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Her stod ”Ternen”, 

mens Villy byggede den om 
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Villy Møbjerg og Lundeborg 
– var næsten en del af familien 

Villy Møbjerg var ikke en del af familien. 

Vi var ikke i familie. 

Men alligevel blev han en del af vores 

identitet. 

 

Først boede han til leje hos faster Karen i 

karetmagerboligen. 

Så boede han et andet sted, da faster flyt-

tede. 

Men han vendte tilbage, da hun købte 

huset på Hestehavevej nr. 37. 

Derefter boede han dér resten af sit liv 

oppe på 1. sal, hvor han havde sin lejlig-

hed. Desuden havde han lejet garagen til 

sin bil. 

Og han kom og gik - næsten som en del af 

familien. 

 
Båden "Ternen" 

Hurtigt efter faster Karen havde købt 

hus og Villy var flyttet ind, købte han en 

båd. I Thorøhuse ved Assens. 

Den blev fragtet til Ryslinge på ladet af 

en lastbil og klodset op på Arne Munk's 

mark op ad hækken ved faster Karens 

hus. 

 

I året derefter arbejdede han på at lave 

"sit skiv" i stand. Ruf og ræling. Kahyt og 

glasfiber. Spanter og ror. 

Han stod over på far's værksted, så snart 

han havde fri fra arbejde. Og frem og til-

bage og prøve og tilpasse. Alt i sådan en 

båd er jo skæve vinkler, så han var nødt 

til at lave papir- og papskabeloner, som 

han kunne arbejde efter. 

 

Der gik ca. et årstid inden båden var klar 

til at sættes i vandet igen. Så blev den 

læsset på en lastbil og kørt til Lundeborg, 

hvor den atter blev flydende i sit rette 

element, vandet. 

Lundeborg og fiskeri 

Nu skulle hr. Møbjerg lære at sejle sådan 

en krabat. Det var ikke bare ligetil. En 

petroleumsdrevet glødehoved-motor rea-

gerer ikke som en bil på landevejen. Hur-

tigt og præcist. Så ret hurtigt blev den 

gamle tunge motor skiftet ud med en Vol-

vo Penta dieselmaskine, som gav en helt 

anden og hurtigere bevægelsesfrihed. 

 

Og vi sejlede, og sejlede, og sejlede. 

Og fiskede, og fiskede, og fiskede. 

Og fangede, og fangede, og fangede. 

 

Dengang var der nemlig masser af fisk i 

farvandet mellem Lundeborg og Lohals. 
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Jeg eller hele familien var tit ude at sejle 

med Villy og pilke torsk. 

 

Eller vi sad i båden på havnen i Lunde-

borg og spiste vores smørrebrød. Vi unger 

badede. Købte is i ishuset. Overværede 

når færgen til Lohals ankom og sejlede 

igen. "Træskoen" som vi kaldte den. Villy 

snakkede med fiskerne. Dengang var der 

liv i havne- og fiskerimiljøet. 

 

Flere gange sov Henning og jeg i telt oppe 

på Lundeborg Camping. Fiskede med Vil-

ly. Det var lige noget, vi knægte kunne 

lide. 

Sig selv 

Villy var jyde, jysk i sprog og tanke. Al-

drig gift. Intet kvindeligt modspil. Et ord 

var et ord. Og Villy's ord var lov. Hans 

meninger var de rigtige. Det troede han i 

hvert fald selv. Også over på fabrikken. 

Nogen syntes han var noget trekantet. 

Og det var han måske også. Men han var 

reel og hjælpsom og dygtig, så vi fandt os 

i hans "særheder". Vi sagde ham ikke 

imod. Kun vores mor kunne finde på at 

sige noget til ham. Jeg tror han godt kun-

ne lide det, altså at få modspil. 

 

Han hjalp mor meget, særlig i årene efter 

vores far døde. 

Og det var gensidigt, da han blev syg. 

Villy fik en hjerneblødning. Blev delvis 

genoptrænet, fik en "beskyttet" bolig, 

men var syg i nogle år inden han døde. 

 

Men årene i Lundeborg og fisketurene 

over til "prikken" lidt længere oppe end 

Lohals, står stadig i frisk erindring. Der 

kunne man nemlig pilke torsk, uden ek-

kolod, og der var altid gevinst - eller - næ-

sten altid. 
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