
Forord.
Vejlby grupperr, der besti.r af gatle vejlbyere, modes
starlig i vinterhalvaret pi Vejlby Lokalcenter, Skoqphajen,
og trller som hovedregel 25-30 deltagere i et par timers
mufltert socialt samver.

Moderne har indtil nu resulteret i udgivelse af et par
videobi.nd fua omrhdet og seriest trrr: tilknytning til
nervr.tende ERINDRINGER nr. 4 tillige en DVD med 5
vejlbyeres fortelling om livet i Vejlby i gamle dage.

Der skal her lyde en tak til de medvirkende bide med
indlag og tegninger m.v. til sivel erindringsbogen som
DVD'en.

Tak til stotten fra Arhus Kommune, Magistratens 3.
Afdeling, Sundhed og Omsorg, der har muliggjort
produktionen, si. vore frembringelser kan sti til ridighed
for fremtidens interesserede borgere.

Kirsten Pedersen
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ENSVEd

Holmensvej.

Der var engang Holmensvej var en stille villavej, nu kender
ingen den mere, men det er der hvor Nordea Bank har sit
hovedsede.

Holmensvej var en parallelvej til Vejlbygade, som gik var
Skejbyvej til Grenivej. Pfl den vej havde smedemester Carl
Sorensen sit verksted, senere overtog sonnen Carl Wagner det
og efter ham hans ssnner Richard og Peter - verkstedet er-nu
parkeringsplads.
Fraparallelvejen gik en lukket vej - stikvej. I bunden stsdte
den op til billedskarer Holms frugthave.
Pi selve vejen - en grusvej - boede i nr. 6 lektor Jens Borge
Nielsen med kone Alice og bornene Kirsten og Klaus. De
byggede selv huset efter at have boet i nr. 16.
Det var pi malermester Flentjes grund, der var udlagt til
frugtplantage.

Nr. 8-10 var Toften som tilhsrte konsulent Lauritsen. Grunden
blev ksbt af arbejdsmand Torkild og Gudrun Amt, de byggede
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hus der, det blev senere kabt af Sigurd og Aase Rasmussen, de
havde bsrnene Allan og Laila. Der boede en overgang en
familie Jorgensen pi 1. sal.
Sigurd solgte til kommunen, da Centervejen skulle laves, men
forst lejede konen huset ud til familien Bandholm(holt), de
boede der, til huset blev revet ned.

Nr. 12 var Emaus - sondagsskolen (missionshus). Der var
lejlighed pi 1. sal, her boede Karl Luplau og Anine med 5
born Kaj, Ras, Svend, Viggo og Erik.

Senere kom familien Oksnebjerg til med bsrnene Per og
Henning, derefter plejer Thomsen med kone og bornene
Mogens, Finn og Lis. Til sidst inden nedrimingen boede Ejner
Jensen (traskomand) og Alma i huset.
Gartner Jensen (Bredkilde) var sondagsskolelrerer i mange ar,
han havde en mani med at "fartge" bornene pi vejen til
sondagsskolen og tage dem med, s6, vdr han sikker pfl, der
kom nogen!!!

Nr. 14 var oprindelig bygget som fodermesterbolig til
konsulent Lauritsens gird med 2 lejligheder. Der boede en
murer Munck og familien Msnsted.

Da Vejlbygade2 blev revet ned, kobte cykelhandler Carl
Ottosen og Charlotte huset. Carl O. lavede cykelvrerksted i
udhuset. Efter et itr dsde Carl O. Hans ssn Hjalmar ksbte
huset sammen med Agnes og ssnnen Vagn. Farmor Charlotte
blev boende sammen med dem til hun dade.

Da Hjalmar dade,kabte Vagn og Grethe med bsrnene Beritt
og Lars huset, og farmor Agnes boede hos dem i 11 er, til der
var tale om at huset i forbindelse med kommunesailrmen-
lregningen skulle vek.
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Hun flyttede til fuhus, men vagn og familien blev boende til
Unibank (Nordea) kobte huset i 1992.

Inr.12 boede malermester Flentje og Rasmine med bornene
Frederik og Ellen. Der var 2 lejligheder i huset. I underetagen
har der boet flere familien: familien Hjortshoj med Ib og
Kjeld, lektor Nielsen, som senere byggede nr. 6. Gartnei
Alfred Christensen.
I en stue ud mod vejen boede ogs6. en tid plejer Rasmussen.

Til sidst ksbte kommunen huset og lejede ud til peter strunge,
han samlede pi gammelt tra, som han fyrede med og
opbevarede i verkstedet, hvor bl.a. en maler Karl Heins og
ViliT Stark WS ogsi har haft vrrksted.

Nyt6rsaften 1991/92 gik der ild i alt Strunges trre, det var ef
mregtigt bil, der kunne ses vidt omkring.

Nr. 8i 10 og 72 blev revet ned, da Centervejen skulle bygges,
kun 6 - 14 og 16 blev tilbage, men dem ksbte UniUant< i tgqZ.

Si farvel Holmensvej!

Vagn Ottosen
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Mosevej ffi.4 , matr. nr. 33 f

Denne matrikel blev til d. 28.09.1907 samme 6r blev der opfort en
verkstedsbygning ned mod Mosevej, bygningen blev indtil den
02.11.1910 anvendt til slagteri, denne dato ksbte malermester
Rasmus Nielsen Kjeldsen ejendommen sammen med sin hustru
Ane Mette. i mellemtiden var beboelsen blevet opfart af en lokal
bygmester pi den sverste del af grunden, varkstedsbygningen
blev herefter i en lang irrakke anvendt til malervrerksted.

Der var 2 lejligheder i ejendommen. pi forste sal boede en
overgang fam. Hyllebek, og senere i 1948 Elna og Anders
Ovesen med datteren Ruth, Anders arbejdede en kort overgang i
Tyskland, derefter vistnok som Chauffsr ved Brdr. Kiers
jernlager i Arhus .

Min far Lauge Kjeldsen ksbte ejendommen17.A4.l950 for
20.000 kr. indtil da havde vi boet, Far, Mor, (Ingeborg) der
stammede fra Kasted, min lillessster Jonna og undertegnede til
leje ved Rasmus Rasmussen Skejbyvej nr.4 .
Min bedstefar Rasmus Kjeldsen flyttede ved overtagelsen
sarnmen med min Bedstemor Ane op pi forstesalen.. Bedstefar
dadei 1952

Lejligheden pi Skejbryej 4 var meget lille, idag vil man nesten
ikke tro at det var muligt at 4 mennesker og en kat kunne vere
der. Der var godt 20 kvadratmeter som indeholdt stue med
kakkelovn samt sovevrrelse. Der var lokum i haven og kun
koldt vand i hanen. Det hjalp lidt med pladsen da Far lige
efter krigen fik fat i 2 dobbelte etagesenge som var
efterladenskaber fra den tyske vrernemagt pi fusskov skole.
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Ane Kjeldsen, min Bedstemor blev boende pi forstesalen indtil
1969-70 hvor bygningerne blev solgt til kommunen i forbindelse
med den store byomlegning og herefter brekket ned. hun flyttede
herefter til Vejlby Plejehjem hvor hun var meget glad for at vere.

I en lengere irrekke havde mor rulleforretning p6. adressen
fsrst i Vcrkstedet ud mod Mosevej hvor der var indrettet et
lokaie tii formilet, der var ingen vanne der, sA der blev furet med
en sikaldt Bessovn om vinteren, engang havde mor ved et uheld
fiet placeret noget toj over denne ovn og der gik naturligvis ild i
dette, resultatet var at det meste af rummet og rullen brendte, der
var heldigvis forsikret, og skaden blev opgjordt til 9000 kr. som
blev udbetalt.

Far mente at hvis vi nu selv reparerede rullen og satte nye v€gge
op kunne der nok laves en skilling der, jeg var i lrere som
elektriker si den del af sagen skulle jeg klare, det gik ogsi si der
var hojvande et stykke tid derefter, der var vistnok 4000 kr.
tilbage at gare godt med, det lukkede nogle huller kan jeg erindre,
f.eks. gelden pi bogen i brugsen .

Senere blev rullestuen flyttet op i en tilbygning der l& lidt vest for
beboelsen og hvor der i gammel tid af Ane Kjeldsens far Jens
Andersen ogsi kaldet Jens Staldmester blev bundet simer.
Far var lokal brandmand, og som sidan var det at den af
brandmendene der fsrst kom til brandstedet fik udbetalt en extra
bonus, si her hvor det var rullen der brandte var den sikker.

Der var en anden ting i forbindelse med branden, ovsr loftet pi
rullestuen havde undertegnede anbragt ca. 500 riffelpatroner fra
krigens tid. Da jeg senere kom i tanker om det, og fandt dem
frem, viste det sig at de havde veret udsat for en meget kraftig
varmee det var nok narmest et mirakel, at de ikke var sprunget i
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luften, kort efter blev patronerne saenket pi dybt vand i
koraldybet ved Egi.

Lauge, min far, var iwig jreger, mosen med de mange engskifter,
som for det meste, fsr iLenblev rettet op til en lige kanal, var
oversvsmmet om vinteren, gav rasteplads for meget vildt af
forskellig d, oB selvfolgelig ogs6 mulighed for jagt , der var
mange jagere i Vejlby, Far havde af et par girdejere i Vejlby
lejet retten til at drive j agtph deres omrider.

I perioden hvor der m6tte drives jagt, specielt aftentrrk pi rnder
det var fra 1 august og til nyt6rsaften, var Fat afsted ,stort set
hver eneste aften, alt andet mitte vige, vi havde en coker spaniel
der var mindst lige si glad for at gitpitjagl som Far den vidste
precis hvornir han kom hjem fra arbejde og ventede ved porten
til verkstedet, den hed Traf.
Man tog det ikke si omstendigt dengang. Treef gik lss hele dagen
og havde mange madkanester omkring i byen, menjagten
passede han. Det var ikke de store udbytter, men meget socialt
samv€r, jeg kan dog huske atfar phen s&son sksd omkring 60
render, men det var absolut ogsi rekord dette 6r.
Der var ogsi en jagtforening i Vejlby og der blev holdt
msder i afholdshjemmet, hvortil der var inviteret talere, f. eks.kan
jeg huske at overjeger Bjerg Thomsen ftaKala var der og viste
film. Far sad en overgang i bestyrelsen i denne forening.

Mosen var for vi drenge et eventyrland bide sofilmer og vinter,
om sommeren samlede vi migerg,der var en stgrre koloni
dernede, €ggene blev solgt til bager Bertelsen, vi stangede 6l
og satte ilderkasser, vi fangede nu sjreldent noget, om vinteren
var mosen den ideelle skojtebane .

Nu er v6Ldomridet ved at blive retableret til stor glede for
bide mennesker os dw.
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Ogsi i Vejlby Vibenbroderforening var Far i en lang irrrekke
nt"dl.- af bestyrelsen, i forbindelse med at skydebanen blev
indrettet i kelderen under den nye skole pi Vikersvej , var
mange af foreningens medlemmer aktive med dette arbejde,
undertegnede var pi det tidspunkt netop udlert som elektriker
si den elektriske del af opgaven tilfaldt mig, jeg husker specielt
vognmand Karl Jorgensen som srerdeles aktiv, fsr banen blev
indrettet foregik skydningerne pi D S B s baner under
Ostbanegirden

Mor var ekstremt bange for mus, jeg havde et gammelt
akvarium som jeg lavede om til terrarium ,og selvfolgelig skulle
jeg have mus deri. det passede ikke mor, men jeg fik lov til at

rtill. t"tt*iet i vaskehuset, jeg lovede at det ville blive dakket
godt af si ingen mus kunne slippe ud.
'iulrrr"n" 

frkieg ovre fra girdejer Anker Andersen .,
ved fildammen der var masser af mus i kornnegene,
jeg tror der nok var omkring 10-15 mus i terrariet da

leg aakkeae det sverste af med brunt papir og klisterbind i

kanten.

Nreste morgen da dyrene skulle fodres var der ikke en
eneste tilbage, derimod var der i det brune papir et fint lille hul .
jeg sagde til Mor at jegalligevel ikke ville have mus, og at jeg

hurra" iluppet dem ud ovre ved Anker igen, si var hun glad, jeg

fortalte aldrig, hvad der var sket.

Engang var jeg ovre ved Anker, der skulle tarskes, jeg husker
Anker som en meget rar mand vi m&tte geme vere der. N6r de

sidste neg skulle i trrskevrerket var der altid en stor mengde mus

under negene vi skulle si sti klar med en skovl og sli si mange
som muligt af musene ihjel
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Anker havde sagt til mig, ta' nu og bind en snor om dine
bukseben si musene ikke suser derop , jeg troede ikke det var
sandt, men det var det.
Lige pludselig merkede jeg en bevregelse oppe ved min
livrem,det var ikke specielt rart, men jeg blev i det
mindste ikke bidt, og jeg fik da musen rystet ud uden
skade pi de edlere dele, fremover havde jeg altid ved
disse lejligheder snor om buksebenet, engang havde jeg
fundet pA at vores katte skulle have nogen af disse mus
jeg havde sA fiet fat i en kasse, noget lignende de
papbeholdere som vi i dag fir mrelk i, sk6ret midt over, jeg fik s6
2 mus anbragt i denne beholder og vandrede glad hjem, det var
Gammeiberg der var trjemme si han skulle have dem, han blev
helt vild, stak hovedet ned i kassen, kassen var en smule mindre

11



end kattens hoved, si katten stak af med bAde kasse og mus,
hvordan det ellers gik ved vi ikke, men han kom da senere hjem i
god form.

Vi boede jo ved siden af Fildammen. Mange bsrn, deriblandt jeg
har haft utroligt mange gode timer der, om sommeren havde
bsnderne i omegnen deres ajlebeholdere liggende derude for at de
ikke skulle tsrre ind og blive utette, de var jo oplagte til at sejle
pi og vi dromte jo nok at vi var pi langfart, vi fangede
salamandre til vore akvarier, dafnier og meget andet.

Om vinteren nir der var is pi dammen blev der lavet gyngelejre,
det var flager pi en meter eller to der var hugget ud i isen, si
gjaldt det om at slippe tsrskoet over ved at springe ud pA fladen
og over pi den faste is pi den anden side, det var vistnok ikke
helt ufarligt, jeg mitte i hvert fald ikke, men jeg gjorde det nu
alligevel, mange gange mitte jeg have stromper og stavler tsrret
ved kakkelovnen hos bedstemor Ane, jeg turde ikke komme hjem
fsr dethele var tarcet, og hver gang lovede jeg aldrig at gare det
mere.

I flere 6r var jeg med i " De Vejlby unge drenge" det var en sksn
oplevelse, hvor vi en ca. 20 drenge drog rundt til Vejlbys beboere
og sang til Fastelavn, for de indsamlede penge blev der holdt en
fest ved Nielsen i forsamlingshuset.
Vi skulle hver invitere en pige med og si var der indmarch i
salen, derefter gik drengene pi scenen hvor fastelavnssangen som
i owiglvar forfattet af typograf Jorgensen blev afsunget, derefter
dans, polser og sodavand, det var herligt.

Denne efter min mening gode tradition, min fader havde ogsi
veret med som barn, fik en ende da Overlarer Boelsman blev
ansat ved den nye skole i Vejlby, af en eller anden grund kunne
festen ikke afholdes i forsamlingshuset, vi spurgte sd Boelsman
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om det var muligt at holde festen i skolens festsal, svaret var,
sifremt de indsamlede penge bliver skenket til Rode Kors ville vi
kunne tale om det. det var jo ikke lige meningen med det, si dette
6r sluttede si pi grund af smilighed denne, efter min mening
mange6rige gode tradition i Gl. Vejlby.

I nresten 30 8r efter mandens dod passede Ane toiletterne ved
Bellevue, selv op i en hoj alder gik Ane turen fra Mosevej og
derned hver dag sommeren igennem, Ane var populrer hos de
unge mennesker som besogte stranden, der var altid trrengsel i det
lille lokale i forbindelse med toiletterne. kanden var varm oe Ane
var en god lytter.
Ane dsde i 1974.

Mor og Far flyttede til Bredkrer Gronnevej 10 i Egi efter salget
til kommunen af Mosevej 4 i 1969.
Far blev aldrig rigtig glad for at vrre der, han kom aldrig rigtig
over at han var tvunget til at flyfte fra sit barndomshjem, han fik
lungekraft og skulle opereres, det blev han ogs6, men han dsde
sarnme dag, jeg tror han var livstret og ikke onskede at leve
mere. Han dsde i 1984.
Mor havde i 1982 haft en hjerneblodning som hun aldrig rigtig
kom sig efter, si kort tid efter Fars dod flyttede hun til
plejehjemmet Horgirden og fik nogle gode ir der til hun dsde i
1998.

I irene pi Mosevej var der meget festlighed, der var ofte mange
gester og stor gaestfrihed, harmonikaen blev luftet til bide fars
egen og andres glrede, og da min ssster og jeg var vokset op og
selv havde faetbsnhar vi heller aldrig manglet bamepige.
Bornebsrnene var altid glade for at v&re der, det var et godt hjem
for bide min ssster og jeg at vokse op i.

J.K.2006
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Min barndom i Vejlby- Risskov.
Af Hanne Westereaard.

Ilorgirdsvej.
Jeg er fsdt 09.10.1943 pilFsdselsanstalten Jylland, som den si
smukt hed, men min eldre ssster har altid fortalt mig at jeg er
lavet i Stationsgade nr.6. Dette har jeg naturligvis ingen erindring
om.
Min fsrste erindring stammer fra en vinterdag, hvor mor ksrte
med mig i barnevogn, jeg har vel veret omkring et par 6r. Hun
har m&ske vreret hos Ksbmand Herdel pi hjomet af Grenivej og
Horgardsvej, for at handle. Jeg husker der blev kastet med
snebolde, andet huskerjeg ikke.

Vi boede dengang i kelderen hos en der hed Michael, hvad han
hed til efternavn husker jeg ikkg.
Huset 16 pi hjomet af Horg6rdsvej og Tulipanvej. N6r vi kom ind
var det faktisk i et vaskerum, og jeg husker at der engang stod en
flaske eddike pi gruekedelen, der var en fin agurk og en runken
agurk der gik med stok, pi etiketten. Mor fortalte lidt om det,
men fsrst langt senere fandt jeg ud af, hvad det egentlig var.

Selve lejligheden kan jeg ikke huske si meget om, kun at der ud
til haven mod Horgirdsvej har vreret et kokken, for jeg husker at
jeg legede med sonnen der boede oven pa og at mor havde
vinduet tbent og var ved at stege frikadeller. Far havde dengang
arbejde pi et isenkramlager i Aarhus.
Jeg kan huske at han engang havde haft nogle hirspender med
hjem og at mor reder mit hir og sette disse spender i.

Min broder Flemming bliver fsdt her phHarghrdsvej, men
begivenheden husker jeg ikke, i min erindring er der slet ikke
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noget om, at der kom en bror til, ej heller min aldre ssster er i
disse meget tidlige erindringer. Jeg har ikke varet ret gammel,
min bror er fsdt i februar 1946 ogaltsi c4 Z% in yngre end jeg.

Vejlbygade
Senere flytter vi til Vejlbygae 36. Det er et af kommunens huse,
der liggger 3 pi rekke, sammenbyggede, og for enden ligger
Kilbygirden. Vi kommer til at bo i det sidste hus, lige overfor
kirken.

Jeg har en svag erindring om, at jeg kommer ksrende p6 en 3-
hjulet cykel, det mi have vreret det sidste lille stykke vej, og at
min far st6r i dsren og sporger, hvor den lille dame skal hen, og at
jeg svarer hjem.om dette er hjem. Det blev mit hjem de nreste 6r,
og derfra jeg har de fleste af mine barndomserindringer.

Vi havde en entre, hvor mor pi et tidspunkt have sin symaskine
til at sti. For at hjelpe til med skonornien syede mor det meste af
vores taj, og det hendte at hun syede for andre. Fra gangen var
der en lem op til et loft, og en dar til venstre ind til en rile stue.

Der var ikke mange msbler. Jeg husker et spisebord der stod
foran en divan nogle spisebordsstole, en gammel buffe'(som jeg
gerne ville have haft i dag) en kurvestol i et hjome for
hovedgavlen af divanen og i det modsatte hjorne en sort
kakkelovn.
Mellem stolen og kakkelovnen var en dar ind til et soveverelse,
det var noget stsrre end stuen. Her var der en dobbeltseng, ved
siden afen barneseng, for enden en seng og ved den anden side
endnu en seng. Desuden var der et kledeskab, et sikaldt
karlekammerskab, hvor vores toj blev opbevaret. Vi havde ikke
si meget si der var fin plads.
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Lige overfor bordet i stuen var en dsr ud til kskkenet. Her var et
stort sort jernkomfur, et kskkenbord og et spisekammer, samt
udgang til haven

Lige efter, at vi var flyttet ind, blev det sorte komfur pillet ned og
der blev lagt Gas ind i husene i Vejlbygade. Der blev lavet et
gasbord og der blev sat 2 gasapparater op.
Der blev ogs6 bygget et hus for enden afhaven, hvor der blev
lavet et felles vaskerum for nr.38 og 36 samt et das til hvert hus.

Jeg kan huske at smeden var der for at fa gravet op og Iegge rar
ned og at jeg legede med et par af hans bam, jegmener at huske
at deres mor lige var dad dengang, men det var kun noget de
voksne talte om n6r de troede vi born var uden for horevidde.

I Vejlbygade boede der en del bsm og ogsi pi Vregtervej. Vi
havde det godt med hinanden og dagene gik med leg og sjov. I
nr. 38 boede dengang en familie der hed Amdt, de havde en datter
der hed Jette, hun har vreret nogenlunde jrevnaldrende med mig.

En gang kom hendes far med en underlig maskine. Han ville have
atjeg skulle synge i den, det var der andre der ogsi skulle. Jeg
ville ikke. Han lokkede mig med, at jeg si kom i radioen og at det
var min fsrste og eneste chance for at komme det. Jeg ville stadig
ikke.

Senere har jeg nu veret i radioen nogle gange. Familien Arndt
flyttede til en nybygget villa ved siden af sondagsskolen. Det var
ofilme bag ved smeden.

Si flyttede en ny familie ind, de hed Rasmussen og havde en ssn
der hed Bjarne. Der var ogsi en datter der var lidt eldre, men
hende husker jeg ikke si meget, hun hed da godt nok Hanne lige
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som jeg, det har nok ikke lige veret mit alderstrin og derfor har

hun kun figureret i Periferien.

Vi kom en del i huset hos Rasmussen. Jeg kan huske at de havde

en figur, den stod pi et skab. Det var en dreng der holdt om en

figg;nde scheferhund, og nir jeg stsder pi den figur kommer jeg

altid til at trenke tilbage pi dengang.

I det sidste hus, op mod Kalbyg&rden boede en der hed Jakobsen,.

Der var 2 voksne dotre,ialle fald i mine barneojne var de voksne.

Den eldste var da ogsi gift.
Hendes mand sejlede og vi horte ofte de voksne tale om, at hun

havde det svrrt nir han var ude og onskede at han skulle gA i

land. Han lovede ogsi dette, men snskede at vere med pi en

sidste tur, og travde forklaret Ruth, som hun hed, at nu kunne der

absolut ikke ske noget.

Han skulle til Grsnland med et nyt skib der var garanteret

synkefri. Den hed Hans Hedtoft. Som vi alle ved nu, var den

atsolut ikke synkefri, den gik ned p6 turen hjem fra Grsnland.

Det var en katastrofe der blev talt meget om. Ingen kunne forklare

Ruth, at hendes mand aldrig kom hjem mere, men var giet ned

med skibet. Hun kunne ikke forsti dette, for han havde jo sagt at

han ville komme hjem efter denne tur.
Der blev talt om, at det gik ud over hendes forstand, og at hun

aldrig blev sig selv igen.

Pi den anden side af gaden var der ogsfl nogle huse'

I det lrengst mod K6lbyg6rden boede en dame med en del bsrn.

Hun blev altid kaldt fru FiskerNielsen. Jeg husker ikke alle

bornene, men mener den eldste hed lnger der var vist nogle

drenge imellem hende og de 2 mindste der hed Aage og Kjeld'
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De var engang i mellem pA bornehjem, men jeg tror ikke det var
fordi de var slemme, men fordi moderen ikke kunne magte dem
alene.
Si var der Bjame Sorensen, han var et par ir aldre end jeg,.hans
mor hed Karen, hans far hed Svend Aage, men de flyttede ogs8,
til et hus pi Bakkeg&rdsvej, hvem der flyttede ind efter, husker
jeg ikke.
Ved siden af boede en eldre dame, hun sad altid ved vinduet os
strikkede stromper.

Legekammerater.
Pi Vegtervej boede skorstensfejeren. Han hed Dreyer. Der var en
datter der hed Lena og senere fik hun en soster der hed Lis. De
boede i et gult dobbelthus.

Til venstre boede en dame der hed Astrid og til hojre boede
Dreyers. Huset 16lige der hvor sognehuset ligger i dag.

Op mod kirkemuren var der lavet en sandkasse, her fik vi mange
timer til at gh, og hvis man ser efter, vil man seo at der i
kirkegirdsmuren sidder en ret stor krampe der ei sliet ind, det var
Nora Dreyer det gjorde det, hun skulle bruge den til sin tsrresnor.

Lige over for Dreyers var der en stikvej her boede typografen pi
hojre side og for enden var der ogsi nogle huse. Heiboia" ogia
en familie med nogle bsrn som vi legede med.
Jeg husker en der hed Britta, og en dreng der hed Bendt, han var
dverg, han er, si vidt jeg ved, blevet boende i Vejlby. De var
bsmebsn af typografen.

Her i Vejlbygade frk jeg ogsi en lillessster. Hendes ankomst kan
jeg huske, for jeg blev vekket midt om natten, hvor far bad mig
om at gd over til Helle for ar sove videre.

{9



Han fortalte at jeg havde ffiet en lillessster og hun skulle have
min seng.
Min ssster blev fsdt i august 1948, si efterhAnden var jeg ved at

vere 5 6r.

Lengere nede ad Vregtervej boede vejmandens, de havde en

datter der hed Hanne, og for ikke at vi skulle forveksles blev hun

kaldt store Hanne, da hun bide var stsrre og reldre end jeg. Jeg

blev si til lille Hanne.

N&r vi korte op ad Kilbyvejen kom vi til nogle andre kammerater,
det var Timmermanns.
De havde 4bam. Birgit og Bodil, en dreng og endnu en pige som

jeg ikke husker navnene pi. Det var mest Bodil jeg legede med,
Birgit var lidt eldre.

Timmermann havde et husmandssted, her havde de bide koer og
grise. Timmennann var plejer pi statshospitalet. De havde en karl
der hed Jens, det var en afpatienterne fra hospitalet, der var
kommet ud i privat pleje. Han hjalp til med landbruget og var en
flink og omgrngelig mand.

For os bsrn virkede han gammel, men det har han nok ikke vreret.
Han var altid god ved os og lod os komme bide pA mark og i
stald.

Engang jeg var der skulle de slagte en gris. Bodil og jeg var giet

om bag huset, vi ville hverken hore skriget eller se, hvordan. Det
var her jeg fsrste gang smagte blodpolse med aeblemos og sirup.
Jeg syntes det var en dejlig ting. I dag skal jeg ikke nyde noget.
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Pi den modsatte side af kirken li der sm6. arbejderboliger.
G6rdene li lengere tilbage, de var blevet flyttet ud pi det
tidspunkt, hvor udflytning var sket mange steder i landet.

Pi en tur ned ad Vejbygade kom vi, hvor kirkeg&rdsmuren endte,
til en stor iben plads. Det var her bussen vendte. Den kom fra
Charlottehaj ogkarte til Vejlby. Det var linie 7.
Her havde engang veret en branddam, men den var blevet fyldt

Lengere nede ad gaden kom der en tidligere skomager, Just
Pedersen, der var min fasters svigerforreldre. Pi hjamet af
Vejlbygade og Vikjersvej var der en bager Vslker, de havde 2
bsrn, Erik og Kirsten.

Pi modsatte hjome var ksbmand Carl W Olesen, ogsi her var der
2bam,Ilse og Edith, hun blev nu kun kaldt Dutte. Si kom Carl
W Nielsen.
Det var en manufaktur handel, men de havde mange ting. Det var
den ene halvdel af det bersmte pa.r nwnmer 7,Kay Werner der
havde sit barndomstrjem her.
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Sfl kom Den Rsde Skole, som den hed engang, det var nu
kommunekontor. Bag dette li en bindingsverksbygning, her
boede min faster og onkel.

Lengere nede var der endnu en ksbmand, det var Sanden. Si var
der De Gamles Hjem, en stor rod bygning. Et gammelt stritekt
bindingsverkshus der fungerede som posthus og bladhandel. Jeg

_ husker, at der pi handtaget var en reklame, hvor der stod:
- 
Huskede De det hele? Senere Fandt jeg ud af, at det var et blad
ligesom Det Bedste, der hed Det Hele. Det var faktisk en smart
reklame;
Der var nogle flere huse inden vi kom til Grenivej. Pi modsat
side var der barakkerne, foran dem gik der en vej om til smeden.
Si var der nogle rode blokke, her var der mejeriudsalg, boliger og
en forretning der hed Jenda. Her kunne vi fi smi fornsdenheder
som lommetsrklader make-up og stromper. Nir vi skulle have
stromper skulle vi knytte hinden, det var det samme mil som
vores fod.

Si var der en gronthandler, Gronlund, et hus og si kom Mosevej.
Pi den anden side li elektricitetsverket, her blev min fetter
udlert som elekhiker. Bag nogle buske var anlregget, det var her
vi stod pi ski og kelkede om vinteren. En lang gul bygning, Den
Gule Skole, her havde min far gAet i skole, nu var her karetmager
i den ene ende og midt i barber. Han hed Ottesen, det var her vi
blev klippet, da vi blev store nok til selv at gA demed.

Vi er nu kommet s5langt, at vi skal over Smedegade, her har vi
endnu en gartner, Funck og slagter Frislev.

Et par fine villaer og derefter Ingemann Schmidt. Han har
rutebiler og lastvogne.
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Pi et skilt ud til vejen stAr: Vejlby Fryseri.
En dag jeg korn pi vej hjem fra skole, jeg havde lige lart at lese
lidt, leste jeg det som Vejlby fryser I. ja jeg gjorde, for det var
sne og koldt og jeg havde glemt mine vanter.

Lige over for kirken ligger logen, her blev min faster og onkels
solvbryllup holdt. Jeg var ikke med, men det var min far og mor.

Hvis vi gdr ned ad Bredkildegade kommer vi til et stort gartneri.
Det var her vi ksbte blomster nir vi skulle pi kirkegirden eller
der skulle lidt med hjem.
Lige efter er et stort hvidt hus, det ligger der endnu, her boede
mrelkemanden. Han kom med hest og vogn, nir han bragte
mrelken ud. Herfra gar vi til hojre og ind i Tsnden. Den deler sig,
og ved at holde til hojre kommer vi til endnu et par huse. Her bor
blandt arldre en pige der hedder Lissi. Hun har en halv arm. Det
var noget der giorde indtryk, for hun klarede sig fint alligevel.

Ved at gfl gennem Tsnden kommer vi igen ud til Smedegade. Her
pi hjornet er endnu en bager. De har en lille gravhund der hedder
Olsen. Den kaldte vi Kommode Olsen, pi grund af dens
kommodeben.

Bag blokken pi Vejlbygade ligger sondagsskolen. Her var jeg en
flittig grest. Jeg provede attage mine soskende med, men det var
ikke noget for dem. Jeg husker at vi engang si en film om en pige
der fik lungebetrendelse og dade af det Det var en sorgelig sag.

Tilbage ved kirken Her er et gelender hvor det en yndet sport at
se hvor langt vi kan gi pi det uden at falde ned. Det er ikke si
bredt. Miske 4-5 cm. Nir vi n6r op til dsren i kirkegdrdsmuren
mi vi hoppe ned for her ender gelenderet fordi der er en trappe

23



ned til vejen, men det fortsetter pA den anden side, helt op til
Vegtervej.

Her i Vejlby havde jeg en dejlig bamdom. Midlerne var ikke de
store, men jeg synes ikke, at jeg merkede det sfl meget.

Min ssster der er fra 193 8 har tit fortalt hvor svert det var og har
da ogsi oplevet det anderledes end vi yngre ssskende.
Dengang var det jo almindeligt, i alle tilfrelde der hvor vi kom, at
folk ikke havde meget at gare med. Det var ikke som i dag den
skjulte fattigdom, de fleste var fattige.

Om sondagen hendte det, at vi mitte gA i "biografen". Det
foregik nede i forsamlingshuset, og sluttede omkring klokken
17.00. Det var her jeg fsrste gang si en Morten Korch film, det
var Mosekongen, med Poul Richardt og Tove Miies.
Nir vi kom hjem fra forsamlingshuset var det spisetid, og den dag
i dag, kan jeg stadig, n6r jeg kommer tiI athare skibsmeldinger,
lugte teen og det hjemmebagte franskbrsd.

Ndr min soster forteller, hvordan hun har mittet gi pi
kommunen for at fa hjrelp til koks og med besked om, at blive der
til hun fik noget, og derfor endte med at blive smidt ud, eller nfrr
der kom julehjrelp fra spejdeme og hun skulle lukke op, at det var
hendes egne spejderkammerater der kom med hjalpen, si kan jeg
godt forst6, at hun har haft det mere inde pi livet end vi yngre
ssskende. Min ssster var med i de bl6 pigespejdere og gik til
undervisning i at spille. Hun slog pi tromme og spillede flajte.
Hendes underviser var ham, der senere startede Aarhus
Pigegarde.
Lena Dreyer og Store Hanne blev nok dem jeg havde mest med at
gore. Men en dag flyttede Lena og hendes familie ogsi. De havde
bygget hus pi Bryggervej, det var meget langt vek fra
Vejlbygade. Jeg modte hende dog igen da vi kom i skole.
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Skole.
Her skulle jeg begynde. Jeg var fyldt 6 ir i oktober og nu var jeg
blevet skrevet ind i Skolen I Risskov. Hvad jeg skulre der kunne
jeg ikke forsti, det var i alle tilfrelde ikke noget jeg mente var
nodvendigt og gjorde da ogsi mange indsigelser. Her hjalp dog
ingen kare mor, jeg mitte afsted.
Far havde samlet en cykel til mig, den var malet gron, og jeg fik
lr;fi at cykle ved at der blev sat et kosteskaft bag ved sadlen og
far holdt fast her indtil jeg havde fiet lert at ksre selv.

Den fsrste skoledag kan jeg ikke huske, men jeg blev glad for
skolen. Jeg fik en skoletaske, en sakaldt rumpedasker, og travede
den lange vej fra hjemmet til skolen. Den var opdelt i to afsnit,
den store gird, hvor man kom nir man kom i S.klasse oe den lille
gard for de mindste elever.

Da jeg begyndte var min ssster begyndt i 5 klasse s6 det var ikke
meget jeg si til hende i skolen, og da jeg kom i 5 klasse. Ja da gik
hun ud af skolen.

Jeg fik klassekammerater bide fra Vejlby og Risskov. Der var
bagerens Kirsten, ksbmandens Ilse, chokoladefabrikant
Christensens Erik, Kaptajn Nygards Erik og mange andre
velstillede folks bsm.
Her lrrte j eg, at der er forskel p& Kongen og Jorgen Hattemager.
Det min ssster havde fortalt blev pludselig noget jeg brev mere
opmrerksom pi.
Min far var arbejdsmand. Han var ofte syg. Da han led meget af
eksem og arbejdet med asfalt var ikke serlig gunstigt for ham.
Mor fik pi et tidspunkt et avisdistrikt og vi m6tte arle hjalpe til
med at gi med aviser.
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Far og min aldste soster gik sammen og resten tog mor med de 2
mindste i barnevogn og mig ved hinden. Da vi blev lidt reldre fik
vi vores egen rute at git. Vi fik aviserne leveret ved busskuret pi
Asylvej. N6r de blev pakket ud brugte vi snorene til sjippetov,
men de holdt ikke lenge, de var lavet af papir si iser n6r det var
vidt vejr gik de hurtigt i stykker.
I skolen fik jeg en rigtig god klasselerer, Verner Mogensen. Han
skelede ikke til bsrnenes sociale status, han var flink og retferdig
i sin undervisning. I fritiden var han tryllekunstner og hed Verner
Verner. Min ssster havde ogsA haft ham, og havde fortalt, at til jul
da fortalte han ikke historie for os, men han tryllede, si det
glredede vi os alle til.

Pi et tidspunkt blev jeg sendt til Norge. Jeg havde hele mit liv lidt
meget af astma.
Vi havde fiet en ny lege, Erik Meldgaard, han sorgede for, at jeg
kom til Norge. Norsk Rsde Kors havde foreret det danske folk et
hjem i Kongsberg, og her kunne Dansk Rgde Kors tage mod born
der havde astma.
Den rene luft i Norge kunne give en tiltrrngt pause mellem de
mange anfald. Medens jeg var der, sorgede Vemer Mogensen for,
at klassen skrev breve til mig., si det hendte, at jeg ikke fik dt
brev, men en hel pakke breve, det var dejligt. Selvfolgelig skrev
jeg tilbage til klassen, si pfr den mide var jeg ikke fremmed for
dem dajeg kom hjem igen.
Pi skolen var der tandklinik og skolelege, en meget moderne
ting, det havde de ikke en gang i Aarhus. Det var med bankende
hjerte og stor skrrek i livet fsrste gang jeg skulle til tandl€ge.
Bedre blev det vel ikke af, at tandlege Warrer ikke var den store
paedagog. Han kunne og ville ikke forsti at bsrnene var bange og
skaeldte ud i stedet for at forklare, hvad der skulle ske. Der gik
nogle fu far jeg blev helt forholig med at skulle ned til ham, men
pi lang sigt har det selvfslgelig veret en luksus, at vi, allerede i
barneirene kom til tandlese.
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Da bsmehaven pi Bryggervej blev bygget, kom bide Flemming
og Inge-Lise til at gi her, og mor begyndte at arbejde pi en
systue. Det fsrste sted var pi Tretommervej, hvor der nu er
politistation. Vi ssstre kom ogs& i bornehaven. Der var lavet sy-
og strikkeklub for eldre soskende, og vi var der onsdag aften. Vi
skulle vrere trjemme inden klokken ti, for vi ville ikke msde
natmanden, ndr han kom for attsmme lokumsspanden. Der var en
frygtelig stank, og den ville vi gerne undgi. Det var ikke altid, det
lykkedes.

Den store tilvekst af born gjorde, at skolen blev for lille. Der var
omkring 1000 bsrn og det var ved at vrre for meget. Der blev
taget stilling til, at der skulle bygges en ny skole i Vejlby.

Da jeg efter sommerferien i 5. Klasse, skulle begynde igen var det
pi den nye Vejlby Skole.
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Vi msdte pi Riisskov Skole og gik i flok til Vejlby, hvor vi blev
budt velkommen af skoleinspektoren, Hagbart Boelsmann.

Vejlby Skole.
Jeg gik kun pi Vejlby Skole t/z 2r, for da vi skulle i mellemskolen
blev vi flyttet tilbage til Riisskov skole. Vejlby Skole var ikke
bygget ferdig, der var kun den lange floj, resten blev bygget
senere.
Da vi kom til Vejlby, mitte vi have gummistovler pi i skole hver
dag, og have hjemmesko med, for det var et elte at komme
igennem, der blev jo stadig bygget der, skolen skulle jo vare
faerdig.
I klassen var en dreng der hed John Hedegaard Jensen. Han boede
pi Mosevej. Vi gik til dans sarnmen, det var i forsamlingshuset,
senere blev det i aulaen pi Vejlby Skole.

Vi gik ogsi tit akrobatik, og var rigtrg gode venner. John blev
ikke frerdig med mollemskolen, han havde fiet en elevplads som
dekoratsr i SBV i Aarhus. Det var den fsrste forretning der fik
rullende trappe, og den skulle vi selvfolgelig alle ind at prsve,
John blev desverre ikke si gammel.

Vi var en aften cyklet en tur ud mod mosen, og havde haft en
rigtig hyggelig tur. John fortalte om sit arbejde og jeg kunne
fortelle om skolen, og vi aftalte at vi ville begynde at gi til dans
igen efter ferien. Jeg tror vi var hjemme ved ni-tiden og korte
hver for sig. Nrste dag kom min brors kammerat og sagde: Ved
du godt, at John er dad? Nej det vidste jeg ikke, og jeg troede
heller ikke pi det. Jeg blev faktisk rasende pi ham, han skulle
ikke komme med sidan noget sludder.
Desverre viste det sig at vrere rigtigt. John var blevet syg efter vi
havde skiltes om aftenen, og var i hast blevet indlagt pi
sygehuset. Han havde fiet meningitis, og var hurtigt giet vek.
Han blev kun 16 ir



Tvrermarksvej.
Da jeg var ca. 8-9 ar flyttede vi fra Vejlbygade. Mor havde veret
meget forudseende, og havde meldt sig ind i en boligforening. De
var ved at bygge nye huse pi Tvermarksvej og her havde vi fiet
en lejlighed.
Det var en luksus, at komme her. Der var rigtig toilet, og vi skulle
ikke ud mere hvis vi skulle op om natten. Helle og jeg var tit
demede medens de byggede, og da der skulle miles ud til
gardiner, passede det med, at vinduets hojde passede med mig,
ndr jeg stod i vindueskarmen, s6 gardineme blev syet efter mine
mil. Nfrr vi var der syntes jeg, det var vreldig flot, og da der var
lagt nogle bredder pi gulvet, troede jeg det var det gulv der
skulle ligge der. Helle mente jeg var lidt dum, at jeg ikke kunne
se, at det var gamle bredder. Der skulle selvfolgelig laegges et
fint nyt gulv.

Pi Tvrermarksvej kom vi ogsi til at bo tr:tphde store girde. Her
kunne vi ksbe bide eg og malk, og sommetider fik vi kAlrabi.
Det var faktisk en sund spise, men vi var ikke sfl vilde med det.

Her var der mere plads. Vi kom op ad nogle trappetrin, her var
hoveddsren. Herfra kom vi ind i en lille entre. Her var 3 dsrb.l
til venstre ned til kelderen, ligefrem til kskkenet og til hojre til
stuen. Kskkenet var ret stort, der var plads til spisebord, men det
havde vi nu ikke. Ganske vist spiste vi i kskkenet, men det var
far, mor og Helle der sad pi kokkenbordet, og vi 3 tre smi havde
et lille bord og et par stole, hvor vi sad. Fra kskkenet kom vi ind i
et verelse, her sov vi 4bsmi kojesenge. Til hojre var en dsr ind
til et andet vrerelse, her havde fat og mor en to-i -en seng, dette
verelse blev brugt til en lille stue. Herfra kunne vi komme ind i
stuen.
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Far og mor havde kobt nye msbler i nsddetre. Spisebord og stole

og et fint dakketojsskab. For fsrste gang havde vi ogsi en sofa og

et par lenestole, samt et sofabord.
Jo der vag,kommet nyt ind, det var ren luksus. I krlderen var der

toilet, viktualierum, torrerum, vaskehus og et lokale til koks. Her

havde far ogsi sit verktoj, og her blev vores cykler stillet om

natten.
Det sidste far gjorde inden han gik i seng om aftenen var at satte

vore cykler ind. Hvis vores cykel ikke var der, blev vi vekket og

spurgt ud om hvor den var, og si var det ud af sengen og ud at

finde sin cykel.
Pi et tidspunkt havde Ferm vaskemaskiner et tilbud, 6 familier

kunne gi sammen om at leje en vaskemaskine, og den ksrte rundt

fra hjem til hjem. Der var nogle fra Mosevej og nogle fra

Tvrrmarksvej. Det var en stor lettelse at fh storvasken klaret pi

den mide, i dag er det blevet endnu nemmere.

Medens vi boede her begyndte Flemming i FDF og jeg blev bli
pigespejder. FDF havde til i krypten i Riisskov kirke. De bli

spejdere havde hus nede ved Bellevue Strand.
Jeg var ogsi begyndt at gemed aviser, far og mor havde ikke

lengere et avisdistrikt, si jeg tog til Riisvangen, hvorfra jeg

hentede aviserne, og korte til Asylvej, hvor jeg begyndte at dele

ud.
Det var Demokraten, si jeg havde en lang tur. Som sagt begyndte
jeg pi Asylvej, ned omkring Vesterstrand alld, Stationsgade' over

til Hedevej, Lystrupvej og op ad Gren6vej, og sluttede pi

Bakkesvinget. Det tog nogle timer, og n6r det var skidt vejr, var

det ikke altid lige sjovt. Jeg fik den fyrstelige lon af 10,00 kroner

om ugen. Jeg kom ogsi pi Statshospitalet, her kunne jeg aflevere

4 aviser, men de der gik med Aarhus Stiftstidende, kunne aflevere

en hel flok, ca, 20. Jegskulle over pi kvindeafdelingen, men nir

der var list skulle jeg bare legge avisen i forhuset, for si var

kvinderne pi luftetur.
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Det skete en dag, at der var l6:st, men en mor til en af mine
klassekammerater kom, og hun ville da geme lukke op for mig.
Jeg kunne si komme over med avisen, og det var helt ok. Men,
hun havde list igen, si da jeg kom tilbage kunne jeg ikke komme
ud igen. Jeg satte mig pi trappen og si hvordan kvindeme stod
ved hegnet og ruskede og de ribte og skreg. Jeg var meget bange,
set de nu kom ud, hvad si. Endelig kom damen tilbage, hun var
kommet i tanker om, at hun havde list mig inde, si jeg kom ud
igen. Si jeg har veret lukket inde pi Statshospitalet.

Hver anden onsdag blev der vist film for patienterne, og de
ansattes bsrn kunne komme med ind. Min mor var en gang ansat i
vaskeriet, si det nsd vi godt af, ogsi efter hun var holdt. Vi sagde
bare Westergaard, vaskeriet, si kom vi ind.

Ogsi pi Tvarmarksvej boede der mange born, iser kom jeg
sammen med en der hedder Inge-Lise Hyldebak Christensen.
Hun havde 2 ssstre. Maja og Dora. Vi legede altid sammen, og
kunne lave de skoreste ting.
En dag jeg kom over til dem var de ved at klippe
smsrrebrsdspapir til smi stykker. Jeg spurgte, hvorfor de gjorde
det. Jo, sagde de, har du ikke lagt merke til, at de fine de har
mellemlegspapir i deres madpakke, og nir de pakker ud sidder de
si fint og slikker papiret, nu vil vi selv lave mellemlregspapir.
Ak, ja. Man mitte gsre meget for at hamle op med de bedre
stillede.

Om sondagen spiste vi altid varm mad til middag. Far brugte
geme formiddagen pi atbage til hele ugen og mor lavede
sondagsmiddag. Vi hsrte altid Onskekoncerten, og nir vi havde
spist og der skulle vaskes op, det var altid os born der skulle gore
det, si skulle vi geme vere ferdige inden snskekoncerten
sluttede.
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Herefter gik det ud til kammeraterne. En yndet melodi var pi et
tidspunkt. Oh, Dagmar. Den gik vi og skrilede, men det blev en
af naboerne for meget. Hans kone hed Dagmar, og han skeldte os
ud og lsb efter os, vi skulle ikke gore nar af hans kone. Det var jo
slet ikke meningen, vi syntes bare melodien faldt os godt i
munden.
Nu blev det jo si rigtig sjovt, og hver gang vi legede uden for
deres hus, si skrilede vi af fuld hals, og si blev der ballade.
Havde han blot ignoreret os, var vi jo holdt op pa et tidspunkt, nir
der kom nye sange vi gad synge.

Om vinteren lsb vi pi skojter pi Fildammen, eller kelkede owe i
anlegget. Der er som om, at der altid var sne om vinteren,
dengang. Jeg kan huske, atfar blev sendt ud at skovle sne om
vinteren, jo dengang kunne kommunen godt fi ryddet.
Han kom ogsi nede omkring skolen for at rydde sne, og en ting
min ssster har fortalt mig er, at nir han var der, var en af lereme
pi skolen altid klar til at kigge ud af vinduet og sige til min
ssster: Og, hvad laver si din far i dag, Helle.
Det faldt meget ironisk. Det var en snobbeskole, det var ikke altid
let at vere arbejderbarn, men heldigvis lod Mogens Mogensen
aldrig os bsrn merke at der var forskel.

Da vi skulle i 3. Mellem kom vi tilbage til Vejlby Skole, og skulle
igen lere nye lerere at kende. Vi var ogsi niet den alder hvor vi
skulle til at gittil praest, da vi skulle konfirmeres om efteriret.

Presten var far til en af mine klassekammerater. Regitze, hed
hun. Ogs& hendes eldre bror skulle konfirmeres sammen med os.
Konfirmation var noget vi lrenge havde talt om, og gledet os til,
og nu skulle det snart v&re.

Da dagen oprandt, den l3.oktober, var vi alle meget spendte. Det
var ikke kun det i kirken vi si frem til mon ikke det ogsi var
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festen. Jeg husker at Pastor Gribek gjorde meget ud at fortelle
os, at selv om vi nu var konfirmerede skulle vi ikke tro, at vi var
blevet voksne. Vi var stadig born og skulle stadig hsre efter hvad
der blev sagt til os, si vi skulle endelig ikke tro, at vi var noget.

Desvrerre ligger bide Regitze oghendes bror nu pi kirkegarden i
Vejlby, sidst jeg si hende var da Vejlby Skole havde 25 irs
jubilreum, da var vi "gamle" elever inviteret med.

At det ikke altid var lige rart at gi der var nok fordi, at den
skoleinspektsr der blev ansat, da skolen startede, havde veret i
socialudvalget og derfor kendte alle bsrnenes sociale forhold, og
det benyttede han sig af. Arbejderbom skulle ikke i
mellemskolen, det var en fast holdning han havde, og vi kunne
merke det. Da vi efter mellemskoleeksamen skulle i realklassen,
blev vi kaldt ned p6 inspektorens kontor,. Jeg fik den besked, at
der var ikke plads til mig i realen og det kunne jeg vel nok forsti.
Nej det kunne jeg ikke, for mine karakterer var udmrerkede. Det
viste sig, at de elever han byggede sin realklasse p8', enten kom pi
privatskole eller i gymnasiet, og der var kun l0 tilbage i klassen.
Si var der lige pludselig plads til vi andre.

Mellemskoleeksamen tog vi i januar- februar, s6 vi skulle
begynde i realen i april, men netop dette 6r valgte kommunen at
vi skulle skifte klasse efter sommerferien, lige som de gjorde i
Aarhus.

Jeg fik 3 mdneder i realklassen. For nir der ikke var plads for,
skulle jeg ikke nyde noget af at komme med pi nide, sA jeg
droppede ud. Fsrst kom jeg i huset, derefter pn fabrik en tid, men
mit snske var at blive sygeplejeske si jeg sogte til udlandet.
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Da jeg var 17 6r rejste jeg til Skotland. Her boede jeg hos en
legefamilie og gik samtidig i skole, si jeg fik lert en masse
engelsk, som jeg stadig har god gavn af.

Min bror var der ikke plads til i mellemskolen, Boelsmann mente,
at alle de direktsrb am der nu kom til at bo i Vericenteret skulle
der fsrst og fremmest vare plads til, si Flemming gik ud af
skolen i 7. Klasse. Mor var heldig at fi en lereplads til ham, og i
dag har han en god stilling. Mor blev ringet op af handelsskolen
og blev skaeldt ud, for hvorfor havde den dreng ikke fiet en
eksamen. Mor forklarede, og der blev bare sagt, n6. Det havde de
vreret ude for fsr. Min yngste ssster mitte ogsi forlade skolen,
hun kom pA privatskole og fik sin eksamen, ogsi hun fik sig en
god uddannelse og et lederjob Vi klarede os, ogsi, selv om vi var
arbejderborn.
Min tilknltning til Vejlby er i dag den, at min oldemor, mine
farforreldre og foreldre samt min onkel og eldste soster (fodt
feb.l937 begravet maj 1937) ligger pi kirkegArden

Det er sidan at, jo reldre jeg bliver, jo mere tenker jeg pi tiden i
Vejlby, og det var, for det meste, en god tid, og jeg har da ogsi
flere gange tenkt pi at flytte tilbage, men der er jo ikke nogen
tilbage jeg kender.

Da min datter i 1964 blev dsbt rejste jeg hjem fra Ksbenhavn for
at fi hende dsbti Vejlby Kirke. Min faster Agnes Pedersen,
boede sine sidste 6r pn Vikjercenteret, og da hun dsde mistede
jeg den sidste levende kontakt til Vejlby.

Hanne Westergaard.
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