Vesterled 1950- 1970
Gunhild Krigslund (Thomsen)

Vesterled nr. 3
Gerda og Knud Nielsen. Han var elektriker og de havde i starten af tresserne et ishus som for os børn jo var
herligt.
Vesterled nr. 5
Anna og Søren Kristian Skjøt. Hun var syerske og han var snedkersvend.
Vesterled nr. 7
Lærer Hedegaard. De havde en datter Eva og en søn som jeg ikke husker navnet på.
Vesterled nr. 9
Fam. Kjærgaard- Nielsen. Han var el-installatør. De havde en datter Helen som jeg legede en del med og en
storesøster og storebror.
Vesterled nr. 2
Fam. Sørensen. Det eneste jeg ved om dem er at han var postbud.
Vesterled nr. 4
Fam. Hansen. Han var landbrugskonsulent og de havde tre børn, to sønner Mogens og Lorentz og en datter.
Vesterled nr. 6
Huset som min far Chr. A. Thomsen byggede i 1952 og hvor vi flyttede ind i september da jeg var to
måneder gammel. Da var vi min mor Sigrid, far og tre børn. I 1954 kom min lillebror til. Min far var
malermester med egen virksomhed i kælderen og med svend og lærlinge.
Vesterled nr. 8
Her mener jeg at Albert Hansen fra Baungaardsvej havde lager indtil Alf og Maria Elisabeth Hyldig byggede
hus engang i løbet af midttresserne. De havde to drenge: Steffen og Johannes.
Vesterled nr. 10
På denne grund byggede VVS-installatør Regnar Sørensen hus. Grunden var tidligere ejet af Mathisen i nr.
12.
Vesterled nr.12
I det sidste hus boede hr. og fru Mathisen. Hun hed Kathrine men hvad han hed husker jeg ikke. De var altid
glade når vi børn kom op til dem, da de ikke selv havde børn. De var de første på Vesterled der fik fjernsyn
og vi børn fra hele gaden blev inviteret op for at se børnetime. Fru Mathisen havde bagt kage, det var en
stor oplevelse.
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Tilføjelse modtaget fra Birthe Clausen 22-02-2014
Jeg har med interesse læst Gunhilds beskrivelse af beboerne på Vesterled. Jeg har en tilføjelse til Vesterled
2. Her boede Frida og Aksel Lund (margarinearbejder på Alfa). De havde to børn Hans og Merete. Hans var
med i Vejen-Garden. Om de har boet i huset før familien Sørensen eller efter, kan jeg ikke sige, men Frida
og Aksel boede på adressen i hvert fald omkring 1957-1960.
Jeg husker ishuset på den anden side af gaden, og det var sjovt at læse om hr. og fru Mathiesen i nr. 12,
som vi også besøgte, mens vi boede i Teglgården på Lærkevej.

