrgensen blev senere gift med konsulent C. P. Lauridsen, som
havde gflrden Nyholm, gflrden er nu nedrevet. Den li hvor nu Vejlby
Centervej st@der til Grenflvej.

Nu vil jeg fortelle lidt om bygningen og om hvordan den var
indrettet. Den havde oprindeligt vreret et stuehus til gflrden ,,Skorph6j"
min sgster havde tjent pfl gflrden i 1929, men i 1933 var den bygget
om og kunne tages i brug som alderdomshjem.

Jeg kan ikke helt n@jagtighuske,hvor mange vrrelser,der var til
beboelse, men jeg mener,det var lige under tyve. Det var en pen
rodstensbygning med en bred vej fra Vejlbygade og op ti l
hoveddgren omtrent som nu. Der var ogsfl en indgangsddr naesten
henne ved den dstvendte gavl, huset havde gadenummeret 11.



Ved den stdrste hovedddr kom vi ind i en ret stor entre. Derfra
gik trappen ovenpfr:,hvor de fleste verelser til beboerne lfl. Alle ve-
relser mod syd plus et par stykker i den @stre gavl ud mod Vejlby-
gade var beboet af kvinder.

To af kvistvrerelserne i midten at bygningen var beboet af stue-
pigerne. I vestgavlen havde bestyrerinden sin lejlighed bestflende af
to verelser. Der var kun dt toilet pfl gangen ovenpi, si her kunne der
godt blive,,tr&ngsel".

Der var en trappe mere i den anden ende. Den gik ned til entreen
hvor mandenes vrerelser var. Jeg kan desverre ikke huske hvorba-
deverelset var, men jeg mener det var i stueetagen med en dOr fra
hovedentreen.

I stueetagen kunne man fra hovedentreen komme ind i spise-
stuen samt dagligstuen.

I vestgavlen var der en indgang til kgkken og bryggers. Ude bag
kgkkenet havde kokkepigen vprelse.

Spisestuen var m@bleret med et almindeligt stort bord og stole
mens dagligstuen ogsfl havde spisebord og stole betrukket med plys,
der var et par enkelte lrenestole, Jeg husker ikke om der var en chaise-
long, men dagligstuen var kun i brug ved hgjtidelige lejligheder, se-
som beboernes fgdselsdage og til jul, piske og pinse og lignede.

Man kunne fra dagligstuen komme ud i entreen i den Ostre ende,
hvor der var et stort vrerelse, hvor to mrend boede sammen samt et
almindeligt vrerelse. Der var ogsi toilet i denne ende.

Nogle af beboerne husker jeg. Den ene af de to mend som bo-
ede samen havde veret fisker, jeg mener han hed Jakobsen til efter-
navn. Hans bofrlle var "Fut-Laus" - jeg kender ikke hans rigtige
navn men havde vist erhvewet @genavnet, fordi han slebte ph tgl-
derne. 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 begravet pfl
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kirkegfrrden her i Vejlby.
Oppe hos damerne husker jeg Mette Pedersen, som havde boet

pfl Filbakken i et lille bindingsvrerkshus, hun var meget svagelig. En
anden dame hedAnine - efternavnet husker jeg ikke, men hun havde
en datter, som hedAstrid Mortensen. Anine var meget d6v, hun brugte
h@tet6r, som var udformet som en meget stor tragt, men hun var alli-
gevel svar at r6be op.

Sfl var der en anden s@d dame, 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 masse nips, billeder og flotte mgbler i sin stue.

Den sidste jeg vil n&vne er "Stin". Sfldan blev hun kaldt. Hun
hed Richter til efternavn, og var fuld af hum6t men kunne ogsf; blive
meget fornermet.

Jeg husker,at nflr vi bonede den lange gang pi f@rste sal, si havde
vi en storbonekost, vi korte frem og tilbage med. Der elskede Stin at
satte sig ovenpfl og hage sig fast, mens man k6rte den hen ad gan-
gen.

Og man skal huske ph, at de eldre kvinder dengang gik med
fodlange skgrter,sfl det kunne nok fgles svrert med den slags forn6-
jelser 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 sommetider af sort stof, for si kunne de
holde lrengere uden at skulle til vask. 
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Si havde de jakke udenpfl. Om sommeren var det en tynd
bomuldsjakke. Sweaters var ikke pfl mode dengang.

Nasten alle gik med kludesko eller sivsko og i entreen var der
opsat hylder, hvor trreskoene stod pfl rad og rrekke. Selvfglgelig brug-
tes sko til prent brug.

Nflr vi giorde hovedrent tog man 6t vrerelse af gangen og alt
senget@j, l4bere og trepper kom ud; garderobeskabet blev ogsi t@mt,
og t@jet hang til luftning hele dagen.

Da husker jeg 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. Begejstringen var
ikke stor hos ham over, at skriene nu blev smidt ud.

Men alle var vist glade for at ffl deres t$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 serveret to retter mad, og
om s@ndagen var der steg, benlgse fugle, koteletter og lignende, men
kylling fik man dengang f6rst om forflret - som regel pinsedag kunne
middagen vrere kylling med agurkesalat og til dessert - gr|d - af de
tidligste rabarber.

Alle der kunne spiste i spisestuen, ellers fik de maden bragt op
pfl deres vrerelser.

Der var ikke nogle srerlige aktiviteter. Damerne strikkede, hrek-
lede eller syede. Sommetider kom de ned i stuen med strikket4iet.

Af underholdning var der sommetider oplasning med pastor Ole
Bendt, eller en af lererne fra skolen kom op og fortalte noget. Barber-
mester Svend Ottesen kom ogsfl, han bflde sang og lreste op.

Svend Ottosen kom ogsfl og klippede mandene, jeg ved ikke om
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der var damer med kort har, de fleste havde vistnok "knold" i nak-
ken.

Det var vist nogenlunde det jeg kan erindre om gamle dage pfr
,,Hjemmet" som det ogsfl blev kaldt.

Karen Ovesen, Vejlbygade 7 marts 1999
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