
FAMILIELIV ], M.V

f)ørrrcrrc lik n.,\ne,k rl'e "g A.rr. Der v.rr cr. 4 irs
L) ronk.l , rldc..å .1. rkke i 'rrlig grad legede med
h;n:ndcn, men den rette søstcrkerlighed kom alligevel
efterhånden i fuldt må1, ikkc mindst i ferierne, f. eks.

hver somn,er i Sorderho på F ro. Når jes kom med
dagvogncn lord:g aften, mødte ro jublende småp;ser

Else var srerkt interescrct i musik, spillede hos den
bekendtc og dygtige musiklærerinde, frk. Halling, i
Kolding, derefter afgangsdiplom fra Der kgl. danske
Musikkonscrvatorium, og hos profesor Kerschbaumer
i wicn. Blev senere gift i Aalborg, og jeg mindes de
smådrenge, de fik, med særlig glæde. Et par småting
skal erindres her. Den ældste, ca. 10 år, bedcr om lån
af frcmviserrpparat, hvilket nægtes ham, hvorefter
han går igcnncm stuerne og udtaler for sig selv: 'Hvor
har de voksne meger, de ikke bruger." og den lille, da
man spursre, hvorfor han så gerne ville ncd til mor
mor, svarede: Jo, kosten er bedrel Med hensyn tillogik
og obscrvans krn vi voksne tit lære meger af børnene.

Den store sydjyske udstilling var en stor begiverhed
; Vejei. Tusinder og atter tusinder af mennesker,
korgeparret, emsbestyrelse, etc., etc. Min kone havde
maleren Kræsten Iversen til bords vcd frokostcn, og han
var gest til en frokost i vort hjem dagen derpå. Der
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var etr ret stor malcriudstilling på udsrillingcn, sonr

Kræstcn Iversen pasede. Jcg ser for mir indrc øje
Ingeborg og Kr*sten lversen (vistnok ikke endnu pro-
fessor) arm i arm i havens gange i dct skønnesrc som-

Var også engang sammen med maleren Aksel P. Jcn
sen, dcr malede udmærkede billcdcr ;rf min gode ven
Søren Willadscn samt af direktør O. V;rng Lauridsen.
Besryrelsen forPhønix ville lade mig malc, og jeg skullc
selv bestemme kunstneren. Jcg henvendre rnig til mu
sæumsinspektør Rosrrup Boycscn, som jeg kendrc lidt
ril, og spurgte, hvem der kunnc malc nig? Har sva-
rede: Det var vanskeligt, men hvorfor gå så langt. Dc
har jo en udmærket malcr i Kolding, Anrol1 Schrødcr.
Dcrved blev der, og jes "sad. cr 5 6 gange. Om rc
suh:ter må andre dørrme. Det rct modeore billede
hænger i bcstyrclscsværelser ; Phønix' nyc adDrinistra-
tionsbygning.

I indvielsen rf museer deltog kunstDercD, Lilledhus
geren A. Bundgaard, Rudoll Tegner, Henrik Stårcke,
maleren Einar Niclscn m. fl., ikke mindst Johannes C.
Bjerg, der holdt den kammeratlige rale. Kunstforcnin

sens tidlisere formand, købmand P.Lauridsen, talte
som repræscntant fooden civile bcfolkrins..

Billedhugger Hanser Jacobsen blev i min sognerådr
tid udnævnt t;l ærcsborger i Vejen. vi min koDe og
j"g kom privat sammen mcd ham, og han burde
egentlig havc haft et kapirel for sig. Dr museet skullc
udv;des, eller rcttere sagt arelierer fra Skibelund flyt-
tes herop, mårte vi have fat i Carlsbergfondets direk-
tør, dr. Thorlacius Using, der beredvilligr srøtrede.
Ved en lille middag bagefter hos H.J. deltog Uss;ng,
H. J., sosncrådsformand P. Hauge og jeg. Jeg erindrer
så tydelisr H.J.s smukke, røde rødvinsglas, der gang
på gang fyldtes. Der var 2 ord, der kunne få H.J.
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ril at lilc vtld;st op, ncrnl;s rø1cir, som hm clskede,

og larn, hvor han lcvcde ihal,fcms«ne, og h"or han

skabtc sine gedignc ungdomsvcrker: "Lokc", Døden

og Moderen, Skygger, Militarismen, m m. Hrn var

sit lir igrnnem cn strålendc kerarrikcr. Ved indviel'
sen af "Trolden" ralte hans ver, digteren Jeppe Aakiær.

Asta blcv jo vor rr. 2 lille pigc, ros ril stor slæde
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for o. err rrn prxlim' rrrcL'ame r. Irrrc hu.Eernitrs og

stod for iidskrivning på Haderelev Seminarium, da

hun ret pludselig blev forlovet med cand. pharm.I.aue-
sen på Vejen Apotck. Brylluppct crindres af mange.

Hun fik en liden pige. Hun ringede fra hospiulet til
sin mor: ,Lisbeth er kommen". Hun blcv kørelærer

; Svendborg.
Forskcllige jubilæer og runde fødsclsdage erindrer

jcg med særlig gltdc. Jeg rnindcs vore svenske gæster,

Hobohm og ErDstraim med fruer, henholsdvis fra G6-
teborg og Stockholm, der hcnvcndte venligc ord til
mig. Ingcborg havde versificcret en tale til mig. Den

blev sencre trykt elegalt og formfuldcndt af vor gode



vcn, bogtrykker Louis Rasmussen,ltinskø6ins, og mcd
vignetter af hans darEr Grete Ras.

2 begivenheder fandt sted vcd firmaers so års ju-
bilæum i 1957. Th. Jørgensen fik medaljen for lang
og tro tjeneste. Vi havde naturligvrs arbejdcr hcrfor,
og medaljen blev tilsendt mig til overr*kkelsc. Dcr

Minc gahle renner. Ilo*Lindlcr H. B.uu. Møllcr

snedkcrmcscr s. 'i(/irhd$n (på Købstævno.

andcn begivenhed var vor udseidclsc af forfatteren
Johannes Smiths bog: På vej og på afvejc, dcr v:ktc
en v;s opmærksomhed i rct vide kredse. Jeg kan sige,
at den ifolge aftale udmærkedc sig ved, it Phønix'
navn ikke var nævnr hvcrken i tekst eller billcdcr,
der var udført af tegneren Erling Juhl. - Trykningen
havde Louis RasmusseD tager sig af. Dct var efrer
min opfattelse en smuk reklamebog i anledning af 50
års jubilæet.

Senere var Th. Jørgensen og jeg hos Hs. Majestet
Kongcn. Jeg behøvede som ncvnt ikke at værc med,
thi kongcn og Theodor kunne udmerket snal<ke selv.

19s7 trak jeg mig tilbage fra l,hønix, mcn foftsatte
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Fri Phønix s0 år. Jørsor vinrhcr, ole vinther (daresonoer),
M. Kocd, H, Ehlcru.

l-cd§nc i Phønixi Dirckror Ko.d. underdir. ltedcrikscn simt
trcnyrdsAlormrnd, .rr in!. !tj.rf Thocen (fr. Monbss

og 't horscn).
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i bestyrelsen. Jeg havdc i den mcllcmliggende tid efrer
ønskc frr Allas direktør i nogle år vrret kommitteret
i AIfr. Min garnlc besryrelscsfonnand, direkrør O.
Vang Lauridscn, h.rvdc ørsker, at jeg skultc vrtges ril
bcstyrelsesredlcm iAlta, hvilker skcte. Jeg kom til ar
sidde sanuren mcd min gamle skolcbestyrer M. N.
Slebsagcr. På grund af speciclle Alfa aktieopkøb
måtte 4 af dcn gamle bcstyrelse i Alfa fortrckke, her-
under jeg.

Et bryllup hos vore svenske venner, direktør Ho-
bohrns, ffindes jeg mcd serlig glcde. Det var hars ny,
dclige J.rrtcr lrmg.rrd. der blev gilr. t qemonielt« var
omtrcnt som her, men helc miljøer var betydelig:nder-
ledes. Elter viclscn i kirken samledes vi til middag i
et eller andct foreningslokale. Det blev en munter fest!
Hvad vi sptte, erindrer jeg ikke, men deimod nok,
hvad v; drak. Det var ncmlig champagne fra begyn-
delsen til endcn af middagen. Men en morsom episode
n,dtraf, da deo humørfy)dte vært rejsre sig og sagde,
at nu var dcr ikke merc champagne!! Derte kunne dog
ikkc dæmpe munterheden ved bordet og navolig ikke,
d.r vrn"r efrer .r. er kvrrtcn torløb på ny rej"e sig og
fortahe, at nu var der ms (ny forsyning) af den her-
ligc drik. Jeg føke der på den måde, at dangen med de
gyldne dråber var blever utet, men ar den efrer €n lap-
n;ng kunne lade flyde igen. Mcdens vi her i landet til
den slags fester har megen musik, men sparsomt af den
v:lgte, kostbare drik, var det omvcndt Ler. Musik-
ken ydedes af cn hermonikamand, mcn han kunne til
gengæld med største virtuositet spille hele natren.
Min ven, værten, vår en mand. der kunne "hotde i
ånde.. Jeg besøgte ham ofte ihans hus ved havet. Da
ieg kiggede på h.rns billedcr og srod rorrn en tegning
(nøsen kvinde) af Zorn, sagde han: "Det år min fru".
(Hvad det naturligvis ikke var).
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Tasdækler Th. .lo.gcn(n, Phønix. og di'ck!ør M. Kocd cfrcr
.udicns hos Hs. Mrjcr.r Konscn.

Min kone og jeg havde før rrin rilbagetræden drøf-
tet, om vi nu kunnc forliges, når vi skulle gå op ad
hinanden næsren hver dag, men det blcv til 7 lykke-
lige år. - Min lngeborg skrantede, og da legevidcnska-
ben behandlede hende for noget andet, end den alvor-
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Du lever hos mig, er i mig,
jeg ser dig her i min stue.

I hus og have, du krydser min vej,

en beskeden og fin lille frue.

lige sygdom, lun led af, gik det g:lt til sidst. Det blev

et srort tab for børncne og mig. Hver glrlg jeg færdes

i mine stuer, som hur har skabt, mindcs jeg hende som

den fltrigstc rf de flittige. Julefer;crne, rår børnene

m. v. vrr hicrrme cllcr kom hiem med børnebørn, blev

inscn fcric for hcnde. Bestrndig var hun ved sådanne

lcjligheder i aktivitet.

Jeg mindcs herdc som medlem af byens sundhedr

kommnsion, hvilkct medlemskab satre gode spor, men

ellcrs tilstræbtc hun ikke offcntlige postcr, selv om hun

ikke i den forstand holdt sig tilbage.
Der har altid verct er godt sammenhold i min fami-

lie, og detre har værer til stor glæde for os alle, et sam-

menhold, som har loftct vort, og ikke mindst rnit liv,
op, i lykke og ubchagel;gheder, i glæde og sorg, således

at man kur kan sige tak for de mange bcgivenheder og

oplevelser, livct bragte.

Jeg vil slune dette kapitel med ct lille vers' jeg la-

vede cftcr min kones død:


