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Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans og Anna Pedersen 

 

VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og 

Hans Pedersen, Præstevænget 38, Vejen, på gåtur. De har gjort det til en fast daglig rutine 

uanset vejret. Og sådan har det været lige siden Hans Pedersen i 1967 holdt op med sit 

arbejde som overpostbud. 

Turen er nok med til at holde parret, der nu er henholdsvis 83 og 82 år, raske og i fuld vigør. 
For, som Anna Pedersen siger, man skal ikke sætte sig hen fordi man bliver gammel. 

På tirsdag runder ægteparret en mærkedag af de sjældne. De har været gift i 60 år og fejrer 
altså diamantbryllup. 

Anna og Hans Pedersen kan se tilbage på et liv med mange oplevelser. Hans Pedersen har 

altid været travlt beskæftiget med forskelligt arbejde, ligesom han har spillet fodbold og været 

formand for Vejen Sportsforening, og en stor del af deres familie, bl.a. to sønner, er bosat i 
Canada. Så der er nok at fortælle om. 

Ingen af de to er fra Vejen. Han er fra Gram, hun fra Åstrup. Han kom til Vejen, da hans 

forældre købte kroen, det nuværende Hotel Vejen, i 1906. Hun kom hertil, da hun fik arbejde 

på Hansens Hotel. Og det var her de mødtes. Det var dengang månedslønnen for en pige på 

hotellet var otte kr. 

Hans Pedersen har været mekaniker i Esbjerg, parret har haft en cykelforretning i Vejen, og da 
den ikke gik, blev han repræsentant, og en kort periode boede parret i Sdr. Omme. 

Hans Pedersens mor døde tre uger før brylluppet, og det kneb for hans far at klare kroen 

alene, så i 1928 blev parret kaldt hjem, og Anna Pedersen var husbestyrerinde på kroen i 23 

år. Hans Pedersen passede regnskaber og snakkede lidt med gæsterne, og fra 1932 var han 

tillige ansat i postvæsnet, hvor han med rute i Nørregade gennem 35 år blev kendt af mange. 
Og det var nok her, konditionen til de daglige gåture blev lagt. 
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Krydsede fingre for nederlag 

Da faderen døde i 1951 overtog en søster kroen, og Anna og Hans Pedersen byggede huset på 
Præstevænget, hvor de har boet siden. 

Som ung var Hans Pedersen aktiv fodboldspiller. 

- Jeg var med på Jyllandserieholdet i fire år, fortæller han. Men jeg holdt op, da vi blev slået 

ud i 1925. Jeg havde på forhånd lovet min kone, at jeg ville holde op, hvis det blev et 
nederlag. 

- Og jeg sad og krydsede fingre for, at de ville tabe, tilføjer Anna Pedersen. 

Men Hans Pedersen sagde ikke endeligt farvel til fodbolden, selv om han holdt op som aktiv. 
Fra 1949 til 1954 var han formand for Vejen Sportsforening. 

- Men det var ikke så slemt som de ti år, hvor jeg var formand for spillerudvalget, fortæller 

han. Det var i Vejens guldalder, hvor vi spillede i første division, og hvor vi var i København 

hver 14. dag. 

22 familiemedlemmer i Canada 

Diamantbrudeparret har tre sønner, født med fem års mellemrum. Den ene er afdelingsleder 

og bor i Virum, mens de to andre, der er henholdsvis rådgivende ingeniør og kølemontør, 

begge bor i Calgary i Canada. Det er efterhånden med børn blevet til 22 familiemedlemmer i 
Calgary - en by på mellem 600.000 og 700.000 indbyggere, hvoraf omkring 20.000 er danske. 

Den ældste søn og hans kone var de første, der drog til det fremmede. De ville vende tilbage 

efter to år, sagde de. Men det er mange år siden. I stedet flyttede først Hans Pedersens søster, 

derpå svigerdatterens søster og til sidst den yngste søn også til Calgary. Og det var familien, 
der i sin tid arrangerede Vejen-Gardens turne i Canada. 

Otte gange har diamantbrudeparret været på besøg i Canada, og de får også jævnligt besøg 

derovre fra. Således deltager den ene søn og svigerdatter og Hans Pedersens søster i festen på 

tirsdag. Den anden søn kan ikke rejse fra sit firma. 

Anna og Hans Pedersen har ingen problemer med at få tiden til at gå. Foruden gåturen, er der 
nok at se til, når hus og have skal passes. Og det gør de selv. 

-haj 
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December 1991 

Sej wing fra Vejen 

Vejen Sportsforenings grand old man fylder 90 år 

 

Hans Pedersen, grand old man i Vejen Sportsforening,  
hvor han i sin tid spillede en sej venstre wing, fylder 90 år den 29. december. 

Af Søren Dippel 

VEJEN: Når Vejen Sportsforenings grand old man, Hans Pedersen, lørdag den 29. december 
fylder 90 år, så er det en sej venstre wing, der skal fejres. 

Hans Pedersen stammer egentlig fra Gram, men da faderen, Peter Jensen Pedersen, i 1906 
købte Vejen Gæstgivergård, blev Hans en rigtig Vejen-dreng. 

Igennem 23 år har han holdt godt styr på Gæstgivergårdens regneskaber, og i 1932 fik Hans 

Pedersen job som postbud ved Vejen Postkontor - et job han passede lige indtil, han blev 

pensioneret. I mellemtiden blev han gift og flyttede så fra Gæstgivergården til eget hus blot et 
stenkast borte ved Vejen Å. 

Jysk mesterrække 

I sin fritid kunne Hans Pedersen lige som sine kammerater slet ikke holde fødderne fra 

fodbolden, og allerede i 1922 havde han på Vejens hold spillet sig op igennem rækkerne til den 
jyske mesterrække. 

Inden han stillede op på Vejens bedste hold, spillede han en tid for Esbjerg Boldklub. Dengang 

var Hans Pedersen venstre wing, og har selvfølgelig også prøvet at score det vindende mål. 

- Men det var nu alligevel et helt andet spil dengang, fortæller Hans Pedersen, og røber, at 

fodboldspillet i hans ungdom var meget mere præget af spillernes fysik end det er tilfældet i 
dag. 

Men til gengæld skulle spillerne så også holde deres pladser. 
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Dansk 1. division 

Som ægte jyde var Hans Pedersen selvsagt en rigtig sej venstre wing. 

Omtrent samtidig med at han første gang bar sin røde postuniform, blev Hans Pedersen 

formand for spillerudvalget i Vejen Sportsforening. Siden har han været med i bestyrelses-

arbejdet i 23 år, og har bl.a. været med til at stille det hold, som senere præsterede det 

uhørte kunststykke at spille Vejen med i fodboldens 1.division. I dansk fodbolds historie har 
der ikke været mange byer af Vejens størrelse, der har kunnet spille sig i 1. division. 

Selv spillede den seje venstre wing som 50-årig med på Vejens Old Boys hold. 

I dag mange år senere, er Hans Pedersen stadig i vigør. Fodbolden har stadig hans interesse, 

men i stedet for at træne med bolden på grønsværen, så må han som 90-årig nøjes med at 

cykle sig en tur for at holde sig i form. 

Nu bor Hans Pedersen ikke mere i sit hus ved Vejen Å, hvor han i gennem årene brugte mange 

timer til ligesom at komme i dybden med grønsværen. Fodboldspilleren holdt nemlig også af at 

passe blomsterne i haven. I dag bor Hans Pedersen i Ahornparken, og mon ikke også han her 

vil få blomster at passe. Fødselsdagen fejrer han i hvertfald, og det sammen med familie og 

gode venner. 

Hans Pedersen har tre børn - alle sammen drenge, men både Morten, der er rådgivende 

ingeniør, og Knud, der er køletekniker, bor i dag i Canada, hvor Hans Pedersen har været på 
besøg adskillige gange. 

Yellow Knife 

Endnu husker han, hvordan han i Canada kom på sit livs eventyr. Det var i det nordligste 

Canada, hvor han var taget på en fantastisk lystfiskertur. Fra den lille by Yellow Knife, fløj han 

sammen med sine venner med vandflyver ud til fangstpladserne. I fire dage bed de kæmpe-

store ørreder på krogen, og efter at være behørigt fileteret vejede den samlede fangst hele 

400 pund - en rekord, som ville være aldeles umulig at slå under mere hjemmelige him-

melstrøg. 

Og selv om Hans Pedersen nok fejrer sin 90-års fødselsdag under sådanne hjemmelige 

himmelstrøg, så kommer hans to sønner i Canada ikke til Danmark i denne omgang. Det gør 

derimod fødselarens søster, Christine, der sandelig også har hjemme i Canada. 
Fødselsdagsfesten holdes iøvrigt hos Hans Pedersens tredje søn, Peter Vejsig, i Virum 
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1992 

Hans Pedersen, Ahorngade 74 i Vejen, er død ( 26. juli ) 91 år gammel. 

Hans Pedersen blev født i Gram og blev i sine unge år uddannet som mekaniker. Han havde også et 

par forretninger i Vejen og siden i Sdr. Omme, inden han kom til Vejen sammen med sin hustru 

Anna Vejsig. Hans Pedersen fik arbejde som postbud samtidig med, at han hjalp sin far, der ejede 

Vejen Gæstgivergaard. Siden har han blandt andet haft forskellige kontorstillinger. 

I alle årene var Hans Pedersens store interesse fodbolden. En interesse, Vejen Sportsforening nød 

godt af. Hans Pedersen var selv med på førsteholdet i 1920-erne og har siden været i ledelsen i over 

25 år. Han besad blandt andet formandsposten i Vejen Sportsforenings storhedstid med et 1. 

divisionshold. 

Hans Pedersen var åndsfrisk til det sidste og havde trods sin høje alder fortsat en stor omgangskreds 

og var ofte på besøg eller havde gæster i hjemmet på Ahorngade. Han kunne til det sidste dagligt 

ses cykle til købmanden. Inden hustruens død nåede Hans Pedersen at fejre krondiamantbryllup. 

Han efterlader sig tre sønner, Peder, Morten og Knud, hvoraf de to sidstnævnte bor i Canada, som 

Hans Pedersen ofte har besøgt. Han var blandt andet med til at skaffe forbindelsen mellem den ene 

søn og Vejen Garden inden dennes første besøg i Canada. 

 

 

 


