
FAMILIELIV 2, FORLYSTELSER, JUBILÆER

f 1918 tik vi cn n1 Iille pige hjemme undcr sode. b+
I tryee.nd. forhold. Asrr Kocd blcv en noger mere

stille pige end søstcren, der stadig var spillende Iiv.
Men ak, man fik alt for )idr ud aI disse småpiger. Man
havde under deres opvækst for travlt. Mcn det var
en fryd for mig at eå søndag-formiddagstur med dem,

en ved hver hård. Børn er cn gavc, der må vogtes vel.
Men hvad jeg forsømte, oprettede vores mor. Den ene

skulle dcr daqses med, den anden sad og, som nævnt,
syede s-'mmen med rrr ror. FI'e hrrdc rtor intcrcse
for musik, gik ud lra musikkonservatoriet iKøben-
havn og spillede senere '/c år hos professor Kersch-
baumer i \{icn, blev gift og fik 2 drenge. Den anden

tog preliminæreksamen fra min gamle skolc, vejen
Realskole, blev gift og fik en lille pigc. Men alt dette
er en hel historie for sig. Vi havdc det altid hyggeiigt

Vi havde, som før omtalt, danseskoie rudt i hjcm
mene: Aporeker Fugl, fabr. 5. \øilladsens, bogh. Bruun
Møllers, ingeniør !-rederiksens, rnusikdirektør Laurid-
sens og arkirekr Crue'. Der kunne lonrlles mrnge epi-
soder fra denne fornøjelige rotering, men det vil føre
for vidt.

Endelig var der teater og koncerter. Vi havde i Vejen
Anlæg fået et meget smukt friluftsteater, der hverc år

64



på Phønix'foranledn;ng gæstedes af Det kgl. Teaters

triluftsrun,i, hvor der spilledes Elverhøj, Der var en-
gang, Erenryr på fodrejsen, ChaDpagnegaloppcn trr. v.

.leg havde fornøjclscn vcd cn bcstcmt lcjlighcd bag sce

nen at overrckke kgl. solodanserinde Mona Vargsaa
er buket blomsrer. Hur takkede med et henrivende
smil. Ved en rndcn lcjlighcd havde jeg mulighed for
fra tilskucrpl.rdscr rrcd ct par ord at økke det kgl.
kapel for besøg og medvirker gennem årene, hvilket
bibragre mig cr venligt nik frr kgl. krpelmcsrer Johan
Hye Knudsen. Men cftcrhåndcu blev disse bcsøg os for
dyrc, og Phønix nåttc opgive. Desverre bruges fri-
luftsscenen eh for l;dt, thi der er hyggeligt derude.

En lillc oplevelse fra mh drengetid skal her fortæl-
Ics: Vorc nabocr, Knud lohrnsens, skulle hrve sølv-
bryllup i Vcjcn Øvclscshus. I Vcjcn havde v; dengang
er rnden rnusikerfam;lie. Faderen, Pe'L.ruridsen kal
det, og hans 3 sønner, Laurids, Krisrial os Arse. FørsF
ntvntc spillcdc saurmcn med Krisrian violir, Laurids
kontrabas og Arge fløjte. Det var dcn sencrc kgl. ka-
pelmusikus, klarinetrister Åage Oxenved, der n:vnlig
i musikkredse samt blandr sine kamn,erarer i krpellet
(bl. a. fløjtcnistcn Gilbert Jesperser) var kendr og an-
sct. Det var meget forundcrligt for mig, drengel, ar sc

far og 3 sønner spille sammeo. Der var et dejligt sølv
bryllup, jeg her måtte komme med ril. Jeg husker også,

at Pe' L:ruridsen holdt tale og gik ud fra Skjoldborgs
nylig udkomne digt: "Du husrand, der dyrker den
*rrd,ge iorJ us vuver din .rrm og din t,ringe
o.s.v. Jes skar rove for, da jeg lom hjem, skulle jeg

have fat i Skjoldborgs bog: Er stridsmand, som jeg

naturligvis nu har pcrsonlig i orig. udgave.
Knud Johanrns var dejlige nabofolk. De tog mig

med til fodboldkampe, hvor deres søn, Anders, spillede
højre yderwing. Fra dcnne periode stammer sikkerr
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mh interesse for fodbold, der fulgte mig gennem livet.
canske vist havde jeg selv spillet fodbold i realskolen,
hvor jeg havde min størstc succcs ved at skyde et di
rekte mål ved hjørnespark, men dct blæstc også godt
den dag!

Vi kom ofte sammen med Knud Johansens, der på
deres garnle dage flyttede ned i et lille hus ved Vejen
Skov. Er gang ved et besøg hos dem havde Anders

Gønnen) en pæn p;se med hje,n. Hun v:r mcgct smuk,
og vi troede, de skulle have hinanden, hvilket dog ikke
skete. - Men synge kunre pigebarnet, oven ikøber

Lille Anna kom fra Kalundborg,
oB hun havde sådan dejlig krøllet hår.
Ah,fy,føj,
det var ingen spøj.
Kærligheden gik som den var smurt,
og hun havde ingcn ro,
før hun skænked ham sin tro,
der rkull lille Anra ikLe have gjon.

Hendes fremtid den blev sort,
og hendes kjole den var grå,

skønt hun havde sådan dejlig krøllet hår,

Næ, hvor jeg syntes, det var konr og sørgeligr. Jeg
har ragct dcr mcd sorn eks.mpel pi den rid. revf i.er.
Det var også ved den tid "Oh, Dagmar" graserede.

Ved beplantning afRefsing Plantage med gran havde
Kr. Koed sammen med sine to drenge eksua job. En
åbnede jorden, en anden slyngede planren i hullet, og
vi drenge stampede til med de bare fødder. - I de for
løbne ca. 60 år er det blevet en stor og flot plantage.

Vi kom ofte til sammenkomster med bal i Gjesten
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Min darcrdtrtrd Lnbcth hrr lisc rflcvod cn bukd tilHs. Majc_

$æ. Dronninsen. Børnehavc i Svendborg.

forsaml gshus. Min mor var en fortræffelig dansøse

i gammeldags danse. Den bekendtc langtursdans Les

l:nciers kom frem ved dennc tid. Det var en meget

smuk, ja, elegant dans, som gik over landet som en

cpidemi (den danses nu og da endnu). Den er temmelig

lang, og jeg husker, hvordan min mor tiggede og bad

de Cjesten musikere om at spille den, men de nægrede

det på grund af dens længde. TiL sids't lod man sis dog

pre*e. og si kom de. "irrg i iorerrgcndct.
Vi stod overfor en lang rckke runde fodselsdage,

jubilæer og brylluppcr. Det vil føre for vidt at omtale
dem alle, Phønix 25 år har jeg kort omtalt,40 år var
der sror fest, for ikke at tale om 50 år, der holdtes i

67

7t

r,§I

t=".

I

t
I I

,{ I

g



Phønix-hallen for personale, arbejdere, bestyrelse, le-
delsc m.v. Vejen Drcngegardc mcdvirkede og over
rakte bestyrelsens formand, civilingcniør Ejnar Thor
sen, København, gardens emblem. Festen fik sin sær-

lige kolorit ved, at ragdækker Th.Jørsensen kunne fejre
lang og tro tjeneste og fik af sin direktør overrakt

Else os 
^*i 

spillcr mtrrmor

Hans Mnjesrærs kgl. belønningsmedalje for Iang og rro
tje.este. Se.ere ros hen og jeg til t(øbenhavn for at
takke kongen. Jeg, der en gang før havde været hos

kongen for rr takke for ridderkoruet, behøvede;kke
denne grns .rr d*lrr5. i ,rmrrl.n. D<r krnrr maie\rf,-
ten og Iørgcnscn udmærkct sclv klarc, og kongen ud-
talte til siut, at han g1ædcdc sig til ar se Jørgcnscn ved
anden lejlighed.

Endel;g var der mine egnc fødselsdage og jubilæer.

Min halvtreds års fødselsdag fejredes meger festligt
hjemme som herrespis;ng med delragelse af mine ven-
ner, borgeqe i Vejen. Det blev henad de små timer, før
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selskaber brød op. En mcstis kaffekande havde rn;r
kone lånt :f nenkræmmer Kasren, der var deltager i
{esten. Dcnne kaffekande skulle jo med hjem, og Ka-
sten bar den troligr med sit muntre humør. - Men da
vi, der fulgte ham hjem, kom til trckanten ved sadel-

mager Krarup Jesscns Hjørne, suvrede han over og
plantede kaffekarden i midten af trekanten, idet han
sagde, "at nu villc han sgu ikke bære på denne kaffe-
kande længere.. Men den stod dog vist der endnu

den næ.r, drg. s:dan hå\Je ri mange rnuntre episo

der, og ved det sidste måltid gik sognerådsformanden
(Hauge) ned i i<ælderen og skar stykker ud af det fåre-
lår, han selv havde foræret mig dl fødselsdagen. Ja,
det var dage!

Min yngste datters bryllup og vorr sølvbryllup var
skønne fester, hvorunder vi havde besøg af vore sven-
ske venner, Hobohm, Gijteborg, og Gijsta Ernstr6m,
Srockholm, der holdt taler. De forærede mig 2 nydc-
lige flaconer i Orefors kryst;rl. Bådc Astas bryllup og
vort cgct sølvbryllup blev holdr på Hansens Horel
med munrer dans bagefrer. Forinden den egentlige sølv-
bryllupsfest havde min kore og jeg absenteret os ti1
.t4iddelhrr' r ingen ' rd'rc. hrorui "rr, og vi sp.ste

frokost ;rlcnc på Hotcl Mclfar.
Elses bryllupsfest (med civilirgeniør Asbjørn \øin-

rher) fandt sred i l(øbenhavn og middagen i Dansk
Ingeniørforerings hus, hvorefter vi dr:ttede på \(ivex
cller \(rivel, som dct vel dengang hed.

Der var egendig meningen ar srandse erindringer her
i dette afsnit, rnen nævnes må dog et par tins, der har
fyldt vort Iiv rned den srørste glæde, nemlig min Inge-
borgs og mit guldbryllup på Horel Svendborg og Phø-
nix's0 års fødselsdag.


