
I-J'n m.rn har en ' rs inrerese for .in bv' den' 'å os

I I '.t. H";' man føler, m.rn ud o'er.ir dagl,gc.rr
bejde h:r r;d og hræfter til at fyldc sit liv mcd andet

os merc, er det mit sandpunkt, :t man bare skal gå

på. Der var bcsremr ikke ærgerrighed, dcr gjorde dct,

- skønt noget i den rctning liggcr der vcl ahid gcmt i

menneskclivets dybder. Det bcgyrdle som skorsrenssvD!

Heldigvn var min gamle ven, boghandlerBruun Mol
ler også valgt af kommunen. Folk morede sig kosteligt.

Jeg kunne ikke frigøre mig for dcn tanke, at man fra
sognerådets side havde villct drille lidt, navnlig for-
manden, P.Haugc, og min gode vcn, snedkermester

Søren \øilladsen. Nå, det gik meget godr, og så vidr jeg

hurker, drak 'r megen god [altu undenei'
Men jeg mårte også udføre meget andet offentligt

arbeide. .)ee ble' bl a lormand i Borg.rforerrrnqcn. og

jeg blev der i ca. 20 år, ligesom jeg er kort rid var be-

styrelsesmedlem i veien Handelsstandsforening. I Bor-
gerforeningen kom de store opg:ver, forst vandværket,

der fik en lvkkelig løsning. At kombinere dette med

bygning af gasværk lå io snublende n:r, mer derte

måtte vi fravige, vistnok fordi det var kostbart, og

desuden havde vi, i tilfælde af en krig, tørv og brunkul.

Tanken orn et springvand knytter til vor berømte

billedhugger Hansen Jacobsens navn h:r spøget i S.

OFFENTLIGT ARBEJDE
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Hr on .li.obrn i sin *ue i xrcsbolisen.

\{illadscrs hjerne, thi det var ham, der fik ideen,

os så gcnnemførte Borgerforeningcn vorr bekendte

" Iroldespringvand". Oplysningen herom spredtes over
hcle luder og gav Vcjen bctcgnelsen "Troldebyen..

I forbif.rnen nælner jes 2 foreninger, som jeg fik
n,cd .rt gøre en kort tid: Vejer Handelsstandsforening
(l:r. Kasren, formard) som bestyrclsesmedlem og
Kurstftreringer for Vejen og omcgn (som formand).
l)cr sidstc gik ikkc allerbedst. Ji, prosrammenre v:r
siIrand gode rok ( caubiere-ballerten f. eks. ), men

den g:rmle tid var forb;. Købmand P. LauridseD sur-
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tede foreninsen os sennemførte en række strålende
forestillinger i årene efter starten. Herold og Corne-
lius, kgl. skuespillere Olaf Poulsen og Emil Poulsen
(der siddende i en stol, fordi han havde lammelse i be-

nene, tolkede Skule Jarl i Henrik Ibsens ,Kongs-
emnerne". Mesterligt! Uforglemmeligt!)

Noger, der også gjorde stærkt indtryk på mig, var

Han*n Ja.obfns hus l91l

et bcsøg :f det kgl. kapels sextet af træblæsere, vistnok
formidlet af vort bysbarn, kgl. kapelmusikus Åage

Oxenvad, en god ven af komponisten Carl Nielsen,

der komponerede en klarinet-koncert dl ham.
Nå, det v:r et lille sidespring! Kunstforeningen blev

ved at b(srå og r irter den dag i dag. Heldigvis. '
Men så kom det store nummer, en begivenhed, der

vakte opsigt overalt i landet. Det er forkert, når be-

tegnelsen senere var Vejen Museum, thi Hansen Jacob-
sens Museum var det rette navn. Bruun Møller holdt
os underrettet om, at vor bys æresborger, billedhugge-

ren og keramikeren, agtede at bygge nede ved sit atelier
i Skibelund Krat, og straks optog Vejen Borgerfor-
ening den gamle tanke med at bygge et Hansen Jacob-
sen Museum med beboelse i Vejen, og jeg foreslog, at
man skulle holde et møde med bestyrelserne i samdige
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foreninger i Vejen samt vejen sogneråd. Tanken fik
almirdelig tilslutning. Vi propaganderede for sagen,

og et udvalg bestående af \irilladsen, vognmand Klock-
mann og jeg srod for indsamlingen. Hvert hus blev

besøgr, og der indsamledes ca. 16.000 kr., er temmelig

srorr beløb efrer den rids forhold. Kommunen tilskød
samme beløb, men da musæet var kalkuleret til 50.000
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kr., manglede der et betragteligt beløb, som kommunen

tilskød og vel endda lidr mere. -
Angående indvielse af springvand .l8 museum mere

Gennemførelsen af Johannes Lauridsens Portræt-
mindesren foregik også i min formandstid i Borgerfor-
eningen. Der var efter min opfattelse et meget smukt
minde med Hansen Jacobsens ponrætbusre af byens

store søn. I indvielsen holdtes taLer af handelsminister

Slcbsager og kultusminister Jacob Appel. Jeg havde

fået til opgave at overdr:ge stenen til kommunen, og

soenerådsformand P. Hauge takkede, ligesom l. L.s

søn, direktør, ingeniør O. Vang Lauridsen, Alfa, tak-
kede for den ære og hyldest, der vistes hans far.

Den gang var der naturligvis mange flere opgaver

for en borgerforening end nu, hvorfor den da også nu



er sammensluttet med Turtrtorcn;ngcn, hvor jeg også

en relrtiv kort rid hld..rde i be,r1rcl,cr.
På min 80 års fødsclsdag var man så venlig at ovcr-

ræLke mig d;plom som ærcsmedlem af Borgerforcnin

cen.
Efter at jeg på en frllesliste var blcvet v:lgt ril sog-

nerådet, b:d jeg efter 4 år om fr;tagelsc for endnu en

periode, da jeg havde så mcgct at gøre i forrernitrgen.
Men fælleslisten var ubø»hørlig. 8 år er jo borgerligt

ombud. og så hrvdc måD o,en l,øbet ,.rr mig.om nr.
1 på ltten. Narurligvis var der nrgen uinreressanr pe
riode, men ligefrem æggcnde og forfriskende, som min
gamle lzrer, sogrerådsformand P. Hause, skrev i sir
p:rtiblad om mis, var det nu ikke, ligcsom jeg ejheller
alene havdc ercn af Hansen Jacobsen Mr:sæets rilbli-
velse. Det var så sandelig Vejen Borgerforening, for
ikke at sige et enigt sogneråd, ja, hele befolkningen.
Men Hauge mente mig det godt. Vi var sjrldent eller
aldrig uenige. - Han var vel nok økonomisk - måske
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for økonomisk, og han førte Vejen kommune r:d-
mærket genncm besænelsen. Og det var med små mid-
Ier. Han byens borgmester over for respekrfulde ty
skcrc vrr kold, rolig og overlegen, og "haD forstod
ikke rysk sprog"ll

H.uge os ics :fslørede en af sogneråders medlem-
mcr,o', .k.'!'etedrø'cr". Der \.,ren sror serbdrion os
samtalccmne mand og mand imeilem.

Dtr var nrtejdc nok, og man må huske, ar sogne-
rådcrs rneJlernmer,amtrdig var ligning.kommi*ion.
Skattcme var hårde dengang, men det har de jo for
resten rltid været. - Vi arbejdede i høj grad om af-
reneD. I pauserne spillede jeg 

"Skevindsel" med kol-
lcga, stenhugger Jens Chr. Jensen (S) med nere.


