
74-årig fra Sdr. Felding debutterer som forfatter 

By Leif Joergensen 1. april 2011 

74-årige Inger Ramsing har skrevet sine erindringer om Sdr. Felding, dens forretninger og de 
mennesker, der bor i byen. 

Det er fedt at have en bedstemor, der skriver bøger, 
synes Inger Ramsings barnebarn. 

Inger Ramsing er født i 1937 og har som barn 
oplevet, hvordan det var at leve i et land, som var 
besat af en fremmed magt.  

- Jeg har altid haft lyst til at skrive om mine 
barndomserindringer, og man skal jo leve sine 
drømme ud, siger Inger Ramsing. 

Hun skriver om stort og småt fra en tid, hvor børn 
ikke kunne få alt, hvad de pegede på. Der var 
knaphed på varer, men man klarede sig alligevel og 
lærte at udnytte materialerne til det yderste. 

 

Mange flere butikker i Sdr. Felding 

I bogen får vi et indblik i Sdr. Felding tilbage i 1940erne. Dengang var der mange flere forretninger, og vi får 
en lille beskrivelse af dem alle, og også af de mennesker, som boede i husene. 

Inger Ramsing har en god hukommelse. 

- Men når jeg kalder min bog for en krønike, så skyldes det, at så gør det ingenting, at jeg en gang imellem 
husker lidt forkert, siger hun med et smil. 

Greven måtte låne af tjenestepigen 

Bogen er først og fremmest en erindringsbog om tiden og forholdene i Sdr. Felding. Men vi får også historien 
om dengang, Inger tjente i huset hos grev Oluf af Rosenborg, som godt nok tilhørte kongefamilien, men 
alligevel måtte låne penge af tjenestepigen, når de skulle til middag på Christiansborg. 

- Til tider går jeg jo lidt tæt på i mine beskrivelser. Det er ikke for at støde nogen, men for at få en 
beskrivelse, der er så realistisk som mulig, siger Inger, og indrømmer gerne, at hun ind imellem også har 
pyntet lidt på tingene. 

- Jeg har haft stor fornøjelse af at skrive bogen, og jeg har fået stor hjælp af min familie. De har bl.a. skullet 
lære mig at bruge computeren, og det har ikke været nogen nem opgave. 

Fedt med en bedstemor der skriver bøger 

Inger Ramsing slutter med at opfordre alle andre til at skrive deres erindringer. 

- Skriv nogle sider til børn og børnebørn, det er den bedste gave man kan give sine børn, og den bliver mere 
og mere værd for hvert år, der går, siger hun. 

Også hendes barnebarn er godt tilfreds med sin bedstemors indsats. 



- Det er bare fedt med en bedstemor, der kan skrive bøger, siger hendes barnebarn. 

Sdr. Felding Krøniken koster 150 kroner og sælges i Handelsbanken tirsdag og onsdag i den kommende 
uge fra kl. 17.00 – 19.00 

►Leif Jørgensen er formand for Lokalhistorisk Forening og Arkiv i Sdr. Felding 

 


