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fiden gik. og mine lor*ldre Lørte træt. Der v.rr rkkc
I spor l 'ig" 

herril og dog? Børr og gamle h.rng

ved det lille hjem, hvor man havde oplevet så maoge

gode stunder, trods did<iet. Aftneme var næsten de

bedste. Far med avisen, mor med spinderokker, mig
selv med en bib)ioteksbog. og vi rev gulerødder og

æbler og legede med pebernødder op mod jul. Der var
rarr, der var hyggcligt. Far tændte piben, og billcder
på porcelænspibehovedet blev intenst studerct. Mine
brødre var ude ar rjene. Min søster var pigc hos Schrø-

ders i Askov forbundet med et højskoleophold, - hos

kordegn i Ribe, etc. Til sidst blev hun ekspednrice i
Kolding og fik endelig et korset-agentur fra Svcrige.

Det gik godt, thi hun var flittig. Hun købte et lille
hus i Kolding, og alle vrr lykkelige ovcr, at man kunne

Hvis der er rivningcr i et samfund, er

der noget galt. Det samme i "det lille samfund. som

hjemmet jo er. - leg blcv hjulpet i gang ;gen. Jeg boede

dcngang på Højskolehjemm* ; Vejen, dtil jeg blev
gift, og vi havde derefter bopæl sk;ftevis i lejlighederne
i den ejendom, hvor Visgo MådseD havdc forretning,
samt på kvtren i Kosrorama.

Ingeborg Marie Petersen blev mig en god j<one. Un-
dc min hjcmlige rekonvalescen, rar hun mig en *or
artet sygehjælper, kost, medicin, ture i frisk luft, hvile,
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etc. sørgede hun for. Og samtidig bygSede hun med

sin sikre srnås et hyss€li$ hjem op. Penge havde vi
ingen af, men vi kunne låne, og det gik stadig fremad
med alt. Så kom verdenskrigen 1914 18. Det var en

hård tid, hvor ma" -ån" a"uende erstatnings-råstof-
fer, som betaltes med gode penge, og det hjalp på øko-



nomien. Vi var lykkclige og glade over, at det gik
fremad. Så kom dcn lykkelige begivenhed, da vi fik
Else. Det var en streng fødsel, og det tog hårdt på

hgeborg, rncn hvor var vi glade for den lille pige. Hun
fik navnet Else efrer sin afdøde mormor, den mor, som

Ingeborg savnede så meget, skønt hun kun var 4 år,

da hends mor døde af tæring, som man kaldte det

dengang. Nu blev Else solstrålen i hjemmet, ikke
mindst d: hun var meget livlig.

Vi boede nu i Søndergade vcd siden af ingeniør
Lohse, rier senere blev margarineinspektor i landet. -
\ i dehos : høj sr.1d , bycns foreninsdi,. nen en ting
må siges i denne forb;ndelse: hgeborg beklagede sig

aldrig, når jeg for land og rige rundt i embeds medfør.
En sådan tålmodighed, en sådan forståelse skulle man
lede længe efter.

Vi var begyndt at tage ril Sønderho på Fanø, lejede

os ind hver sommer i Fnnø-hus formedelst 1,50 kr. Pr.
seng pr. dag. Det var herlige dage, og bølgerne lysre
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on nand eller quind ' on ud eLler ind om stor eLlet

Iille on årle eller silde on ung eller ganmeL om

brav elkr vannel ongod ellergal hu*atdsshaL,
søonig eller oågen, LUKKE LÅGEN.

i solen. Sommerferie så ieg ikke noget til, forst senere

fik jeg 8 dage.
Min revisor Aksel Okkels, Aarhus, blev i disse tider,

uanset revisoratet, min gode ven. Utroligt hjalp han

mig i mange situarioner, og nu, da han er død, tænker
jeg rit med vemod og veneration på dcnne personlig-

hed, men ellers fik vi på anden måde en stor venne'

I 1920 bygsede vi hus. - Gnnden havdc vi købt l
år forud, sat kartofler i I på hinanden følgende år for
at rense jorden. Det blev er attraktivt hus, der rurr-
mede mere, end det så ud ril. Mrn kone og ies v,r m.-
get glade for det, men de. var vores yngsre datter Åsta,

som vi havde fået, der udtalte: "Nå, har I nu

brugt allc jeres sparepenge?" Åsta var af et hclt andet

temperament end Else, så ringene an, inden hun gik
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om tord i dcn. Hun var en lille fornuftig pige, der
t;dligt var fuld af logik.

I begravelsesnnnonccr (dødsaoronær) kan man finde
hele rckker sålydende "cr stille sovet ind".Det er langr
fr.r tilf*ldet, mer rrin far pasede det på, da han døde
81 år gamrcl. Jeg under ham af hjertct de gode år i
Kolding s:mmcn med mor og mine to søskende. Min
mor dode, da hun var 86, og da hun var meget yngre
end mh far, levede hun mangc, narge år efter sin
mands død. Jeg rrindes dem beggc med stor taknem-
l;ghed, ikkc mindst, fordi de lod mig fortserte skole-
gangen, så mit liv kunne udfolde sig ad helt andrc ba-
ncr erd mine søskendes.

To gangc har jeg haft en brækket arm. Den første
var islagsmåI. En skolekammerar spærrede min vej
hFm frn skole over en gangbro. Jeg faldt så uheldigt,
at jcg brrkkede vensrre overarm 2 steder. Jeg blev om-
gående kørt til benbrudslcgen i Vamdrup. Han ord-
nede straks armen, der blev bundet op, og jeg kunne
køre med hjem. Anden gans var urder udvidelse af
vorr hus. Jcg veltcde over på en murvæg. Knak, sagde

detl Min gamle ven, lege Møller, ordnede armen, mcns
ieg Iå pl gul'er "g drejede mig i,merre. men isir reue
lcic tom .tnn.n. Crøn i hovedet modrog jeg min
kone, der kom fra et erinde i Kolding.


