
UNGDOMSTID

m at læse videre kunne dcr ikke være rale. Det
var dcr ikke råd ril. Jeq h.rvdc lr,r ril j,,ru. jour

nalistik eller kontor, og jcg begyndte ar interescrc mig

Der kom et litrerærr ridsskrift Bogvennen kaldet,
som srartedc cn præmiekonkurrence om at skrive det
korteste vers. Den deltog jcg i og vandt. Verset lød:

Delåihøvedå
vi så

de to
og lo!

Det var den første bogpremie, jeg vandr.
Nå, men min mor h:vde sikret mig plads i Bankeo

for vejen og omegn, men ak, da jes kom, havde ban-
ken afgivet pl:dsen til en anden af mine kammcratcr
fra skolen. Det var ikke let at skaffe sig plads, men
min mor var utrærtelig, og jcg fik pl:ds rorr kontor-
elev på Alfa. - Elevtiden var 3 å.. casen var 45 kr.
pr. måned d€t første år og henholdsvis 55 og 65 de
sidste år. Da jeg var et stykke henne i a»der år, gjorde
jeg et forsøg på ar kravle op på 65 mcd det samme. Men
det kunne der slet ikke være rale om, sagdc Johannes
Lauridsen. Det var andre tider dengang frem for nul

Det første årstid var min væsentligsre beskæfrigelse
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M. Kocd son ung.

at stemple varemerkcr på frågtbrevene. Margarinen
gik trods modgang sin sejrsg:ng. Dct neste år lærte jeg

at skrivc på naskine, skrev de udregnedc falituraer på



Der udviklcde sig efrerhånden cn n*rmere forb;n-
delse mellem J. L.s børn og mig. Kirsten havde jeg gået
i klasse med. Perer Vans Lauridsen, Missen os jcg be-
gyndtc at.gå ril bal samrnen. P. Vans Laur;dsen (blev
landbrugskandidaQ var en iihnlendc gur, blcv gifr med
trælasrdirektorens ældste darter, men P. V. L. døde des
værre alt for tidljgt. BørneDe fra Vandrmgård blev
jeg venner med: Aage Gcncrc trafiklontrollør), rlna,
som jeg på en vis tid var forelskct i, og osvrld (viol;-
nisten), alle døde tidligt. Vandamgård cjcdcs rf den
frikonservative Iandstingsmand Rasmussen Vand;'DF
gård, der stemte imod salgct af dc vestindiske øer, der
;kke blcv solgt i førsre omgang. Man smcdede ham i

At øernes salg en vandgang får
må skyldes hr. Rasmusen-Vandamgård.

Øerne burdc naturligvis ikke have været solgt scncrc.
Missen (Marie vang Lauridsen) blev gifr med borg-

mcstcr Arne Sundbo, København, dcr genr*", ",""g.år visre mig en særlig opmærksomhed.
På Ålfa var jeg cn vis tid såmtidig med bogholderslc

Ingeborg Lundgaard fra Bække. Hun befinder sig på
vejen Prejehjem - es år sammel.

Nå, titien på Alfa gik godr, og jeg lærte en massc af
lesten enhver arr. Da de 3 års lrretid var orrme. skulle
jcg vcre soldaq infanterisr. Jcg søgtc og blev {lyrter til
forplcjningskorpsets skole i v;ldersgadc- (nrtcndanru-
ren). Jeg havde en kammerat fra Vejer, ban)<assistent

Jensen, ,røde Jensen" kaldct, der også havde søgt og
fået, og vi var sammen, når vi havde fri, og det havde
vi fra kl. 16 - nr. 62 Jensen og 64 Koed hvcr dag.

Foruden de nævntc forlystelser kom jeg meger ril
"Grønvang. (Johannes L:uridscn os Maren Lauridsens
lystgård) til høstgilder, baller o. l. Kort før jeg skullc
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rcjsc til København so,n soldrr, sisde J.L. ril nr;s:
Når du nu komner tiibrge, skj,l vi nok sc ar finde etr

pleds til dig.
Vcd inrerdrnmren skullc r i cfrcr 4 måneders forløb

rJsc cn \1.1F, .k,.,mc, . hu, ,,e vi dcr. ik vi rarg ,om
korpor.rlcr (mcd 2 ærmc snore). "Dumperne. og dem

Fn konscbcsosd ; veln

kom jeg til at høre til blcv underkorporaler med 1

snor og cn bl:rk knap. Men så kom scns:tionen. Un-
derkorporrlerne blcv scndt hjem. Korporalerne skr:llc
blive 10 må.eder mere. Sikkcn en morekab det vakte
mcd drillerier, erc. les skulle faktisk gøre honnør for
m;n vcn 62 lenseD, Dår vi mødres.

I soldarertiden havde man naturligvis hanse mun
trc episoder, fjernelse af sengens bundbrædder, så man
dumpede lige igennem. En sjællænder spurgte hver dag
ved frokosttid: "Der cr vel inse. af jer, dcr har "go'
tid" på sigtebrød?. o.s.v. Vi fik s5 øre om dasen os
ct brød hver s. dag. Med derre skulle vi klare kost og
det hclc. Det kunne vi godr, rh; middagsmad i marke-

29

a

t

([I

t



tenderiet kostede 28 øre, på de manse spiseLuse, Kø-
benhavn dengang havde,40 øre. Det kgl. Tearer 50
øre (dog ikke orkesterpladr. Til bal i Fisaro med måd-
kærester kom vi naturligvis også. Man kunnc få cigarer
til 2 øre pr. srk., men de var nu ikke rer gode.

Da det rygtedes, at jeg ville blive hjemsendr, f;k jes

en dag brev fra direkrør O. Vang Lauridsen, Phønix,
opretret i 1907, at nu kunne jeg få plads på dct nyop
rettede Phønix tagpap og cementvarer. Aktiekapi-
trlen vår \0.000 Lr. Jeg tænLte. år h!i" jes .kulle
akceptere, skulle den (besryrelsen) få lov til at berale,
og jeg regnede ud, at 8s kr. om måneden var over
1.000 kr. årligr. Jeg tvivlede meget på, ar dette kunne
accepteres, men jeg fik brcv og budskab, at løonen
kunne man acceptere, men ar jes d(ulle hjrlpe ril med
åt læsse cementtagst€n, når der var rid hcrtil, "ar ikke

Mit "nye. konror var mod nord, mørk og fugtig,
men det tænkte man ikke så meget over dengarg. Kon-
toret var en beskeden foreteelse med direktc adging til
fabrikken. Vi var foruden mis a mand, 2 i hver:f'
deling, så det kunne ikke blive til stordrift. Der var i

denne periode, der kom en rødhåret, ung mand Ira
Askov Højskole og søgre plads. Det var den serere så

bekendte islandske forfatter Cunnxr Gu.narsson. Han
blev så placerer i cementstøberiet. Serere forrrller han
meget morsomt herom i sin bog: "Den uerfinre Rej-

Jeg havde fundet er Iille, Iys p;ge, hvis mor var død,
da hun var 4 år, og faderen var rejst til U.S.A. Hun
var fotogral hos L. Poulsen (fordums biblioreker). Vi
boede begge på Højskolehjemmet og var næsren ahid
sammen i vor fritid, til bal er par sangc om ugen og
kom meget hos Poulsens, hvor vi ahid havdc dct mor
solnr. - Vi blev sode venner, men forlover var vi ikke.
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Vi oplcvede kongebcsøger i \/ejcr. I. C. Christensen,
den srore vcnsrrefører, rcjste ruodr mcd kong Frederik
den 8. os dronDnrs Louisc i jyske byer. Det var natur
ligvis igen Johs. Laur;dsen, dcr formidledc. Desuden
var flcrc prirser, kronpriDsen (den scDereChr.den lo.),
pr;Ds Hrrild m.v. mcd. D:r selskabet skulle se Alfa,
løb vi drcngc,i Lrlenc på de blankc slæbesabler, så
vi blcv n,cget kongelig sindcde. Srads-Hnns (Sraads
Hrnns) fra l,orellet hrvde hestene for char-a-b:ncen,
og så gik dct rundr i omcgnen, Askov, Skibelund, etc.

Bagcitcr spiste mer rriddag på hotcllet med masser
af vin og sagcr. Majesræterne boede på "crønvanc".

Vcd hjcnkornsr fra militæret tog jeg srraks på Phø-
rix. Let blcv der;kkc, og læsningen af tagsten blev
hcld;gvt ikkc det store sr:s. Jeg skulle pase al kor-
rcspondarce, gørc nrdkøb, terale l,rDninser, 18 kr. om
ugen, vcdligeholdelser, kort sagr alt. Nogle af Alfas
agerter hjalp med salget, mer der blev ikke til meget.
Mcn så formedc forholdene sig således, at der si<abtes
mul;ghed for at sclge på levering over et hclt år, os
jeg satre mig for at besøge landers købstæder. Jeg me-
rer ikke selv, ar jes var velegnet hertil, men jeg må
h:vc gjort er nogcnturde godt indtryk, thi der kom
efterordrer i raspap 08 tagrjære, men småt var dct na-
turligvis alligevel. Omsætningen var de første 10 må
nedcr 90.000 kr., og vi gav er udbytre på I o/0. Vi
hJvd. ,,,1rJrlis\:! cn hel rrkke konIurrenrer. som jeg
dog efterhården kom på talefod med. Vinter, Kolding
(Aalbors), Evers, Nr. Sundby, Zacharias, Dorthear
minde, Uldum, Frisenborg Fabrikker og Vesterbro
Srentagpapfabrik, København. Larsen, Vesterbro, en
overmådc flink kollega, der, når han efter et møde
sagde farvel til cn, tilfsjede spøsende: Kom nu ikke
ril fortræd!

lohs. L.s søo, ingeniør O. Vang Lauridsen, var kun
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dircktør i rogle få måncdcr, så dødc hans far, og hrn
tog straks plads i Alfas direkrørstol, meders trclast-
direktør Niels Perersen, Veien, blcr udncvnt til en

slags kontrollerende direkrør iPhønix. H:rn kom cn

tur på fabrikkcn hvcr dag, og vi hardc ct udmsrket
forhold til hinanden. Utallige er de historier, der gik

om ham og den davarende stationsforstnnder vad.
Bcgge var i besiddelse aI en slags tør humor. - Ergang
Bjørnstjerne Bjørnson vu på Askov, mødte har \[ad
,i billethullet" og bad om en billct til Bj. ojørnson fra
Norge, hvortil \rad svarede; Ja, mit navn er Søren

Stjerne mig Sørensen fra Dannark.
Det var en tidlig sommemorger, &t rygtedes, at

Johannes Lauridsen, dcr i nellemtiden var blevet land-
brugskyndig dircktør i Danmarks Nationalbank, var
død. Han boede den nar hos sin drgtDing, Magda
lene Lauridsen, Sorø Husholdnirgsskole. Han døde
siddende i rit vrrelse. Øjeblikkelig senkedes flagene.
Igangsættelscs skaberen af vejen by og hvad dertil
hørtc val gået borr, og livet blev ligesom fattigere.

Tidlis foro il Tispiplibrikkon Phonlr
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McDs N. Lauridsens orkesrer ved ankomsr og ved bc
gravelscn spillede sørgemarcher, var Velens store søn

gået til den cvige hvile. Vejens beboere blonede hove-
derne i dybeste respekt og sorg. - Mindehøjridelighe-
den holdtes i ,Grønvang.s smukke have, og srore ta-
ler blev holdt. Mindetalen blev holdt af M.N.Slebs-
3ger.

For mir vedkommende havde begivenhederne nu
den konsekvens, ar je8 fik ny direktør og rang som

forretningsfører. Der var i disse tider, jeg forlovede
mig lovformeligt med den lyse pige, forograf Ingeborg
Marie, f. Petersen, og jeg, der vel måtte være vokser
med opgaven, fik i 1912 lønforhøielse til 1800 kr. år-
Iigt, så jeg kunne skrive til min tilkommende: Hurra,
jeg er stegct til 1800 kr. Vi gifter os! Men så hændte
der noget, der var højst ubehageligt: Jeg spynede blod!

Men gift blev vi d:, og det foregik i Sct. Nicolaj
kirke i Kolding. Hvad anledningen var til, at det dimi-
nutive bryllup skulle vere i Kolding, husker jeg ikke,
men det var vel for, at det kunne gå stille af. Pastor
Richter var med fra Vejen og talte. Vi spiste bryllupr
middagen på Højskolehjemmet i Kolding, og vi havde
samlet lidt penge sammen til en lille bryllupsrejse til
Berlin. Godt havde jeg det egentlig ikke, men af sted
skule vi. Ingen af os havde v€rer i udlander før.
Og det gik! Min kone var dog meget bekymret. Jeg
havde glemt noget på hotellet og tog dertil efter det
og efterlod Ingeborg et sted på Unter den Linden.
Da jeg kom tilbage (det tog lidt lang tid), fandt
jeg min lille kone stående på en bænk, helt ude af sig
selv, thi hvad skulle hun søre, hvis jeg ikke kom, ud€n
åt kunne et ord tysk. Gensynsglæden var stor. - Trods
protest fra min kone og stor træthed gik jeg i Eispalads
for at se på skøjteløb.

l3



34

Nå, vi kom hjem isen. Vi havde fået lejl;ghed o"cn
på ,Kn:sten" på biografen. Og hvilker dejlig, lille
lejlighed fremtryllede Ingeborg med sin sikre smag og
sin indlevelsesevne vcdrørende smuk indretnirg, ikke?
Men nu må*e jeg til doktor! og vi fik kedelige med-
delelser. Vor elskede doktomrand, læge Teilmann,
konstaterede ruberkr:lose i venstre ILrnge, og jeg skulle
på sanatorium. Det blev Nationalforcningens sanro-
rium i Esbjcrg, hvor m;n kone havde fået værclse hos
sl*gtninge. Vcd banegården blev jeg afhentet af sana
toriets vogn, der tigrede en slags ligvogn. Da vi vin
kede til hiranden gcnrcrr ruden, var det il<ke absolut
glæde, vi læste i hinandens øjne, blanke af tårcr. . Det
var en streng tid, men der var ct lyspunkr, at mir Inge-
borg kunne besøgc mig hver dae. .|eg ser hende komme
ad vejen fra Esbjerg ti) Spangsbjerg. Mcn så indrraf en
begivenhed, der fik visse skæbnesvangre følger. S:m-
men med 2 af mine kammeratcr klagede vi over ko-
stcn (det var visr n*rmest klarkagcr til frokosr). Ovcr-
læge Brirch alviste os koldt og roligt og smed os ud.
Vi skrev cn artikel ; Esbjergbladere, der blev kronen
på værket. Atter var jeg hjemme, gik mine rure, fik
mine hvil og spistc så godt som muligt. Pe»ge havde vi
lidt af erdnu, men dc svrndt betænkeligr. Vi havde jo
stiftet bo og hafr mange udgifter ved møblering, etc.

Under hclc derrre rygdom'proccs i hjemmLr \år mil
kone enestående til at passe mig. Hendes søstcr Anna
var sygepleierskc (serere forstanderin& for Køber-
havn hommunes opragelscshjem ved Købcnhavns Syd-
havn), os hends moster var ligeledes sygepleje.ske,
der senerc blev forstanderinde for Dansk Sygeplejeråds
Bureau i Kronprinsessegade, så min kone var jo blevet
sygepleiern;"der og hlde fået en stor. rror interesse
for :l slags sygdom. Uden hende var jeg næppe blevet
så rask, som jeg blev. Vi var imidlerdd klar over, ar



I

Or. San.lbcrs, 2. rc\srvclzsc. Prolcsor SrusmJnn.
Dr. Sdralfer, 1. rcscrvcl{gc.

der måtte gøres noser mcre, men hvordan) Jeg fik
endnu gage fra Phønix, men hvor længel Familierådet
bestemte imidlcrtid, at jeg skulle på vejlcfjord sana-
torium, der lededes af professor Saugmann, bckendt
som tuberkuloseeksperr i cn laDg rækLe lande. Vcd
hjælp af mine forældres fattige pcnge og mine søsken-
de,. lesater. o. L ind'kreve. både min kone og jeg. og
vi fik en herlig tid sarnm€n på dette dyrc, men dej-
ligc sted, beliggende på nordsiden af Vejle fjord. Åh,
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den skønne fjord og skovene omkrirg, de afmærkede
spadsereture, liggeLallerne, spisesalcn og dagligstuerne.

- Kuren vår dengang: Opfedning, mcn noget nyt var
fremme. - Det nemlig ar satte den ene lunge ud af
kraft, den såkaldte "pustning". Princippet: absolut ro,
ingen anstrengelser. For mit tilfelde var det ikl<e nød-
vendigt med pustning.

Et hårdt slag var der, at jeg blev opsrgt. Aldrig
havde jeg været så fattig, men minc rskcnde forærede
mig et sæt blåt tøj. Værre rar det nctl n,ir kone, der
kun til .tads ejede en lille. rød bluse. Til 'anrrorierr
årsfest, hvor alle var fine, måtte hun møde i denne

silkeblusc med nederdel.
Tellings orkester fra Vejle koncerterede, mens fla

gene gik til tops. Dagen var lys og varm, og solen

sendte sir lvs over Vejlefjordens stille flade. Alle var
glade, frimodige og sang:

Du først en lille tur ned til Davos skal ta',
reis derfra ril det nordligste af Afrika
og rejs for resten rundr, indril du dør deraf

Derefrer var der fesmiddag og selskabeligr samvær.
Profesoren eller "Profetcn., som vi kaldte ham, sty-
rede alt med fast hånd.

Årsskriftet Bazillen indeholdende indlæg og ople
velser, Neu Rupinere, strøranker, erc. udkom:

Vilsløvs møsa nr vist en klenod
från hans konfirmationsperiod.

Albrechtsen og fru Petersen-Gule
joner vist en lille smule.

Med hinanden hr. og fru Koed
vist står på en glimrende fod.
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Til oplysrirg tjener, at \{iLslevs forfædrc var sven-
ske og at "møssa" bctyder hue eller kasket. Fru Peter-
sen-Gule havde gult hår, mcn det var vist æggeblomme?

Af promnrente pereonlisheder forefandtes en ung
svensker, der hed Bji;rkquist, der senere blev ærke-
biskop, samt kgl. skuespiller Albcrt Luther, billedhug-
ger Quistgaard o. a.

Efrer I måncdcr reFte min kone hjem r;l vejen os
fik arbejde på sir gernle lærested, forograf L. Poulsen,
hvorimod jcg måtte blive ;alr 6 måneder på vejlefjord

Det var en 26-årig ung mand, der vendre liem ca.
90 €llcr 100 kilo, altså firkantet i hovedet. - Ingen
kunne næstcn kende mig. -


