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Mindeord

Fars livsdag er til ende. Han sov stille og mlig ind
torsdag den 26. illi 1962 efter en tids streng sygdom.

Et langt og virksomt liv er afsluttet Far efterlod sig et

meget værdiJuldt mirde - neEfig sine livserindriryer,
som haD ha, nedskevet. Det var vist i 1951, at der fra
Nationalmuseet blev sendt forespørgsler og opfordriager
ud i landet til gamle håndværksmesfe om at nedskive
aleres livserinalritrger til opbevaring for efterslægten. Far
var en aI de gamle, som fulgte opfordringeq han ned-

skev, hvad han huskede, og det blev godketrdt og atr-

taget til opbevaring på Naliotralmuseet
Vi. baos børo, vil geme bevare disse minder. som far

har nedskrevet; derfor er ale blevet trykt, så de kan

fortælle både bøme- og oldebørn samt eve uelle inter-
esserede om hans 1iv og virke.

Vi står i stor takrcmmelighedsgæld både til mor og

far for alt, hvad de har givet os i vort bamdoms\em.
Altid stod dørerc åbDe, og altid var der gode råd og

veilednioser at heDte. Både mors og fals daglige tærd

og virke bar for os !æret et vidnesbyrd om. at det be-

t;er sig i alt at være stræbsom, tofast og ærlig - d6r,

hvor vi hver har fået vort virk§.
Det skal derfor værc mit store øtrske og min bøn, at

dette lille minaleord sarnmen med fars livsenndringer
må være med til også for efterslægten at beYarc miDalet

om \or mor og far i dyb ,u*.*"rS.O. 
,or.o,.



t /fit Navn er Krislian NielseD. Jeg er Malermester,
lVl røa, rs. Nov. 1876 i uar sogi i Ribe Amt. Jeg

etable.ede mig som selvstændig Mester d. 13. Maj 1900,
idet jeg overtog og viderefdte &n af Malermester
A. N. Andersen i 1875 gnodlagte Malerforetning, dog

med detr Afkydelse, som vil fremgaa aJ eltedølgende
Skilddtrg.

Min Far var Frederik Richardt Nielsen, f. 1830 i
Malrbæk (Maltbæk i Malt sogD).

Min Moder var Karen Marie, I. KleDmensen" f. 1853

i Bækbø[itrg, Føvlitrg soga i Ribe Amt.
Mitr fadar - hvis Navn var Christia.a Nielseo, f.

1784 - var Skolelærer og tillige Ktkosanger ved Malt
Kirke. Hao var enåJmet.

Jeg har som Bam hørt gamle Folk atrtyde, at dej
var Engætrderne, han kundo takliD for Tatret al §in

veDstre Arm; jeg har hørt Fa, sige: Ja, der §kulde ha!
have holdt sitr Næse fra! - Nogen Vished for, hvorledes
hatr misteale Armen, har jeg do,g ikke.

Den i sin Tid landskendte Præst Hans Svei§Eup, f.
1815, var Præstesøn fra Maltbæk. Præsteg,aa.detr og

Skolehus€t laa nær hinatrden.
Hans Sveistrup og min Faster Karen var omtrent

jævnaldrende og var lægekammerater. Svei§Eup blev
senere Præst i vejeq og det hæodte rct ofte, at han
prædikede i Ma.lt Kirke. Han kom da aldd i mit Hiem
ior at lage sin Præstekjole paa, og ved §aadan trjligbf-d
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spurgte hatr altid efter Karen - ,,hun var mitr først€

Kæreste," sagde han. Tilige omtalte hall altid min
Fadar, fortalte, hvorleales han - ved Hjælp af en lile
Skuestikke - kuDde fastspætrde Gaasefjer og med sin

ene Haand skære FjereD til etr god Skrivepennefjer.
(Staalpenne var paa al Tid ikke frerDme) Hatr fortalte
ogsaa, at Farlar havale lært ham at skdve de lørsæ

Bogstaver.
Det er blevet sagt, at Fadar havde etr god Sang-

stemme, og at haD - efter detr Tids Forhold - var etr

dygtig Lærer. Han døde 1839 - men om hans Fødested

har jeg iDgen siklGr videtr.
Farmor hed Anne Catrine; hun var født paa ,,UruP

gaard" i Maltbæk Aar 1793 som Datter aJ Skrædder

og Gaardejer Peder Madseq ogsaa kaldet Hiort. Hun
og Farfar blev viet i Malt Kirke 16. Jutri 1816.

Farmor var Jordemoder. Ganle Folk har lortalt om
hendes Dyglighed og Uforfærdethed til at viDde frem,
selv om Vejr og Føre gjorde det vanskeligt. Saaledes

hændte det engang, at hutr skulde til etr Fødsel i den

nordlige Del af Sognet, altsaa mere end en halv Mil
borte. Det var stærkt Snefog, og Køretøiet væltede og
gik itu, saa der ikke kunde køres videre, men hun strøg

hurtigt Selen af deD ene Hest, spra.ng op at dde og

naaeale paa den Maade rettidrgt frem.
I Fadars og Farmors Ægteskab var dø 10 Børn, født

i Tidsrummet 18l7-1838.
Farmor døde 1852.
Eft€r Farfars Død købte Farmor et Par Tønder Land

paa den modsatte Side af Vejen. Her lod hutr et pænt

Hus bygge og boede her til sin DØd.
De maa paa dette Tidspunkt have værel ret velstil-

ledc, thi en Søn, Peder, f. 1821, var paa den Tid i
Købmandslære i Ribe. Fra Maltbæk til Ribe er der 4
Mil. Han (altsaa Farbror Peder) har fortalt mig om,
hvorledes han - naar han vilde besøge sit Hjem -efter Lukke- og Oprydningstid krdag AJten ved lG
Tiden gik til Fods til Maltbæk, og saa iSen Søndag

Aften spadserede tilbage til Ribe og var der saa betids,
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at hafl kunde faa st Par Tinlers Søvtr, før han skulde
stille i Butikken Klokken halv seks. Han har ogsaa
fortalt, at han ikke kom hjem til sin Fars Begravelse,
fordi Brevet med Dødsbudskabet ikke naaede ham, Iør
Be$avelseD havde fundet Sted.

Farbror Peder etablercde sig som Købmand i Vade
1848. Han blev Storkøbma.nd, havde vistDok ved sit
ciftermaal gjort, hvad matr kalder et godt Pa{i, og var
selv et dygligt og energisk Menneske. Jeg besøgæ ham
nogle Gatrge, efter at jeg var blevet Mesler i Vejen.
HaD var altid interesseret i at tale om Malt Sogn og
særlig om det gamle fm hans Drengetid. Men han for-
talte ogsaa om sin egen Tid i Varde. Om hvordatr har
åv€r, Aar foretog en Rejse til Hamborg for at gøre
Indkøb. Han fo(alte, hvorledes han i Hamborg lejede
en Skipper til at sejle Vareme til Varde (deryary kunde
der ad Varde Aa sejles helt ind til Byetr).

Han fortalte videre. hvordan han altid holdt et Gilde
for Tolderne - der var nemlig altid lidt fine Varer om
Bord. der helst skulde i Land uden om Toldvæsenet.

Rejsen Ira Vade til Hamborg foretoges med Dili-
gence. Jeg ytrede ongang, at det maatte have værct en
besværlig Tur, men han sagde, at det var ikke saa
slemt, for naar fønt de naaede Haderslev, kørte der etr
hu ig Diligerce, som kørte 8 Mil i Timen; for hver 3
Mil stod der friske Heste til Udski-ftning, saa Farten
kunde holdes, og hele Turen vareale fra Fredag Morgen
med Ankomst lil Ahona Port Lordag AfteD.

Farbror fortalte mig ogsaa, at hans Mor paa sin Fod
var gaaet de næsten 7 Mil Ira Maltbæk til Varde Ior at
besøge ham. I en Kurv, hun bar paa Armen, havde hun
en Hane - ,,og det var saadan en smuk Hane" -, som
hutr forærede ham.

Sit Fødesogn besøgte han aldrig. Han var i social
Henseende voks€t fra dem derhjemme; men sine fattige
Sødskende glemtc han dog ikke, hvilket senere vil frem-
gaa af min Skildring. Han døde stile og rclig - uden
forudgaaeDde Sygdom - i 1916, altsaa 95 Aar g1.

En aden Farbror var Viklor Christian Hjort, født
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1828. Han var opnævtrt efter den davær€trde Biskop

i Ribe. Han lærte Malefiaandværket i Varde og maatte

oglaa ved Besøg i Hjemmet gøre Tuen til Fods- Men
lidt om ham senere.

Min Mon Forcldre var fattige Landbofolk. Morfar
hed Klemmetr Jespersetr, f. ca. 1197 i Baaris (et Hede_

sosD mellem Skiem og Herning).
Mormor hed Anae Katrine, f. BuodeseD. f i Fjel-

strup ca. 11/, Mil Nordøst for Haderslev; hun var 16-
18 Aar yngre end Morfar.

De havde tprst boet Dogle Aar paa Haderslev-kanteo.

metr var senere flyttet til Bækbølling Hede i Føvling

Sogtr, fube Aml. Her byggede de en Hylle paa Heden

og forsøgte al dyrte denne op. Der var 6 Bpm i Ægte-

skabet, min Mor var den ]mgste.
Det var et trælsomt slid der paa Heden, mager iord

og ingen Kapital. Mor har fortalt om, at hun, da hun

var en lille Pige, ofte hørte sil Mor sige: ,,Hvad skal

det dog blive til - alt, hvad vi katr dve og skabe
sammen, katr vi smide i HealEtr (§mide : ka§te), og

lise lidl hiælDer del: Mor svoter, det var et sært Sted

ai rma" nog.r - huo torstod jo ikle Medngeo med

Ordene.
Da MoIs Forældre bleY gamle og ikIG kunde virke

mere. kunde ale dog overlade en omend beskeden, ]ille
ondvrket EieDdom til søonen Knud, meo hatr døde

"ir"i"a. I +o Aars Alderetr, efterladeode Enke og 6

Bøm, hvoraf kun detr ældste Datter vax konfirmeret

Det blev et setrere og fremmed Slægtled, aler kom til at

høste Frugleme a-t Sliddet. I Dag staår der en god

caard paa deo eogang saa fattige Hedelod.
Min Mor kom etter \io KonJirmation til al ljenc hos

en Rcbslagerfamilie Gantzel, Ribe; hun tiente der i 3

De satte stor Pris paa hetrde for heDiles Omhu og

Trofasthed i hendes Geming, hvilket og§aa vil fremgaa

af mh senerc Skildring.
Fra fube kom MoI til at tjeoe en Aarække i Bæk-

bøltiflg Præstegaard, førsl et Par Aar hos en Sammel
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Frk. Storm, som havale sit Hjem i Præstegaarden (hun

var Præstedatter fra Egtved i Vejle Amt), s€nere hos

Præstens (Pastor Krarup). Her var hun indtil sit Gifter-
maal med mir Far.

Far havde fra ung aJ et skrøbeligt Helbred Det var
Bryst og Lunger, der ikke var stærke hos ham. Han
var §om ganske ung i Skomagerlære, men maatte opgive

det, fordi han ikke kude taale den siddende, forover-
bøjede Stilling. Senere kom han i trogle Aar til at
hjælpe Gartneren paa Herregaården Estrup i Malt
Sogn (Hovedvej I gaar gennem Estrup). Her elhvervede

han sig noget Kendskab til Træer og Plantnitrg, der

seDere kom ham ti1 nogen Nytte.
Min før omtalte Farbror Viktor blev io Maler. Efter

at han havde deltaget i Treaarskngen (hatr var med i
Udfaldet lra Fredericia), arbejdede han som Svend noge
Aar og bosatte sig derefter §om Mester i Malt. Han

fik snart mere Arbejde, end han selv kunde overkomme,
og nu kom miD Far til at hjælpe ham. De boede sammetr

i et lile Hus, der Iaa lige ved Vejen mellem MaIt og
Askov- De havde deres ældste Søster, den før omtalte
Karen (der va.r Enke) - til at holde Hus for sig. De

var nu sammen i nogle Aar, begge Unglrarle i over 40

Men saa blev min Farbror giJt i 1873 og flyttede
med sin Kone til hendes Hjemsogn Vesterbæk i ø§e
Sogn ved Varde. - Far fortsatte med at male, havde

ogsaa fta sitr Skomagertid lidt Haandelag for Læder-

varefaget, reparerede Seletøj og Iidt Fodtøj, satte Glas

i Vinduer og i øwigt andet let ere Arbeide. Far havde
godt Haandelag til næsten alt, hvad han lik med at gøre.

Som saadån Altmulig-Haandværker kom haa ogsaa

til Bækbølling Præstegaard i Foraaret 1875. Her traf
hatr Mor. De blev forlovet, skøDt han Du var 45 Aar og
hun kun 22. Den 4. November 1875 blev de øft Bry!
luppet stod i Mors Hjcm i Bækbølling. Den gamle

Paslor Krarup viede dem og var Gæst ved BrylluPPet
Ogsaa Gantzel og hans Kone Ira Ribe var med, og ieg
opbevarcr etralnu den Dag i Dag detr Sølvske og den
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Kaffcl(ndo og Sukkcrskaal, som Mor fik i Brudegave
af hcnholdsvis Gantzeh og Prcsten.

Dc kom til at bo i det saakaldte Kirkehus ved Malt
Kirkc, og det blev mit BarDdomshjem. Det var et gam-
melt Hus - en Vinkelbygning lige ved Vejen, der fører
f.a Maltbæk til Estrup,

Der var det ejendommelige ved Huset, at medens
Beboelseshuset ejedes af Kommunen, saa ejedes detr
vedbyggede Sidefløj (æ Purt) af Herremanden paa
Estrup (H. Lautrup). Dette stammede nok fra den Tid,
da ogsaa Kirken tilhørte Herregaarden.

BeboelseD bestod at 4 Fag, ca. 10 Alen, og var ca.
7 Alen dyb. Husets ItrdgaDg og Fo$iile vendte mod
Syd. Der var en lille Forsoe paa vel kDap 2 Alen i
Kvadrat; her var, hvad man kaldte pikket Stenbrogulv
(smaa runde Kampesten). Til højre var etr 2 Fags Stue
med et 2-mmmet Vindue mod Syd ud mod Kirke-
pladsen 

- et græsbevokset Jordstykle (æ Brudeplads),
hvor Vognene holdt, naar der var kørende til Kirken.
Der var et tilsvarende Vindue mod øst, ud mod Haven
og Kirken. Stuen gik i hele Husets Dybde, dog saaledes,
at der i den nordre Ende var etr Alkove, ca. l1l, Alen
bred; fomn Alkoven var et blomshet Forhæng af tyndt
Slof. I Alkoven 

- hvis Forside git helt ned til culvet

- var der stampet Lergulv; paa Væggen ved Hoved-
gærdet og bagestc Langside var der - fla noget over
Liggehøjde og ned - en flettet Halmmaatte til at
skærme mod Kulden fra Ydermuren. Saadan var der for
øvrigt ogsaa ved Sengene i det andet Rum. For Fod.
ender af Alkoven - skilt med en tynd Væg - var
et lille Spisekammer, hvis Indgary var fra det andet
Rum. Der var for øvrigt Halm i ale Sengene (ingen
Ma&asser).

Fars Klædeskab, en Dragkiste, Mors Kommode, et
gammelt Bord og 3---4 Stole med Halmsæder udgjorde
Bohavet. Bordet stod henne under østre Vindue. Der
var ogsaa et lille Hængeskab paa Væggen over Bordet;
her opbevarede Far sit Sadelmagerværktøj. Bordet be.
nyttedes ogsaa af Far som Arbejdsbord, naar han repa-
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rerede Selet@j. - For Øvigl var der ellers Bræddegulv
i de to egenthge Beboelsesrum.

I Alkoven sov Far.
I det andet Rum, der var 2 Fag i Længden og ca.

3L/z AleL bredt, var der ltlz Fag Vindue mod Nord,
altsaa ogsaa ud mod Haven. Der var ingen Dpr - kun
en Muraabniog med en Karm i - mellem de to Rum.
Her, lige ind i Krogen til venstre og op mod Skorstens-
muren, stod et lille interimistisk Komfur, hvis Forside
bestod a"t en Plade fra en gammel Bilæggerovn. Der var
i St6bningen i Relief en Kentaurfigur, halvt Hest, halvt
Menneske, holdende en Fane, med det ene Forben lagt
over Fanestangen. Endepladen var med en Fyrd6r, og
der var Fyringsrist samt Askeskuffe. Overpladen var
med to Kogehuller med Ringo, og her blev sædvanligvis
den daglige Mad tilberedt. - Fra dette Komfur gik
Trækket gennem Muren ind i en gammel Bilæggerovn,
der stod med den aabne Bagside op mod Skorstens-
muren i den forreste Stue. Fra Bilæggerovnen fprtes
Trækket ovenud gennem et Knær/r ind i den aabne
Skorsten.

Det var altsaa en Slags Centralvarme, idet vi med eet
Fyrsted havde Varme i to Rum. (Bilæggeren kunde nok
blive godt varm).

Det /vrige Inventar bestod af to til Ydermuren fast-
tØmrede Senge, hvis Sider gik helt til Gulvet, der var de
foran nævnte Halmmaatter.

I den stØrste Seng laa Mor med det mindste Barn.
I den anden - der var vinkelret paa den st/rre - ssy
de stlrre Bflrn. Desuden var der et lille Bord, en Bænk
hen under Vinduet og 2-3 Stole, en Hængelampe,
bestaaende af en Staaltraadsb/jle, flad Btkskærm og
Blikbeholder til Petroleum; der var fladbrænder i Lam-
pen. Senere fik vi en Lampe paa Fod og med Rund-
brænder, ti Liniers, det var jo flot, men der var jo en
vis Risiko ved en fritstaaende Lampe - den kunne
BØrnene y6l1s 

-, saa det var med Betænkelighed, vone
Forældre modtog den; det var en Julegave fra os Bgrn,
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vistnok den fØrste Julegave, de fik af os. Vi maatte love
at være forsigtige med Lampen.

Fra dette Rum føræ en DØr til, hvad vi kaldte KØk-
kenet. Dette vendte mod Syd. Her var e[ Iills, srrah
Vindue med 6 blyindfattede Ruder og uden Oplukke,
der var pikket Stengulv, aaben Skorsten med Bageovn
under, Fyrsted med Fyrrist i det murede Overdæksel.
Lidt oppe i Skorstenen var der indmuret en Jerntvær-
stang, og paa denne var ved Hjælp af en Krog anbragt
en Jernlænke med en Krog i nederste Ende. I Krogen
kunde hænges en Gryde over lldstedet, eller ogsaa kunde
man paa en Jerntrefod anbringe en Sægepande. Der var
et fast optømret Bord, en Karstol, et Par Træskamler
til Vandspande, paa tværs af Loftsbjælken var fastsØm-
met to stærke Lister, der ragede et Stykke ud paa hver
Side af Bjælken. Her laa et Brædt paa hver Side, der
dannede to Stykker, og herpaa stod Tallerkener, Fade
og andet Husgeraad.

Fra dette KØkken fprte en DØr ud i æ Purt. Denne
var ca.7 Alen" bred og vel 9 Fag lang. De bageste 2 Fag
havde Herremanden overladt os; her havde vi vort
Brændsel, og desuden var der Plads til en Gris, et Par
Geder og nogle HØns. Der var intet Loft i æ Purt, men
ind over, hvor vi havde Dyrene, var stukket nogle
Rafter (Stænger), saa vi d6r kunde have HØ og Halm
til Dyrene. Saadan havde vi ogsaa Oplagsplads paa
Loftet over Beboelsen, og det lunede jo ogsaa mod
Kulden.

Der var i de første Aar ingen Retirade. Vor Nødtørft
forrettede vi enten paa MØddingen eller om Vinteren i
en Spand med Laag i æ Purt. Senere sattes dog en Reti-
rade uden for Huset - mere for Kirkegængernes end
for vor Skyld.

Om Sornmeren græssede vi Gederne i Grøften og paa
Diger ved Vejene. De stod i Rendet@jr, d. v. s. et tem-
melig langt T@jr med Stage (T/jrepæl) i hver Ende; saa
var der et kort TØir i Gedens Grime, i dette var en
Lægend og en Ring, som RendetØjret var puttet igen-
nem. Saa kunde Geden bevæge sig i hele Rendet@jrets
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Længde uden at komme for langt ud paa Vejen, og
Lægendet hindrede, at Dyret kunde sn@re srg eller paa
anden Maade komme galt af Sted.

Vi havde en ret stor Have, hvor vi dyrkede Kartofler,
Kaal og andre GrØntsager. Vi havde ogsaa nogle Bi-
stader, der gav os en Del Honning. I Haven var en ca.
8 Alen dyb Br@nd, der var sat med Kampesten. Der var
længe kun et fladt Dæksel over med en Lem i, og vi
trak Vandet op ved Hjælp af en Spand, der var bundet
fast til et Reb. Senere fik vi dog en rigtig BrØndkarm
med en Vinde (Bom), saa vi kunde hejse Vandet op
med et Haandsving. Det hele kostede 16 Kr. i aarlig
Leje. :{

Vore nærmeste Naboer var to Arbejderfamilier, bo-
ende i to Smaahuse. Det ene Hus skiftede ofte Beboere;
det var nemlig et Udlejningshus, der hØrte til en nærlig-
gende Gaard. Der var en Smed med Hus og Smedie,
en B6dker, der havde en stor B/rneflok, en lille KØb-
mandshandel, og saa var der en VindmØlle. Vi stod paa
en god Fod med alle vore Naboer, men om nogen egent-
lig Selskabelighed var der ikke Tale. Vi var for fattige

- og det var for øvrigl de fleste af de andre ogsaa.
Trods den store Aldersforskel levede mine Forældre

lykkeligt med hinanden - men det blev slidsomme og
trange Kaar. - Min Fars Helbred blev ringere og
ringere. Vel arbejdede han det bedste, han orkede, men
Sygdom er Hvermands flerre, og der grk ikke mange
Aar, fgr Far havde flere maanedlange Sygelejer - ia,
de sidste mange Aar, han levede, var han bundet til
Sengen det meste af Vinteren og ofæ flere Maaneder
om Sommeren med.

Der blev fire BØrn i Ægteskabet, hvoraf jeg var det
ældste, efær mig en Prge ZLlz Aar yngre, saa en Dreng
igen, 2tl2 Aar yngre, og endelig den sidste Drerg 21/z
Aar efter.

Min SØster blev kun 6 Aar gammel. De fØrste 3 Aar
var hun plaget af en slem, flydende Eksem baade i
Ansigtet og over hele Kroppen. Det klØede ulideligt, og
vore Forældre søgte baade Lægehjælp og kloge Mænd
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og Koner vidt og bredt, men intet hjalp. Saa kom der til
Eskelund en ny ung Læge (Eskelund er en Del al BrØ-
rup Sop). Hans Navn var Adolf. v. Freisleben; han fik
min S6ster under Behandling og kurerede hende paa
tre Maaneder, saa hun blev fuldstændig ren og skær i
Huden. Men saa fik hun Brystsyge og Astma 

- det
kunde Freisleben ikke klare, og min SØster dØde.

Fars Sygdom gjorde, at vi ofte fik Brug for Freis.
leben, og vi frygtede ofæ Lægeregningen 

- dengang
var der jo ikke den Sygekassehjælp, der findes nu om
Dage. Men Freisleben var en velhavende Mand og dertil
et ejegodt Menneske, og ofte skete det, at han i Stedet
for en Regning gav mine Forældre en Tikroneseddel
eller sagde: ,,Send Kristian op i Morgen med en Kurv
og en Mælkespand, saa skal jeg lade min Kone lave
noget god Mad til jer alle."

Freisleben var Læge i Eskelund til efter Fars D/d, og
jeg husker, han stod med foldede Hænder ved Fars
Kiste, og mens hans Øjne duggedes, sagde han til Mor:
,,Deres Mand har lidt mere, end noget Menneske aner!"
Paa DØdsattesten stod der: ,,D/dsaarsag: Kronisk Lun-
gebetændelse".

Da jeg var ca. 2 Aar, skete der en Begivenhed ved
Malt Kirke, som fik ikke saa lidt Indflydelse paa vore
Levevilkaar, selv om disse fremdeles forblev trange.

Ved Kirkens @stre Gavl var en Klokkestabel, hvori
Kirkeklokken hang. Klokken blev betjent af en gammel
Mand ved Navn Peder Iversen - han va.r ogsaa Graver
og hvad man nu om Dage kalder Kirkebetjent. (Peder
Iversen var Bedstefar til den senere kendts Thegrosserer
Iversen, Firmaet Iversen og Larsen i KØbenhavn). En
Sommeraften 1878, da Peder Iversen stod og ringede
Solen ned, styrtede Klokkestabelen sammen, og Iversen
blev dræbt ved Sammenstyrtf,ingen.

Efter denne Begivenhed blev mine Forældre antaget
som Ringer og Graver ved Malt Kirke. LØnnen for at
ringe til Hellig og Søgrr samt holde Kirken ren og Kirke-
gaardens Gange skuffet og revet var 60 Kr. aarlig. Den
Del af Kirkegaardsjorden, som havde Gravejere, skulde
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disse lade holde ren. De kunde godt selv foretage Ren-
holdelsen, men de fleste lejede os til det, og vi fik sæd-

vanligvis for een Grav at holde en Sommer 30 Øre, for
4 Grave I Krone, og for st/rre Gravpladser forholdsvis
opefter. - Den Jord, som ikke havde Gravejere eller
vitr under det offentlige, laa gerne hen i Gr@nsvær.

En voksen Grav at grave gav som Regel 2llz-3 Kr.
Dog hændte det, at mere velstillede gav 4..-5 Kr., en
ganske enkelt Gang endog 10 Kr. Saaledes f. Eks., da
Pastor Jens Schj@rrings Hustru blev begravet. (Jens

Schj/rring er Forfatter til Salmen ,,Kærlighed fra Gud").
Aarsagen til, at hun blev fØrt fra Sjælland og til Malt
Kirkegaard, var, at deres Datter Dagmar var gift i
Askov med H@jskolelærer Poul Bjerge, og hun var paa
dette Tidspunkt ude af Stand til at rejse til Sjælland.
Jeg ringede Klokken (den kan ringes inde fra Kirken),
og desaarsag overværede jeg H/jtideligheden i Kirken.
Jeg mindes, hvorledes den gamle Præst i sin Tale over
sin Hustru sagde: ,,Da Dagmar ikke kan kornme til
Mor, saa kommer Mor til Dagmar for at blive begravet
i hendes Nærhed."

Det blev kun faa Aar, Far kunde magte at grave
Gravene; vi maatte derfor leje en Mand til at grave
dem. Han fik 1 Kr. og Kosten for at grave Grav til en
voksen. Mindre Grave gravede Mor eller jeg, efterhaan-
den som jeg blev stØrre. Vi havde kortskaftet Spade og
Skovl til dette Formaal. (Jeg bruger Ordet ,,vi" i dette
Afsnit, fordi jeg var Partner i alt, hvad der hØrer dette
til). Det blev min Opgave at skuffe og rive Gange,
khppe Hække o. s. v, og hjælpe Far eller Mor at plante
paa Gravene. Vi - min Mor og jeg 

- 
gik ogsaa paa

Lugearbejde i Roemarkerne. Det var paa den Tid mest
Kaalrabi og CikorierSdder, der dyrkedes. En Mand i
Vejen - Gaardejer Johannes Lauridsen - havde
antagt et CikorietØrreri og paa Egrren skabt Interesse
for Cikoriedyrkning.

Næynte Johannes Lauridsen blev senere Sjælen i det
meste af, hvad der gjorde Vejen til en Industriby. Han
anlagde Cikoriefabrikken,,N6rrejylland", startede som
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Aktieselskab Margarinefabrikken,,ATfa", Tagpap- og
Vejmaterialefabrikken,,Phøaix", blev landbrugs§ndig
Direktør i Nationalbanken, Landstingsmand og meget
andet. Men om min Forbindelse med ham senere.

Min Mor og jeg gik altsaa paa Roearbejde. Vi fik
Betaling pr. 100 Favne, og saa vidt jeg husker, kunde
vi tilsammen tjene ca. 3 Kroner om Dagen. Vi var i
Marken til lidt f6r Solnedgang; een af os skulde jo hjem
og ringe Solen ned, thi var Far saa rask, at han kunde
passe sit Haandværksarbejde, kom han f@rst hjem efter
den Tid, og var han syg, kunde han jo ikke ringe. For
Øwigt fulgte Ringningen Solens Op- og Ne gangstid 

-altsaa i de længste Sommerdage ved halv fire Tiden om
Morgen og ni Tiden om Aftenen.

Mor gik ogsaa ud at vaske; det gav I Krone og
Kosten for en Dag fra 6 Morgen og til Aften.

Undertiden var der ogsaa en Aftenmalkning paa en
af de orrliggende Gaarde, hvis Konen eller Pigen skulde
,,i By"; det gav 25-35 Øre og en Slat Mælk med
hjem.

Et Par Aar var der mange Oldenborrer, og der blev
af det Offenflige organiseret Kamp mod dem. De svær-
mede om Aftenen og satte sig i Træerne, traar Mørket
faldt paa. Naar vi saa stod op ved 2-Tiden om Natten,
kunde vi ryste dem ned; det gik hurtigt med at samle
dem i Spande og derfra fylde dem i Sække; de hang
gerne sammen to og to (Paning). Vi samlede som Regel
2-3 store Sækfulde hver tidlig Morgen og transpor-
terede dem til en Gaard, hvor de havde en stor Grue-
kedel, der var i Kog hele Dagen, og her stod en Karl
Dagen lang og kogte Oldenborrer, hvorefter de kastedes
paa Mpddingen. Ved Aftenstid hentede vi de tomme
Sække, og saa gik det lls næste Nat igen. Det var ikke
nogen daarlig Forretning at samle Oldenborrer. Da mine
Br/dre var henholdsvis 5 og 8 Aar yngre end jeg, blev
det Far, Mor og mig, der maatte tage Tflrnen.

Vinteraftener benyttede Mor til at strikke, lappe og
sy. Hun kartede og spandt ogsaa, og vi Drenge lærte
selv at stoppe vore Strflmper. Jeg læste Lektier, hvilket
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ikke tog lang Tid. Jeg læste mange Historier; Sognet
havde et lille Laanebibliotek, der var installeret hos
KØbmanden, og jeg var flittig Boglaaner. Jeg gik ogsaa
et Par Vintre til Aftenhusflidsskole i Askov; d6r lavede
vi Billedrammer, Syæsker o.l. og skar Figurer i Almue-
stil - et Arbejde, som vi ogsaa kunde lave hjemme.

Kosten derhjemme var spartansk: om Morgenen Rug-
brØd med Sirup og et lille Stykke FranskbrØd, dertil
tynd Kaffe, om Middagen Grfld, Vælling, Grønkaals-
suppe eller Ærtesuppe, rigelig med Kartofler og lidt
KØd eller stegt Flæsk. Pandekager var en Ret, vi holdt
meget af. Vi Drenge stod altid op og spiste - saa
kunde vi bedre naa.

Det hændte ogsaa, at der fra en og anden kom lidt
god Mad til Far; der var gerne saa rigeligt, at vi BØrn
fik Lov at smage - det /nskede Far altid, vi skulde.

Juleaften blev der budt paa H6nsek6dsuppe, og vi
havde altid et lille Juletræ. Mor bagte til Jul i den store
murede Ovn Hvedebr@d, der varede helt til paaske; det
blev noget tØrt til sidst! Af og til fik vi ogsaa af en
Bonde en Skæppe Rug, der byttedes til Rugbr@d hos
Bageren.

Jeg fik ogsaa en Tjans hos Sogneraadsformanden,
Niels Hansen, der kun boede 4-5 Minutters sang fra
mit Hjem. Han var en megeit intelligent og i mange
Henseender dygtig Mand, men ikke nogen dygtig Land-
mand. Som Oplæser og Recitator vax han kendt viden
om; ligeledes var han ogsaa Instruktør ved Dilettant-
komedier, som var megst brugt paa vor Egn. Naar der
var Kornedie i vort Forsamlingshus, skaffede han mig
altid en Fribillet. Han gav ogsaa nogen Undervisning
ved Askov Hfljskole, ligesom han underviste i Fysik ved
Estrupmark Skole, hvor jeg fik min Skoleundervisning.

Niels Hansen var ofte glemsom med det @jeblikkelige.
Det fprte med sig, at han ofte havde Brug for en rask
Dreng til at løbe med Breybesked for sig - særlig til
Sogneraadsrnedlemmerne i de to Sogne, der udgjorde
Kommunen 

-, og den Bestilling fik jeg. Han katdte
mig sin ,,Lynstraale"! Det kunde hænde, at han kom
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en Sommeraften ved 7-8-Tiden med en Rundskrivelse
til Sogneraadsmedlemmerne, og saa gik det traptrap
paa bare FØdder og mest i Trav de mindst 3 Mil, en
saadan Tur strakte sig over. Eller han kom tre Kvarter
før Togtid med et Brev til der- 3/+ Mil borte liggende
Vejen Station; saa gjaldt det om at bruge Sokkerne! Det
hændte, at jeg blev sendt saa sent af Sted til Stationen,
at det var over Lukketid, fgr jeg naaede frem. Saa
bandede den gamle Stationsforstander (der ogsaa var
Postmester), Kaptajn Lundby, fælt (han var Broder til
Kunstmaleren J. Th. Lundby). Det endte dog ofte med,
at han stak mig en 25-Øre, idet han sagde: ,,Skrub saa

af med dig - men sig til Niels flansen, at næste Gang
skal han sende dig noget før!"

Jeg fgræ disse Ture i Regning, og vi gjorde op hvert
Kvartal, hvor der da i Reglen var 6-8 Kr. til mig.

Forsamlingshuset i Malt byggedes midt i S0erne. Det
kom til at ligge i et Hj/rne af vor Have, hvad der betØd

et Tab i Jordareal, men det erstattedes ved, at vi fik
overdraget Rengpringen af Huset o. s. v.: det benyttedes
bl. a. hver Uge til Gymnastik.

Ogsaa i Præstegaarden kom Mor og jeg ofæ, særlig
i Pastor Nissens Tid, og vi nØd meget godt derfra. Jeg
sad ofte hos Præstens BØrn om Aftenen.

Nævnte Pastor Nissen var senere den Provst Nissen
fra Haderslev - fuvs1 han var tødt -, der ved Gen-
foreningen 1920 modtog Christian X ved den gamle
Grænse ved Frederiksh6j og ledsagede Kongen til Tyr-
strup Kirke, hvor en kort Andagt blev holdt.

Min Skoleundervisning fik jeg som tidligere nævnt i
Estrupmark Skole hos Lærer P. Mejer. Han var en
meget dygtig Lærer, der lagde megen Yægl paa Dansk
og Regning, men ogsaa var god til de @vrige Skolefag.
Jeg havde let ved at klare mig i Skolen. Der var kun to
ordinære Klasser i Skolen, og da jeg var 9 Aar, kom
jeg i /verste Klasse. Om Vinteren gik vi fra halv ni
til fire med en Times Middag, om Sommeren een halv
Dag om Ugen.

Der var ved initiativ fra forskellig Side blevet oprettet
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en 3. Klasse, der kaldtes Betalingsskolen. Der var en
Del Elever fra de omliggende Sogne, halwoksne 16-
l8-aarige, der s@gte den. De betalte saa vidt jeg husker
30 Kr. for en Vinters Undervisning. Mindrebemidlede
og mindreaarige kunde faa Friplads, forudsat at de var
fremmelige i Skolen. Jeg kom der, da jeg var 11 Aar,
og grk der tre Vintre, hvorefter den blev nedlagt paa

Grund af manglende Elevantal, saa jeg eaatte rykke
ind i den gamTe 2. Klasse den Vinter, jeg gk til Kon-
firmationsforberedelse. I Betalingsskolen havde vi
Geometri, Fysik, Frihaandstegning og Verdenshistorie
foruden de almindelige Skolefag. Der vax ansat en
Vinterlærer, der sammen med Mejer og den tidligere
nævnte Niels Hansen delte Undervisningen mellem sig.

I min Skoletid havde vi kun een Skoleudflugt, den

fandt Sted den 5. Juli 1889 - Dagen f6r 4O-Aarsdagen
for Fredericia-Slaget. Der var denne Dag samlet flere
Tusinde BØrn fra det sydlige Jylland og Fyn, og det
blev en uforglemmelig Dag.

Søndag Eftermiddag læste Mor altid en Prædiken af
P. E. Blumes Prædikenbog. Den havde Pastor Hansted
foræret os ved sin Bortrejso i 1886. Han var en god

Mand med stor Forstaaelse for Smaakaarsfolk. Han
talte flere Gange mine Forældres Sag i Sygekassebesty-

relsen, hvor nogle efterhaanden mente, at Frederik trak
for meget paa Kassen - 40 Øre om Dagen i 16 Uger
næsten hver Vinter.

Hvert Efteraar kom Gantzel fra Ribe. og var en Tur
rundt i Sognet for at optage Bestilling paa Reb til
Levering det f/lgende Foraar. Alt sendtes under eet i
Bundter med Navn ved til os, og vi delte det saa ud til
B@nderne, naar de kom kprende til Kirke. Det tjente vi
ogsaa lidt ved - foruden at vi fik vort eget Behov af
Reb gratis.

Farbror Peder glemte som allerede omtalt ikke sin
fattige Broder. Nogle Gange aarligt kom der en Post-
anvisning paa 10 Kr. fra ham; ligeledes af og til en
Pakke aflagt TSj, der blev syet om til os tre Drenge.
Et saadant Sæt ornsyet T/j blev mit Konfirmations-
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udstyr. Hvert Foraar var vi i Skoven og plukkede en
Kurvfuld Skovmærker, der blev sendt til ham. Det satte
han stor Pris paa, da der ved Varde ikke var meget af
den Slags.

Een eneste Gang mens jeg var Barn bes/gte jeg Far-
bror. Jeg var da vist omkring 8 Aar. Vi havde skaffet
ham en god Pige at tjene fra Malt; hendes Far vilde saa
om Sommeren besøge hende, og jeg fik Lov at rejse
med. De Sko, jeg havde paa, var gamle og daarlige,
men jeg havde ingen bedre. Min Tante saa straks, at
mine Sko var ringe, og Pigen fik Besked orn at tage mig
med ud i Byen og købe et Par pæne Sko til mig. Jeg
var vel nok glad og stolt over de nye Sko med Fjeder
i Siderne; de havde kostet 7 Kr. Det var med Stolthed,
jeg præsenterede dem ved Hjemkomsten. Desuden havde
jeg en Tier og en stor Pakke Tlj, men det bedste af det
hele var næsten to Fotografier, et af Farbror og et af
Tante; de sad i nogle meget smukke, i Horn udskaarne
rtrmmer. Jeg har disse meget sjældne Rammer endnu.

Nu nærmede sig Tiden for min Konfirmation og der-
med Sp@rgsmaalet om, hvad jeg skulde være. Da jeg var
lille og spinkel, mente mine Forældre, det var bedst, om
jeg blev Skrædder. Dertil havde jeg absolut ingen Lyst.
Jeg vilde gerne i Handelslære, saa jeg engang kunde
blive KØbmand ligesom Farbror Peder, men om dette
kunde der slet ikke være Tale - 

jeg ville aldrig selv
kunne faa en Forretning, dertil var vi alt for fattige.

Nu fØrte Omstændighederne med sig, at jeg kom ud
for et stort Valg.

I Skolen havde vi faaet til Opgave at skrive en Stil
med Titlen ,,Naar lyder Kirkeklokken?" Der var ikke
ret mange af Eleverne, der fik skrevet ret meget om
dette Emne, men for mig §kkedes det; maaske havde
jeg et fplsornt Sind. I hvert Fald tog Præsten efter over-
staaet Eksamen min Stilebog med srg hjem, og en Dag
kom min Far og spurgte mig meget h@jtidelig, om ikke
jeg kunde tænke mig at studere. Nej, svarede jeg. Om
jeg da ikke syntes, det kunde være stort at komme hjem
med Studenterhue? Jeg spurgte, hvordan det i det hele
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taget skulde gaa tt7, naar der ikke engang kunde være
Mulighed for at blive KØbmand. Ja, svarede Far, det
fiang da saadan sammen, at den Stil om Kirkeklokken
havde Præsten vist til formående Folk i Askov, og det
havde ført til, at de mente, jeg burde hjælpes til at
studere, og - sagde Far - saa kan du maaske blive
Præst! Men dette fristede mig ikke; var der noget, jeg
afgjort ikke vilde være, saa var det Præst.

Der rgg den Illusion for mine Forældre.
Konfirmationen var overstaaet. Jeg husker ikke, om

jeg i det hele taget fik nogen Gaver i den Anledning;
noget saadant var ikke meget brugt dengang. Der var
kun ganske faa Gæster, deriblandt Morbror Knud fra
BækbØlling. Kun een Ting husker jeg: Jeg fik et smukt
Kort med Guldsnit og med Roser og Forglemmigejer
paatrykt. Jeg fik det af en Pige, der var moderl/s; hun
var opvokset hos vor Nabo BØdkeren; d6r havde hun
passet Børnene. Vi havde gaaet i Skole og til Præst
sammen og blev nu konfirmeret suurmen. Vi var meget
gode Vennel - hun havde en stor Plads i mit Drenge-
hjerte -, men hun blev tidligt voksen, og vi tabte
hinanden af Syne.

Jeg blev hjemme de fØrste Maaneder efter Konfirma-
tionen. Jeg arbejdede paa Kirkegaarden, og der kunde
ikke rigtig blive Klarhed over, hvad jeg skulde være.

Saa kom der fra Vejen en Malermester og hans Svend
for at male Loft m. m. i Kirken; jeg fik Lov at komme
op til dem paa Stilladset, fik ogsaa stukket en Pensel
i Haanden, og jeg syntes, det var helt sjov.

Malermester Andersen og Far maa have talt sammen,
for en Dag sagde Far til mig: ,,Ja, hvis du vil være
Maler, saa kan du komme i Lære hos Maler Andersen,
saa kan du blive rigtig Maler som Farbror Viktor. Jeg
v6d, at Andersen er en dygtig Maler."

Og her slog jeg til. Jeg kom i Malerlære den 1.
August 1891, og jeg fortrpd det aldrig.

Paa Værkstedet var opslaaet et Skilt, hvorpaa der
stod: ,,Enhver Ting paa sit Sted 

- et bestemt Sted til
hver Ting." Det var noget, der skulde overholdes.
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sydpaa, meD var ærystelig for Sproget, blev jeg klar
over, at ogsaa jeg maatte sydpaa igen, og vi besluttede
at rcjse sammen. Vi rejste i Paasketr lige igenDem til
Flensborg og fik Arbejde hos Malermester Rossi, en
gammel fin Mesær.

Jeg skrev til Marie, at jeg var kommet til den Over-
bevisoing, at skulde vor Fremtid lykkes, maane jeg
tage en rigtig Tur ud for at uddanne mig, men jeg vilde
komme en Tur hjem i Pinsen, og saa skulde hutr med
hjem til mine Forældre - det havde hun endnu ikke
været. HUD svarede, at hun glædede sig til Pilrsen, men
vilde i øvrigt vente paa mig, saa længe det skuldo være.

Jeg var hjemme i Pinsen. Mine Forældre var meget
glade for Marie; hun var saa sød og rar og ligefrem oE
fornuftig i alle Retninger. Hutr vår heler ikke ked af
at jeg rejste igen - det skulde jo være for vort fælles
bedste. Hun sagde ogsaa, at næste Aar vilde hun lære
at sy, for det kunde altid komme os til Nytte.

Mitr Kammerat Peter og ,eg mødtes i FleDsborg igen
2. PiDsedag og rciste straks til Byen Hannover, hvor
vi arbejdede sammen nogle faa Uger.

Paa Mariæ Kirkegaard i Hamover saa vi en rnærkelig
Grav. Det meget store Cravmæle var opbygget af store
visttrok SaDdstensblokke, og ned over disse var hugget
ligesom et Tæppe eller maaske snarere som en Perga-
mentrulle, hvorpaa var indhugget følgende (frit over-
sat)i ,,Denne til evig Tid købte Grav maa Metrneske-
haad aldrig aabne". I de smalle Fuger, der var mellem
Stetrblokkene, havde øverst oppe engaDg i længst svun,
den Tid et Frø fra et Træ fæsmet sig og slaaet Rødder,
og disse havde gennem Tideme banet sig Vej ned, saa
der Du stod et stort Træ, der ganske havde sprængt
Graven. Monumentets Kvadre hældede Du ud til a e
Sider, men blev samtidig holdt fast aI Træets Bark, alcr
laa som etr Pølle rundt om Træet. Et tavst Bevis paa,
Memesket spa?rr, men Gud na'r. . . .

Fra HanDover rejste vi til Køln og frydede os over
den prægtige Domkirke, de store Broer over Rhinen
samt den gar e St. Ursula Kirke og det i deDne værende
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Skatkammer, der rummer en Overdaadighed af gamle

Kostbarheder uden Lige.
Det vil førc for vidt og er heller ikke min OPgave

her at beskrive Køln, hvor ieg for øvrigt har værct
flerc Gange. Vi fa t intet Arbejde, men sad paa

Herberg zur Heimat og funderede over, hvor vi skulde

rejse hen. Da traadte ind ad Døren en lille Mand med

Guldbriller, lang sort Skødefrakke og et latrgt bølgende,
rødblond Fuldskæg. Han spurgte, om her var Maler-
svetrde, og vi traådte frem. HaD Præsenterede sig som

Malermester Peter Bomat og havde Foretning cirka
tre Timers Jembanerejse fra Køh i det wesdalske
Indusffiland, i etr lille By, der hed Weidemu a/d Sieg

og laa nær ved Købstaden Siegen (Sieg er en lile Biflod
til Rhircn). Vi tog med ham.

Rejseo gik gennem Bjergland. og soafl rpg vi geDnem

den fø$te Bjergtunnel - af saadanne er der mange fra
Køln til weidetrau.

Det var en lille veDlig By, vi kom til, med en vedig
Befolkning. De fleste Huse var dækket med Skifer lige
fra Skorstenen og ned til Jorden, lyse eler grønmalede

Vinduer og kulørte Vinduesskodder. Vi faldt hurtigt til
i disse Omgivelser. vi spiste og boede hos Mester; vi
sov sammen i etr Dobbeltseng. Vi fit 15-18 Mark
om Ugen + Kost og Logi. Der var to Sønner i ForreF
ningen, begge Malere; de var henholdsvis 20 og 28 Aar
gamle. Den ældste havde gaaet paa Malerskole i Diissel-
dorf og var en dygtig Maler, den y4ste skulde paa

Session det kommende Eftemar og blev taget til Infan_
teriet. (Hatr faldt i et aI de første Slag i første Verdens-
krig). Arbejdet var blandet, men skulale altid være godt

og pænt. Der var ogsaa en ældre Datter hjemme til at
hjælpe Mutter (som Mesters Korc betrævnedes). En
andetr ung Pige tjente hos en Fabrikant, der boede Paa
1. Sal; hun hed Marie, kaldet Marichen. Familien paa

l Sal var Katolikker, Mesters var evangelisk kristne.
Lige over for os boede en Minearbejder ved Nam Her-
ma.nn Schumacherl han havale en køn ung Datter ved
Navn Henriette, kaldet Jetchen. I øwigl var der ogsaa
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etr Del unge i Nabolaget, og de kom ofte hos Mester
Bonnats, hvor der var fiit Slag og alrid Gemytlighed.
Omtrent hele Befolkningen var enten Minearbejdere
ellcr beskæItiget i de store IDdustrivirksomheder i Jem
og Staal, der strækker sig over næsten hele Westfaleo.

Om Søndagcn gik vi Tur i Bjergerc og gik ogsaa i
Kirke. Jetchen, der havde en meget smuk Stemme, satrg
i Kirkekoret. Vi var ogsaa nede i Mircmc og saa, hvor-
ledes det foregik. Hele Byen var faktisk undermineret,
selv under Floden var der Grubegange, og saadan er der
overalt i Westfalen. Om Natten, naar vi laa i vor Seng,
kunde vi høre og mærke de dumpe Drøn fra Spræng-
nirger i Dybet.

Lørlnen udbetaltes hver 14. Dag, og der var 14 Dages
Opsigelse fra begge Sidcr, om rcgen ønskede Arbejds-
forholdet ophævet. Da vi skulde have Løn udbetalt
anden Gaflg, sagde Mester til os: ,,Hvad vit I egentlig
gaa med saa mange PeIIge for? Var det ikke bedre, om
I fik udbctalt en 5-10 Mark og jeg satte Resten i
Sparekassen? Jeg vil præscntere jer Bogen efter hvert
lndskud." Det gik vi med til, og det medførte, at vi hver
havde omtrent 30O Mark paa Lommen, da vi rejste
derfra. - Det var en god Ordning, som mange unge
maatte ønske blev praktise.et i Dag.

Det var ind under Jul, og vi snaklede om, hvordao
vi skulde forholde os - vi vilde jo længere omkring.
Vi var enige om, at vi ikke kunde være bekendr at gaa
der til hen i Foraaret og saa stikke af, saa vi sagde op
mellem Jul og Nfaar til at æjse omkring 10. Januar.
Vi blev fra Mesten Side imødegaa€r med, at vi da ikke
maatte rejse her lige i Vi erells Hjerre - vi skulde da
i hvert Fald blive til hen mod l. Marts. Men vi holdt
fast paa vor Beslutning.

Hen mod After den Dag, vi skutde rejse, kaldte
garile Bonnat os ind paa sit Kontor; Mutter vår ogsaa
til Stede. Her sagde ganrle Bonnat til os: ,,1 har været
som to fremmede Fugle, der er dumpt ned her i vor
A*rog. Vi har alle værer saa glade for jer. og minc
Kunder har v:eret godr tilfreds Eed jer. Om nogen af
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jer eller I begge nogensinde igeD kommer paa drsse

Kanter og ikke ønsker at gaa videre, da skal I have
Irv åt blive her, lige meget om det er Sommer eller
Vinter." Saa gav han og Mutær os Haanden og sagde:

,,Gott mI Euch!"
Et Aar senere giorale min Kanmerat Peter Brug aI

Tilsagnet. Han rejste 8 Dage før Jul fra DaDmark og

direkte til Weidenau. Hatr blev hos Bonnats aLn Vinter
og den paafølgende Sommer, blev gift med Jetchen og

nedsatte sig som Mester i Nabobyen Kreuztal. Han blev
en anset Mand alemeale og blev Obermeister for Maleme
i Krcis Siegen. Har maatte 8øre de sidste 31/! Aar
med af Vedenskrigen 1914-18, men slap levende fra
alet. Hatr og hans Hustru besøgte os samfieD med dercs

første Bam i 1903, og da de gentog Besøget i 1919,
var der to halwoksne Bøm, en Dreng og en Pige, med.
De var alle meget udsultede efter Krigetr. Jetchen død€
1925. Peter blev gift igen 1927 og besøgæ os et Par
Gange efter den Tid. Han døde pludselig Nattetr til
Paaskedag 1947. Jeg har geDnem de mange Aal staaet

i Breweksling med ham og senere med hans Bøm
Vi rejste altsaa fra Weidemu og blev fulSt til Batre_

gaardeD aI en stor Ftok UngdoD, og§aa JetcheD og
Marichen. Vi rcjste først til FranlJurt am Main, detr-
gang en stærkt pulserende Handelsby med ca. 150.000
lndbyggere, hvoral ca. l0 pcL var Jød€r. Vi saa her
det beømte Rotschildhaus, saa vidt jeg ved det oP

ndelige Hjemsted for det verdeNomspætraletrde Penge-

dynasti Rotschild.
Vi saa og var inde i ,,der alte Rtjmer" med den

pragtfulde Kejsersal. Metr Arbejde fandt vi ikke, og
Rejsen gik videre ti1 Wiirzburg. Her vax heller intet at
opdnve, og saa Cirk Turen til Niimbe4. I deone herlige
gamle By fik vi Arbejde hos Malermester Eugen Miiller
i Bayreutsche str.; aler var langt over 100 svende, og
vi havde Held til at konme med paa Nybygtriogsarbeid€

- det var paa et stort Hotel. Vi var delt i Sjak paa hver
en halv Snes Mand. Jeg kom sanmen med en ung
Dekorationsmaler til at male en halv snes lrfter; jeg

33



malede Rokokoomamenter efter Pougas, og han for-
synede dem med Blomsterbuketter og Ranker malet
paa fri Haatrd fra Palet- Jeg malede ogsaa en Del Dørc
i Nødde- og Egetræ, hvad jeg var temmelig forholig
ned fra min I-æretid.

Mester var en meget fin Mand; han gik med Diplo-
matfrakke, Cylinderhat og Handsker og sagde Hrr. til
alle siDe Svende, og kdtiserede han, var det altid paa en
udsøgl høflig og korrekt Maade.

Der var en Polever (en Slags Formand) for hven
Sjak. Eogang havde jeg en Sødag haft Overarbejde
med rbgle Døre i et Køklrcn, og Poleven havale sagl til
mig, at det skulde der itke gøres for meget ud af -det var jo kun i et Køkken. Om Mandagen kom Mester
paa Inspektion. ,Nein, Hrr. Nielsen, ktinnen Sie das
nicht besser machen? Weffr es in einem Abort wåre,
låsst ich mich es schon gefallen, aber nicht iD einer
Ktchel" Jeg forklarede saadån og saadan, jeg kunde da
godt lave det bedre. Poleven fik er lille høflig Repri-
mande, og jeg maåtte male Dørene om; men jeg fik miD
fulde Betaling, ogsaa for det kasserede Arbejde.

I Fritiden travede vi rundt i den gamle, interessante
By, fulgte Gravene, der gik Byen rundt udetr for Muretre
med de mange Taame, eller vi gik ad de smale Gader
Byen rundt inden for Murene. Vi var paa den gamle
højtliggende Borg med den dybe Brønd og i alet fem-
kantede Taam med de uhyggelige Torturealskaber fta
Middelalderen (b1. a. die eiseme Jungfrau).

Om Aftenen kom vi ret ofte i SkaDdimvisk Forening,
,,Hulen", her var Sang og Bægerklarg; den havde til
Huse i en lile beværrning i Klam casse. I Hulen traf
vi bl. a. den blandt Naver kendte Arkitekt Zaca Friis.
Han var Formand for Foreniryen (han er lige nu i 1952
død i København), og vi var med til Kalaset i Hulen
paa hans 28 Aars Fødselsdag. - Det blev for øvrigt
vor Erfaring, at man skal holde Maade med at gaa i
Hulen; har man lidt Penge, skal man Dok blive pumpet.

Vi boede i en lille Caf6 og Logihus, der hed ,,Haus
Sachs". Det laa ud mod Frue Kirkeplads, hvor ogsåa
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der schdne Brunnen med sit smukke, 20 Meter bøje
taam og den berørunelige Riry i Gitteret omkring
Brørder findes.

vi blev i Niirnberg til sidst i Apdl, men rejste saa
til lripzig. Vi vilde egentlig have været til Svejts,
men der kom saa mange dernede fra, der sagde, at d6r
var der ikke rigtig noget at gøre, saa vi opgav det og
reiste nordpaa. I L€ipzig fik vi Arbejde straks, men saa
fik Peter Hjemve og rejste til Købenlavn; her udbrød
kort cfter den slore Lockout, saa han søgte ud paa
Landet i Danmark og kom i Arbejde.

Jeg søg1e kort efter bort fm læipzig og kom ud i en
lille By mellem tripzig og Dresden. Den hed Grimma
og var et naturskønt Sted i Bjergene. Jeg havde godt
Arbejde og var jævnlig Lørdag Aften i Hulen i l-eipzig.
Her kom mange af de lockoutede svende fla Danmark,
og vi skaffede mallge af dem Arbejde - 

jeg fik ogsaa
en Del med ud til Gdmma.

I begyndelsen af Juli fik jeg Brev hjemmefra om, at
Far kunde dø naar som helst; hans Sygdom vax for-
vænet meget, og det var hans inderlige øDske at se mig
endnu en Gang. Jeg rcjste straks og naaede hjem Man-
dag Aften. Far var meget daarlig, men glad for at se
mig. Han døde den paafølge e Søndag lidt før Sol-
nedgang. - 

Min Kæreste var hos os, og hun og jeg
var lige gaaet til Statione[ med Brev til min ytrgle
Broder (der var i Skrædderlære i Esbjery) for at give
ham Meddelelse om, hvor syg Far var. Da vi næmede
os Hjemmet, kom min yngste Brcder, der var i Drejer-
lære i Brørup, frem foran Huset og vinkede ad os med
et hvidt Klæde. Vi løb saa hurtigt vi kunde mod Hjem-
met, men da vi naaede det, var Fax død.

Jeg havde seh4ølgelig i Ugens Løb været et Par
Gange hos min Kæreste; huII var nu paa en Systue i
Askov, hvor hun lærte Kjolesyning. Germem de halv-
andet Aar, jeg havde været borte, havale vi vekslet
Breve - det var inddelt saaledes, at naar hun skev
midt i Maaneden, saa svareale jeg efter 14 Dages Forløb
og saaledes fortsat. Med disse Mellemrum var der altid
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noget nyt at skrive om. Dette med evig Troskab og
Længsel o. s. v. gav vi os ikke meget af med i vore
Breve; at vi længtes og vilde være trofaste mod hin-
anden var etr Seli,følgelighed, vi ikke behøvede at bedyre
i vore Breve. Vi skrev i Stedet Døgtemt om Begiven-
hedernes Gang. I den Tid, jeg havde vææt borte, havde
Marie været en tmfast cæst i mit Hjem, og mine For-
ældre holdt meget af hende.

Jeg har tidligere skildret, hvorledes Dr. Freisleben
stod ved min Fars Død. Dagen efter Dødsfaldet rejste
jeg til Esbjerg for at meddele mitr Broder vor Fars Død.

Fars Lig blev ført til Malt Kirkegaard og begravet
d6r. Der mødte et stort Følge frem, og vi hørte en Del
sige: ,,Ja, Frederik maa da alligevel have været syg, Ior
ellers var han vel ikke død."

Det havde været saadan, at med de mange Aars
Sygdom var det hos Folk næsten blevet som en Tradi-
tion, at om Efteraarct, om ikke før, lagde Frederik sig
til Sengs; saa havde har jo då de 40 øre om Dagen
i 16 Uger fra Sygekassen. Nu døde han altsaa midt om
Sommeren.

I de sidste Maaneder, før l-ockouteo sluttedo, kom
jeg til at arbejde for en Mester i Brørup. Jeg blev deD
meste Tid beskæItiget hos tidligere næiate Pastor Nis-
sen; han var nu blevet Prov§t og forflyttet til det større
Embede i Brørup. I den Tid, jeg arbejdede hos Prov-
stens, spiste jeg hos dem. Fruen sagde til mig, straks jeg

korn der, at jeg skulde ikke tage Mad med hjemmefra;
jeg skulde spis€ hos dem, saa længe jeg arbejdede der.

Saa snart Lockouten var slut, rcjste jeg til Aarhus
og kom til at arbejde hos mitr gaDle Kammerats l-ære-
mesters Søn, der havde en ret betydelig ForretniDg i
Aarhus. Jeg arbejdede hos ham hele Vintereq og all
var egentlig lagt til Rette til, at jeg skulde blive der.
Min yngrc Broder var tru paa et Skædderværksted i
Aarhus, vi bo€de sammen i et lille Værelse i Mejlgade.
Min Marie var efter Nytaar ogseø kommet til Aarhus
og lærte paa det Værksted, hvor milr Bror var, at sy

Drengeø; hun havde et Værelse i Knu&isgade. Vi
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hentede Middagsmad fra et Pensionat og holdt os selv
mcd Tørkost. Maxie og jeg havde omtretrt besluttet at
gifte os i Aarhus. Jeg havde Tilsag:n om fast Arbejde
hos Mester Tnrelsen, og hun var lovet ah det Drenge-
tøj at sy, hun ku e overkomme.

Men saa skete der noget uventet.
Min Læremester døde pludselig sidst i Marts af

Lungebetændelse- Min Mor shev derom hen i April.
Jeg følte Trang til at bevidDe Enken min Deltagelse
og skrev et pænt Brev til hende. Faa Dage efter modtog
jeg et Brev lra hende, hvori hun bad mig, smrest ske
Irunde, om at komae til Vejen, da hun geme vilde tale
med mig om noget vigtigt. Jeg rcjste demed deD paa-
følgende Søndag. Hun udmalede for mig, hvorleales hun
havale tænkt sig, at jeg skulde overtage og videreføre
Foretdnger (der var ingen BørD i Ægteskabet). Jeg
havde mirc BetæDteligheder og foreholdt hetrde, at jeg
var uden Kapital og følgelig vilde have vaffkeligt ved
at alrive Forretning, men hun holdt paa sit. Hu.o mang-
lede ikke Penge, Materialer var der nok aJ, Bestillinger
paa Arbejde laa der Mengder af - det var blot at tage
fat. Jeg spurgte, hvad hutr mente at skulle have i Iæje
af Virksomheden. Det gik hutr ualenom ved at sige, at
hun sFtes, jeg skulde arbejde med det en Tid, for at
jeg kunde danne mig et Skøn over, hvad jeg mente
at kunne give i kje, for jeg skulde ild(e sættes haardere,
end alet kutrde svare til.

Saa slog jeg til - det saa jo altsammetr tilforlade-
ligt ud.

Jeg rejste tilbage til Aårhus og forklarede Mester
Truelsen, hvordan Landet laa. ,,Jeg forstaar godt, De
giber Chancen," sagde han. ,,Men jeg vil da ste Dem,
det er ikke som Fod i Hose at drive Fonetning; jeg har
i hvert Fald haft mine Vanskeligheder, skønt jeg har
min Far at støtte mig ti1. Mefl skulde det hænde, at De
kommer til at fortryde, saa vær kun rclig: Der er altid
etr Plads til Dem i min Fofietdry." Dette sidste tog jeg

som en OPmuntritrg.
Jeg ankom til vejen Søndag MorgeD ved 4-Tiden
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den 13. Maj 1900. Det var fint Vejr, og Lærkeme sang.
Jeg gik ned forbi alen garnle Forretning og over ad
Præstegaardsstien - alt aandede endnu Ro, Jeg var
paa Ki.kegaarden ved miD Læremesters Grav; den laa
i Kirkegaardens sydøsdige Hjøme, saa nær ved detr
gamle Virkeplads, som den overhovedet kunde komme.
Det var med taknemmelige Følelser, jeg stod ved Gra-
ven. Lidt efter kom Fru Atrdersetr (nu vfi Titlen
ændret), og hun bød mig med ind. Vi drak Kaffe og
talte sainmen om, hvor jeg helst skulde begynde. Det
blev hos Fru Olsetr paa BauDgaard; hun var Søster til
Fruen paa Grønvang. Som Lærling havde jeg ofte
arbejdet paa Baungaard, saa Fruen ketrdte mig og lyk-
øDskedo mig til mh Geming.

Marie blev foreløbig i Aarhus til Pins€. Der var saa

travlt paa Værkstedet, og hutr tjente a[erede godt.
Fra LadeluDd Landbrugsskole låa der etr stor Ordre.

Der var betydelige Byggea$ejdu i Gaog derholne, og
jeg tog hetr og talte med Forstatrder Niels Pedersen.
Han over&og mig at udføre Arbejdet - der var for
ot Par Iusind ltonor, og det var mange Perye denga4.

Jeg havde skevet titl Firmaet A. SteUing, Køben-
havn, og Iorespurgt, om der ku e være Ta.le om, at
Firmaea vilde yde mig etr beskedetr Xredit, thi selv om
der var Materialer rck, vilde der jo altid blive Brug lor
Supplering. Jeg ventede Svar dedra. Jeg havde vedlagt
Eitr HeDvendelse to Anbefalhger, eo fta Forstatrder
Niels Pedersen og en fm Prcvst Niss€tr.

Efter fjonetr Dages Forløb bl,ev jeg en Lørdag Efter-
middag telelodsk kaldt til Vejen. Der var eo Ligkiste,
der endelig skulde males og være klar til Ma.adag For-
middag. (Dengang stod der ikle Kister Iærdige paa
Lager hos Snedkeren). Jeg var hjemme om Altercn og
fik givet Kisten fønte Gary. Jeg var lidligt oppe Søndag

Morgetr og fortsatte. Da kom med førsæ Morgentog to
Herrer og en Dame paa Besøg hos Fruen. Hun viste
dem rundt i Huset, baade oppe og nede og i Haven.
De vai ogsaa i Værkstedet. ,,Ja, Nielsen maa arbejde
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i Dag, for Kisten skal være færdig," sagde hun til de
Fremmede. De rcjste igen ved Middagstid.

Jeg spekulerede paa, hvem det kunale være, for jeg

vialste fra miD I-æretid, at det var meget sjældeDt, aler

kom fremmeale paa dette Sted.
Jeg talte med Fruen om AJtene& men hun lod som

intet, og jeg vilale ikke være nysgerrig.
Jeg tog til Ladelund samme Afæn. Matrdag Efter-

middag kom min Mor løbende til Lad€lutrd og meddelte
mig, at aler var eD Vognmaldskusk fra Vejen med alle
nine Sager. Jeg blev hed om øreme og løb med min
Mor hjem. Ja, der holdt hatr, jeg kedte ham godt. Han
vidste ikke andet, ed at Fru Andersen havde lejet ham
til at køre dette herhen. Vi læssede af, og jeg kørte med
ham tilbage. Paa GadeD i Vejen mødte jeg vort Postbud.
Jeg spurgte, om han vidste, hvoridt der var Brcv til
mig. Jo, han havds haft et stort Brev til mig fra Køben-
havn. Jeg kom ned til Fru ADders€n og spurgte, hvad
Meningen var. Jo, hun havde da lejet Forretningen ud
for et Aar til en velhavende Maler fra Aalborg og givet
ham Forkøbsret - han havde ma[ge Penge. Hvad saa

med mig? Ja, jeg kunde jo da rejse igen, jeg var io ikte
ko raktbundet, og mar jeg slet iryen Kapital havde,
maatte ieg vel kunne forstaq at jeg ikke kude &ive
ForretDing. Jeg spurgæ efter Brev. Der var intet Brev.
Jeg paastod, at jeg vidste, der var et Brev til mig. Naa
ja, hur vilde se trærmere elter - aler var kommet nogle
Tryksager, men hun havde ment, alet var til heDde, ala

det var fra en åJ hendes Malds gamle Forbindelser. Nu
kom Brevet frem. Det var bmdt, skønt det var tydeligt
adresseret til mig. Brevet indeholdt foruden en Del
Tryksager en Skivelse, hvori det hed, at Firmaet havde
bernærket sig Irdholdet af min Skrivelse og de to Anbe-
Ialitrger. De var villige til at levere, hvad jeg maatte faa
Brug for, med 3 Maarcders Krodit og for øwigt en
løbede Xædit paa tre Hundrede Kroner. De ø$kede
mig Held og Lykke og haabede paa gemidigt godt
Samarbejde. (Dette Samarbejde har nu varet i omtrent
52 Aar). Jeg sagde til Fru Anderser ,,Jeg har alt at
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vinde og intet at tabe. Jeg finder nok et Sted at bo, og
jeg bliver, hvad der eM sker." Hun prøvede at sætte
sig paa den høje Hesr og crklærede, at da jog var udeB
Kapital, vilde min Mestereren kun blive saadan lidt
Fuskei, der ikke vilde faa nogetr Fremgang. Jeg blev
vred og sagde: ,,Jeg har lært hos en Mester, der satte
en Ære i at oplære sine Lærlinge, saa de magtede Faget
til Bunds, og det kan jeg. I de fem Aar, der er gaaet
siden da, har jeg brugt Haand og øje baade herhjemme
og i Udlandet, og iDgetr skal nogeNinde kuDne sætte
Fuskstemplet paa mit Arbejde. De har prøvet at haare
mig for min Fattigdom. De har i min Nærværelse givet
det Udseende af, at jeg var Svend i deres Brød, saa De
derved kunde gøre en fordelagtig Handel med eD frem-
mcd. Det faar vlere, hvad det er, men nu har De ogsaa
brudt mine Brevskaber - v6d De. at det er en strafbar
Handlins?"

Nu gav hun sig til at græde, vilde sende Afbud til
ham i Aalborg, havde intet højere ønske, end at jeg
alligevel fik Forretningen, havde altid været saa glad
for inig i min Læretid, at det var en Ubetænlsomled,
hur havde indladt sig paa, o. s. v. Jeg spurgte, om hun
ikke havde skrcvet Kontrakt med den andeD. Jo, det
havde hun. Jeg sagde: ,,Ja, saa skal De ikle lave flere
Dumheder. Lad ham kuD komme! Saa faar TideD
raade for Resten."

Jeg tik mig rn,tallerer lidr længere henne i samme
Gade, fik hurtigt et stort flot Skilt hængt ud og var
parat til at tage Kampetr op.

Den rige Mand kom. Han blev gal i Hovedet, for Fru
Anderser havde sagt, at der kun var een Foretning
oppe ved Stationen foruden den gamle her ved Kirken,
og nu saa han, at der var een til kuD faa Huse fta ham.
Allercde 1. November sagde Fru Andersen L-ejemaalet
med ham op til Ophør 1. Maj; hun srntes, han van-
røgtede Huset.

Han byggede sig et stort Hus længere oppe i Gade[
Fru Andcrsen lilbod mig igen ForreutugeD. meD jeg

sagde nej med den Motivering, at jeg endllu var lige saa
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fattig som før. Hun flyttede saa selv ind igen og sad et
Aars Tid med lidt Farve- og Tapethandel; saa kom hutr
igen. Vi maatte fiDde en Udvej - 

jes rkxld€ løse hende
af. Jeg havde !,undet mere og mere Fodfæste, medeff
det kun gik smaat med alen andens Fonetning; han
faldt ikke rigtig til her, skønt hatr i og for sig var dygtig
nok. Det var haas overlegne Væsen, Folk il*e syntes
om.

Vi fik tilkaldt en Ejendomsmægler, som havale For-
stand paa Ejendomshandeler. Han fandt snart ud af,
at Fru Andersen ingen Gæld havde paa Huset. Der
tiltrængtes i høj Grad et nyt og bedre Værkste4 og han
Ioreslog, at jeg, om vi kunde blive enige om Købesum-
men, skulde lade bygge et nyt, gundmuret Værksted,
og naar dette var sket, skulde Fru ADalersen optage et
nlt KreditforeDingslaar i Ejendommen og saa lade
Resten staa hos mig mod 2. Pant i Ejendommen. Det
skulde staa i 10 Aar, dog saaledes at hun efter 5 AaIs
Forløb skulde have Halvalelen og efter yderiigere 5 Aai
Rester Vi blev paa dette Grundlag enige om etr Købe-
sum paa 5.500 Kr. Der skulde skrives Købekotrtrakt
paa Herredskontoret med alEt samme, og Daar Værk-
stedet var bygget og Krcditforeningslaanet hjembmgt,
skulde hun udstede Skøde. Hun skulde frit bebo den
eDe Stue, hdtil alt var i Orden.

Jeg stod i Forretnirysfoftidelse med to Teglværker,
en Trælasthandel samt med Murer-, Tømrer- og SDed-
kerfinnaer, og Værkstedet var snart bygget, 10X15
Aletr stort. (Nogle Aar senere byggedes en Fløj til paa
10X 17 Aletr). Densans blev næstetr ale Papircr ve&.
Ejendomshandeler skrcvet paa Herredskontorct. Sag-
førere var ikke meget brugt. Herrealsfuldmæglig (senere

Justitsraad) Clausetr skrev Købekontrakten, hvori bl. a.
stod: Fru Atrdemetr optager til egen Skado og Fordel
et nyt Krcditforeningslaan o. s. v.

Clausen skulde ogsaa ordne Laanesagen, Da Pengene
kom til Udbetaling, tilsagde han os til Møale paa Her-
redskoDtoret. Hatr skrev Skødet og 2. Pant Obligatio-
æn, og alet var, som det sl:ulde være. Men saa var der
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et Kurstab paa 300 Kr. Paa Krcditforeningslaanet (der

var bevilget 3000 Kr.), og hun blev meget fortømet paå

Fuldmægigen, fordi han ikke vilde §tøtte henale i Kravet

om, at jeg skulde dække dette. Han holdt stejlt Paa, at
det var heode, der skulde bære dette; ieg skulde jo
idbetale fuldt til Kreditforedngen, og Købekontakten
sagde tydeligt, at aiet var hende, aler til egen Skade og

Fordel o. s. v. Hun maatte bøje sig.

Da vi var færdige paa Kontoret, bød hun paa Middag
med Vin og alet hele paa KroeD.

Saaledes gik det tit, at jeg kunde flytte hd som Ejer
i min gamle I-æreplads.

Fomd lor disse Begivenheder var der sket det, at
Marie og jeg havde holdt Bry up den 20. Juli 1900.

Vi havde dengang en lile I€jlighed med eetr Stue og
Køkketr nedenundfl og Soveværelse i et Gavh€rel§e
ovenpaa samt 2 Fag Værksted i Baghuset.

Her blev vort første Barn født den 24. Maj 1901.
I Løbet af 20 Aar fik vi 14 Bøm, 10 Døtre og 4
SøDner; de lever al1e og har det godt.

Forretniogen gik støt fremad. Jeg havde meget M6
belarbejde for sædkerfle, vognarbejde for smedetr og
Ior BøDderne, havde meget at lave for Me[garircfabrik_
ketr ,,Affa', baade paa Bygningeme og med Skilte og
andet Reklamearbejde; her var fømæ\Trte Johs. Lau-
ridsen Direktør, og jeg fik ogsaa haDs private Arbejde.

Noget senere kom Byen§ store Søn, Billealhuggeren
Niels Hansen Jacobse& hjem fra sit mangeaarige oP
hotd i Paris. Han tog Ophold paa sitr Fars gahle

Gaard og byggede et Atelier med Udstillingshal i SKbe-

lund (det blev Grundlaget for det nuværende store

Ku$tmuseum i Veien). Ogsaa ham kom jeg i Fo$itr-
delse med, dels som Maler, dels som haos Medhiælper

ved OpstiliDgen al hans mange Skulpturer, der hidtil
havde ligget, tildels sønderbrudt, i han§ Fars garEle

l,ade, delvis dæktct til med Hø og Haln. Vi klitrede

med Gips og ,,svinede til", som hatr udtrykte sig, med

Umbmfarver, opsti ede Skyggen, Militarismen, Døalen
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og Moderen, Thor med Midgaardsormen, Detr bundoe

lrke og madge andre.
Med Anbefaling af Johannes Lauridsetr, aler nu var

blevet landbrugskyndig direktør i NationalbankeL og
Niels Hansen Jacobsen fik jeg i 1910 tildelt et Stats-

stipendium paa 300 Kr. til en Studierejse i Udlandet
specielt til etr stor Udstilliag aJ malede og dekorerede
Værelser i Miinchen.

Jeg rejste over Hamborg til Dresden, tæsaa her ale

mange Kunstværker i det derværende Galleri ,,Zwinger"
og meget andet, rejste derfra til Prag, stod i Tein-
Kirken med Tycho Brahes Grav, gik over alen §kønne

Karlsbro, drog herfra til Wien, var i Stefan§-Domen
og mange ardre Steder, besøgte flerc Malerværksteder
og fandt Mestre, der med stor Velvilje førte mig mndt
og viste mig det retrt pmktiske Maleraftejale, som alet

udførtes i Wien. Fra Wien tog jeg til Salzburg Paa et

enkelt Døgls Ophold, hørte her det dejlige Klokkespil,
var paa Kapucinerbjerget med Mozart-Hiitten og tog
videre herfra til Miinchen - Rejsens egetrdige Maal.

Det var en pragtfuld Udstiliog med en laDg Rækl@

smukt malede og dekorerede Værelser. Kolleger, jeg

traf, var overordentlig elskværdige til at vise rundt,
ogsaa ude i Byen. Jeg syrcs selv, at jeg saa meget, der
senere kunde komme mig til Nytte. Jeg var ogsaa hde
at hilse paa de to Redaktører af ,,Deutsche Malerzeitung
- Die Mappe", Herbing og Reisberger; al€ var meget

interesserede i at hørc om Malerfagets Kaar i DåDmark
(Jeg var mangeaarig Holder af deres Blad).

Jeg var i Miinchen omtrent 8 Dage, giorde saa et

kort Ophold i Niirnb€rg og tog over Franl<furt a/M til
Mainz, hvorfra jeg sejlede paa Rhinen til Kt ln og derfra
til Weidenau.

De to gar e var nu døde, men ForretDingen førtes
videre af Sønrcme Karl og August. Jeg fik en hjenelig
Modtagelse, og vi opfriskede ganie Mitrder. Derefter
besøgte jeg min gamle Rejsekammerat Peter Jensen og

Jetchen i Kreuztal, de havale to dejlige Bøm; derefter

min yngste Broder i Elbefeld, og helfla gik Tuen hjem
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til Vejen. Godt tle i holdsrige Uger var gaaet, og -
saa utroligt det end lyder i Dag - de 300 IG. slog til
til hele Turen. Den meste Jembatrerejse blev foretaget
på 3. Klasse; der ser man ret det brogede Folkeliv, som

det udfolder sig i Tyskland.
Min udmærkede HusEu havde under miII Fmværelse

forestaa€t det hele. Vi havde etr halv Snes Mand i
Arbejde, og de havde alle gjort deres yderste for at faa

alt tll at ldappe, mens jeg var borte
I tolv Aar til 1928 sad jeg i Hovedbestlrelsen i Cen-

tralforeningm af Malermestre i Da.trmark og var ene

Repræsentant lor Landmålerne ved knforhandlingerne
med Malerforbundet. Det var, mens Rudoll Poulsen val
Formand for Svenalene; harl var en stou! metr nobel
Repræsentatrt for dlsse.

I ti Aax var jeg i Vejen Haåndværkerforenings Be-
styrelse, deral fire Aar som Formand.

I 31 Aar var jeg Formand i økonomiudvalget i Veietr
Ungdomsforening, som jeg vaI Medstifter af. Denæ
Forening ejer et Fond paa over 20.000 Kr., hvis Renter
anvendes til lddigl Ungdonsaxbejde. Jeg er nu Æres-
meauem. Denne for en Utrgdom§Iorening sjældDe For-
mue er frembragt ved Overskud Ira de altid gode AIIan_
gementer, Foreningetr geDnem Tiden har haft

I nogle og tyve Aar var jeg i Bestyrelseo Ior TekDisk
Skole og er nu Æresmeallem.

Ogsaa indetr for Sponeq specielt Fodbold, har jeg

været i Iædelsetr etr Del Aar. Dette var dog rnest i de

første Aar af min Tid her.
Politik har jeg ikke givet mig ret meget af med

Gennem mit Arbejde baad€ i Haandværkerforenitr-
geD og CeDlralforeningeD aJ Malermestre kom jeg geo-

tagfle Gangc i Berøring med Jens Møller Jensen.

Naar jeg var i KøbenhaE, var jeg i Reglen oppe
paa hans Skole. Ogsaa den permanente Udstilling, han

i en Del Aar havde, besøgte ieg olte for at se, om der

var nyt at hente.
Jens Møller Jensetr kunde jo være noget robust i sine

Udtatelser. Engang han havde holdt Foreakag - alet
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vår vistnok i Haandværkerforeningen 
- over Ernet

,,Former og Farver i Hjenmene", sad vi nogle Stykker
sammen med ham og nød ct GIas Porrvitr med AngG
stura (en Drik, hatr ),ndede), og vi kom ril ar omra]e
Niels Thermamen. Da sagde halr: ,,Ja, Niels Thermatr-
s€n foretrak jo at blive Lappeskrædder i Nationalrnuseet
frerfor at bruSe sine Evner til ar lære daDske Malere
Forstaaelse aI Fomer og Farver."

GeDnem en Aarrække (1925-30) blev det af Arki-
tekt Bugge i Varde betroet mig at male og dekorere
en Række Prædikestole og Alrertavlen Raruner, saa-
Iedes i Lindktrud, Malt, crimsrrup, Staudng og Kelte
Kirker. Arkitekt Bugge arbeidede i disse Ting nøie
sammen med Nationalmuseet.

Selv om mirc Arbejder paa dene Felt jo slet ikke
kommer paa Højde med de smukke Arbejder aI Niels
Thennansen, som ieg har set f. Eks. i Løgumtdosrer
Kirke, tlor jeg dog, at de er værdige til at staa gennem
et Spand af Tid og vidrc om, hvad en Landsbymaler
kunde præstero.

Cennem hele mit Virke har jeg haft en uwrderlig
Støtte i min gode og trofasæ Hustru. Hendes Iyse Sind

- ogsaa i mørke Tider - har baarct over mange Var-
skeligheder.

Der mødte os megen Modgang. Gennem mange Aar
Ied hun meget af Astma, vax i ,,Klokken" (en Insrirution
for Astmalidende) og marge cange paa Statshospitalet
i Sønderborg.

He er ikke Børnene gik Ram forbi - 
paa et Tids-

puDkt havde vi paa e€n cang s},.v Bøm paa Hospitalet
med Difteritis.

I 50 Aars Alderen fik min Hustru Sukkersyge. LæDge
holdt hulr den i Skak med Diæt, senerc med Insulin.
men saa gik det over til Koldbrand. I 1944 fik hun der
ene Ben amputeret, og om Foraaret 1945 maatte hun
ogsaa af med det andet Ben. I to og et haht Aax over-
levede hun dette under svære Pinsler, men hun beholdt
sit lyse Siad og ønskede kun, at hurl maatte bevarc sit
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SyD. Dette fik hun I-ov til. Det var under disse Forhold
ikke let at holde sig raDk.

Unaler min Hustrus sidste fleraarige svære Sygdom
var hun lige saa taknemmelig for en Køretur i Rullestol
i Omegnen, som naar jeg tialligere startede Biletr og
kørte hede en lang Tur ud i Landet.

Hun døde den 22. September 1947 Kl.9,40 om
AfteDen eft€r fiæ Døgns Bevidsdøshed.

Seks Døtre bar Kistetr med deres Mor ud af Kirken,
flre Sønner og to Svigersønner ba.I henale til cmven, og
de fire Sønner sænlede Kisten. Kirken var under Høj-
tideligheden fyldt ti1 sidste Plads, og cravstykket (med
Plads ti1 6 Gmve) var saa tæt b€lagt med Kramq at de
maatte lægges i flere Lag.

For år gore Biledet tuldsrændigt Daå jeg springe
tilbage i Tiden.

Om EftEraaret, som Marie og jeg blev gift om Som-
meren, blev min Mor gift igetr; det var rned en Mand i
Moltrup Sogn 5 Kilometer Nord for Haderslev. Hans
Navn var Jens Jeremias€n, han var E*emand for
anden Gang og havde to voksne Døtre, hvoraf den æld-
ste var giJt, og den atrden holdt Bryllup samme Efterarr.
Han var en ualmindelig god Matrd, ikke Velhaver, men
helt igenDem paalidelig, og hatr rakte os ofte en hjæI-
pende Haand, nåar det kneb. Han nød saa stor Tilid
blardt den velhavende BefolkniDg demede, at hatr -ligegyldigt om han henvendte sig til darske eler tysk-
sindede Bønder - altid kunde laane nogle Hundrcde
Mark til at forc[ække os med, naar det slæbte paa, og
vi blev aldd i Stand ril at betale ham rilbagE.

Jeg husker af Præstens Tale ved deres Bryllup, at
han sagde: ,,Ja, kære Brudepar, Det kan jo ikke hos
jer være den uIEe, flarnmeDde Kærliehed, der fører jer
sammen. I har nok taget jeres Fomuft med paa Raåd,
men jee vil ønske for jer, at ogsaa Kærligheden maa
finde Vej til jeres Hjem.' Det gjorde detr i dgt Maal

- de levede saare lykkeligt med hiDanden og oplevede
at holde Sølvbrylup, og vi Ee Brødre og hars ro Børn
har altid holdr sammen, som var vi Søskende. De
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boede i Søderjylland i 23 Aar, men ala Alde.en rneldle
sig, fl,,ttede de til Vejen; de vilale geme være i Nærheden
af Marie og mig. Her var de paa deres SøIvbryfluPsdag
GeDstand for megen Opmærkomhed fra BefolkDingen
paa deres gamle Boplads i Sønderjyland.

Min Stedfar døde Aaret efter op mod Jul. Og lra
Sønderjylland kom ganske uventet etr stor Bil med syv
aI So$ets bedste Mænd, tyske og daNke i god Sam-
drægtighed, fø at følge gamle Jets JeremiaseD til Gm-

Nu bo€d€ Mor alene nogle Aar i sit lille Hus, men
da hun fyldte 80 Aar, indrettede vi en Stue i vort Hiem:
hun flyttede med Glæde ind, og hendes Hus blev leret

ud. Hur levede endnu i fire Aar og blev omhyggeligt
plejet af mh Marie, der ellers paa alette Tidsputrtt selv
var stærkt mærket af sukkersygetr.

Min Mor døde i Højsommeren 1937 og blev begra-
vet paa Vejen Kirkegaard ved Siden aI sin kære Jens.

Det vår hendes ønske, og det fik hun opfyldt.
Paa Malt Kirkegaard holder ieg endnu mitr Fars

Grav i Hævd, og det ønsker jeg at gøre, saa lætrge jeg

Skønt Forretningeo gik godt, havde vi dog ofte alvor-
lige Vanskeligheder. Vi var saa.ledos etr Oi€rgang kom_

met i med for mange I-€veratrdører. Det er nemlg §aa-

ledes, at naar en Forretning gaar godt, saa vil alle geme

have den som Kufide, og mao kan da utrdertialen være

fristet til at købe hos en fot at dække en a.ndetr - og

det er farligt, naar man er fattig. Vi var kommet til at
skylde for matrge SteaLr, og alle vilde have Penge. Vi
frygtede ligefrem en KoDkurs.

Marie og jeg laa en Aften, efter at vi var gaaet til Ro,
og talte om Situationen. Hvor nær mon de kunde gaa

os, om vi sl:ulde gaa ned? Maxie sagde: ,,Havde vi dog

blot haft Ægtepagt, saa havde det vist ikke kum§t gaa

saa galt, som det nu kan." Jeg svarede: ,,Jeg tlor, jeg

ta'r hen og snakker med Clausen paa HorredskoDtoret
om, hvad han mener."

Jeg tog til Holste4 kom hd paa Herredskotrtoret og
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spurgte efter Clausen. Jeg blev vist ind paa hans Kon-
tor. Clausen var en klog og flink Mand, altid rcde til
at give et godt Raad, og det kosiede aldrig noget at
tale med harn.

Jeg bød coddag. ,,Goddag, Nielsen,,. svarcalE han,
,,hvad ønsker De?" Ja, jeg vilde da geme vide, hvad
Vilkaarene var for Oprettelse af Ægæpagt. HaII saa
over Brilleme saadan lige igeDnem mig og sagde: ,,Kdr-
ker der, Nielsetr?" ,,Ja, alet er ikke helr fti,,. indrønmede
jeg. Han svarede: ,,Det skal De ikke bryde Dem saa
meget om. Jeg ketrder Dem, De er jo en flittig Mand,
saa det gaar nok. Hold den Kurs, De har sa! men pas
paa, De ikke faar for mange I-€vemrdører. Er det alle-
rede sket og De skulle blive stæ\,Tet herhe4 saa skal
jeg nok sørge for, ar De faar en Ordring, saa De kan
køre det igemem. Metr husk Det er bedre at skyld€
1000 Kr. eet Sted end 100 Kr. paa 10 forskeltige
steder. Men jeg tror nu ikke, De bliver stæmet. Hold
blot Kursetr i Deres Arbejde."

Jeg drog lettet hjem, holdt Kursen og blev il,lce

Jeg fik, da jeg var kommet hiem og det var over
Tiden for at møde paa Session, iDgen lrbehageligheder
for det. Jeg blev kasseret, og da jeg havde Bevis med
for, at jeg paa detr Tid, jeg skulde møde, havde ligget
paa Sygehus i Ty.kland. fik jeg hgen Bøde.

Selskabelighed dyrkede vi ikke. Vel har vi jo haft
Barnedaab 14 caDge, men om Gilde i den Antedning
var eI ikke Tale.

For sy/ Døtre har jeg holdt Bryllup, metr ogsaa disse
Fester forløb utrder stilfærdige Fonner.

I de gaDske unge Aar havde vi slet ikke Raad ril
støre Selskabelighed, og efteÅaatraleo som Farnilien
voks€de, blev vi saa marge, at vi selv kunde Iylde
Huset.

Paa vor Sølvbrylupsdag holdt vi aabenr Hus her-
hjemme. Mange Gratulanier mødte frem, og om AIte-
nen var over 200 Mennesker samlet i vort Hjem, metr
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egendigt Gilde blev der ikke holdt. Vi modtog denne
Dag megen Hyldest fta Byens Beboerc.

Af runde Fødselsdage var min 60-Aars Dag den
fø^te, der kom til almindelig Kundskab, og jeg modtog
fta Haandværkerforeningen og Tekdsk Skole smuk
søhtøj.

50 AaIs FoIfetnitrgs jubilæet var et sandt Orgie af
Blomster og Gaver.

Btandt den l-andbefolkning, ieg kom i Beødtrg me4
fandt jeg marye gode Venner. Den, jeg kom til at sætte

mest Pris paa, var gan e Anton Flintholm i Drcstrup,
LæboE Sogn. Han var saa rcdelig og hjælpsom i al sin
Fæd, og han gav mig ofte et godt Raad, der var værd
at efterleve. Vi fik ofte en lang Passiar om matrgt og
meget. Han havale oplevet meget i et langt og sEæbsomt
Livsvirke. Det er nu et par Aar siden, han døde, 89
Aar gammel,

Ja, jeg har maaske bredt mig for vidt og oaaske
ogsaa holdt mig selv for meget i Forgmnden, men
SkildriDgen er sand. Jeg har maaske ogsaå draget for
mange Personer ind i Biledet, men ieg sytres ikke, ieg
har kunnet uDdvære dem, naar jeg skulale have den
rette Sa mentræng frem.

Jeg vil geme udtale, at har man som jeg haft det Held
at faå den store Gevinst i det L.tteri. som healder Kær-
Iighed og Ægleskab, saa kan dette bære over mange
VaDskeligheder. Trofasthed i alt er det bæretrde.

Det forekommer mig, at der rned Kærlighed og
Ægteskab ofte handles alt for let i den Ti4 vi nu lever i.

Jeg syDes, at Kursen i alt for hø, Grad skilter Ka-
ratær. Den lige Kurs er eftel mitr Medng den bedsæ

- metr jeg inalrømmer, at det ogsaa hører til god

SømandskuNt at kunne krydse frcm i Modvind. Maaske
dette ogsaa gælder for s€jladsen gennem Livet.

Arbejdsforholdene er blevet bedre, deD sociale For-
sorg ligeleales. Hjernmenes Kaar er derved blevet bedrc.
Men om Menneskenes lykkefølelse er blevet støne,
derom wivler jeg.

De fø$te aJ omstaaetrde Sange har jeg forfattet til
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en Fest, kaldet Georginefest, som holdtes i Vejen i
Sbptember 1956.

Om de bliver godraget. ved jeg ikke - men jeg
synes, jeg vil bevare dem for mine Efterkommere ved
at indføre alem her.

FøRSTE SANG

Mel.: Eøit lra Traets erønne Top

Fordums mer end hundred Aar
var her kutr en Flække -hist den store Mø egaard,
her en lille Række
Gaarde, huse, kryds og tværs,
spredte som hor mitre VeIs,
og den gadle Kirke;
men kun spanomt Virke.

Forao Batregaarden staar
støbt i Brooze Manalen,
som igennem Dange Aar
brugte klogt Forstandetr
lor at skabe bedre Kaar;
det gik fremad Aar for Aar,
det gav Brød til mange,
som før var lidt baDge.

Vejetr er nu som et Træ,
fuld af $øoæ Greæ;
Grercne gi'r Ly og Læ,
alt sig smukt forlener:
Harndværksddft og Iodustri,
Svøtrftebad, som Bøm katr li',
ja, og meget more -I skal baæ høe.
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Nu alet vrimler rundt otr*ring
med Butikler m,nge,



Lysta.Dlægget, aåh, hvor støtrt
med sin Friluftsscene,
alt ved Somrner klædt i grønt,
ViDter Src paa GreDe.
Reservat og Andedz.Dl,
melr det er vel nok etr Skam,
@gen det vil øde -de sku' ha' en Bøde!

Hvis en Dag der mangler Plads
til et større Gilde,
da er det os ret til pas,

om hos os du l'ilde
leje her den storc Hal,
dstr har Plads til Fest og Bal;
først vi dig detr viser,
sialen snakkes Pdse..

meget er her sat i Sviog,
Gaderne er lange.
Hvis du vil i en Butik,
saa tag ikke fejl Bestik,
ej altid den ligger
just, hvorhen du kigger.

Se vort Bi-blie-o-tek
har en smuk Facade,
indeni staax Bøgeme
rundt i latrge Rade.
Afl1a og P. I-auriabe[
var ale to, aler stifted' den -r vel faa dem husker,
naar cle Bøger tusker.

Stadiotr er populær -naar tler Kamp skal være,

kommer Folk fra fjem og nær,
Fodboldsport til Ære.
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Trolden er et Mesterværk,
matrge detr beskuer;
imens vandet plasker stærk,
Fa asi du skuer -Fatrtasi fra Drengeaar,
da vor Niels*) paa Marketr gaar
ruldt med sære Tarker,
KunsmerdrømmeD banker.

*) N. Hanse! Jæobsen.

r) Frederik den Sraende.

Hist aler staar en BautastEn,
rejst til varigt Minde
om Kotrg Frederik Folkekæf),
glem ham ingetrsitule.
Egnens Folk og Studespæfld
hid lra Marken mlled' alen,
Muskelkraft anvendtes,
Traktor il(ke kendtes.

52

Perlen iblandt alt, min Vetr,
er dog Kunstnuseet,
skabt af Hansen Jacobsen,
uden ham ej ble'et.

Det gaar op, og alet gaar ne4
alle vdd saa god Besked,
om det nu tiLfulde
gik ret, som det skulde.

Nitten hundred femti e€n
var her travle Dage,
S. U. frem i L)set tre&
har I vel kendt Mage.
Majestæteroe de kom
fluks hertil og saa sig om
og etr Folkemasse -tro mig det gav Kass€.



Gaa derind og se dig om,
Sind og TaDke stenmes from,
naar ha]]s Kulst matr §kuer
uniler Hallens Buer.

Sammetrhold er Løseoet,
for at alt katr lykles,
SammeDhold er erc det,
hvorpaa der kan bygges.
Sanmenlold i stort og smaat,
for at alt katr blive godt.
Sammenhold fremefter
giver Kæmpekræfter.

ANDEN SANG

Mel,: Det et et Lond -
Vi byder alle Gæsler her velkoomen,
som stæmet er i Dag til denns Fest;
vi Eor, de mange trok vel har fomummen,
vi laver det, vi tror, der virker bedst.
For tle Aar siden Ry gil( over kndet
om den Udstilitrg, som vi skabte her,
selv Majestæterne kom her og fandt det,
at Rejsen hid var Dok Umagen værd.

Se, Manden som i sin Tid skabte Grøde,
det var jo dog JohaDnes Lauridsetr;
han started Industrier, som gav Føde
til mange; j4 hao var jo alles Ven.
Ved Baægaardetr staar der nu til Minde
en Buste af ham, helt i BroM€ støbt,
haDs Indsats staar i mange Hjerter ind€,
hans Virke blandt os e( i Minder svøbt.

Ved Byens Pofl I ser et varigt Minde,
etr Bautasten for Kongen, som os gav
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den førsle Grunallov, og nok alle Siade
alen være skal for os en Støtlestav.
Kun Egrcns Folk og stualespand atrveDdtes

til Fragt af Steneo, som paa Maxken laa;
dengang en Traktor jo af i4en kendtes,
derfor staar Stenen, som I ser aletr staa

Et biblie-o-tek som faa her findes.
og ikke malge Byer bedre har.
I den Fo$hdelse jeg her vil mindes
Fru Anna og P. Laurialsen, som bar
det økonomiske ved aletr at stifte
og føre TankeD frem til Virk'lighed;
vist ingen Du med analet vilde skiite,
thi Byens Folk saa meget fik derved.

I Lystanlægget nyaler man Naturen
og Dyrelivet, som sig rører her;
metr er der Skuespil paa Friluftsscene,
saa gaar seli,følgelig man ogsaa der.
Metr i en stille StuDd man bare vanker
og ser sig nok i Ro det hele ao,

thi det katr ogsaa kvæge Sind og Tanker,
og §aa er dermed [aaet, hvad mal1 kå]1'

I Kufftmuseet ædel Kutrst du sl:uer,
dog mest skulptur a.f HaNeD Jacobsen;
her Kunstens Flamme rct lor øjel llet
i FaDtasi, som hao tru brugle den.

Og Maleriff ruDdt paa Væggen hængq
etr Farveslmfoni du her ret ser;
om du forstaar, i Sind bevares læDge,

og man maa sige: SjæI, hvad vil du mer?

Og Trcldetr her hver entelt Gæst beskuer,
men helst naar Vanalet plasker rigtig stærk,

da Fantasien her slaar høje Luer,
man ser, d€t er et rigtigt Mesterværk.
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den Fafiasi i Niels's{) Hove-d ban}ed,
da han i Drengeaar gik her omhing,
og tit i sffe Tanker her omvanked,
det hele var ham trol{ en sælsom Ting.

*) Niels HanFtr lå@bsen.

Paa Stadion man ofte S€jretr veDter,

Daar matr til Kampen her er ret i Stød;
i Svømmebad vil helst mar Naalen he e,

naar Sornmersolen skiDner morgenrød.
Ved begge Dele man nok Kræfter sariler,
og Idræt øves maa med megen Flid;
der skal dog passes paa, at ej matr ramler
her paa hinarlden, såa der bliver Stdd.

Her bygges Huse nu i store Blokke,
og smukke Hjem opføres rundt omlring;
nu sikkert nok sig mange lader lokke,
naar her de ser saa meget sat i SviDg,

thi Byen mer og mer faar lange Gaaler,

saa meget tryt matr ser her rundt omkriog,
og mange Steder man i Pløte vadet -ved Byggeri skal bruges mange Tiry.

Her HaåndvErksdrilt til Industrier bliver.
der hastes rundt af alle og erlver.
og Handelen i alle Reb nu hiver,
hver søger lørst sit Maal at kornme trær.

Og Konlorrencen nok blot Fliden øger,
det gælder her nu om at komme først.
Opfhdsomled matr ogsaa alerfor prøver,

- nok somme spekulerer og i TøIst.

og sker i omegn el1er By Ulykker,
er Falck med hurtig Hjælp straks køreklar,
og under volalsom Tuden frem hao rykker;
det lyder stygt - men Tanletr er nu ør.
Beliggenhed for Falck er meget vigtig,
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allig'vel ligger den med Blomsterstads,
men OrdEtr i Placeringeo er rigtig,
og hver en Ting er paa sin rette Plads.

Jeg ellers nær deo store Hal forglemte,
dfl er vel her dog lidt Omtale væd,
thi megen I-ov og Pris man her istemæ,
da i sin Tid vi den fik bygget her.
DeD bruges kan ti1 store Idrctsstæmer,
til Folkefester man anvenaler den
og meget andet - 

jeg ej alt kan næme;
den er jo Frugten af Udstilingen.

Fra Store Mø[e Øffeder leveres -til svejts og andre I-ande naax de frem;
selv i Paris de daglig nu serveres,
der skaffes god Valuta derved hjem.
Ja, saadar kan sig Tideme forandrc,
men stadig høres her dog Vandets Brus,
og om en Dag du hid faar Lyst at vanalre,
du ser enaltru det gamle Mølehus.

Vor By jeg elsker, og ,eg den dog kedor
fra mere end nu tresindstyve Aar;
igennem Arbejd', Slid og Møje vender
saa meget sig ru dog til bedre Kaar.
Og til de Gamle Hjem der stort Du bygges

nær Alfa ej med Udsigt vidt omkring;
med alt af nyt og raffiner't der hygges -maD haaber, de vil nyde disse Thg.

Saa matrge tog tru Arven op og f6er
her Byen frem til mere, end vi v6d;
i Fremtidsland vi hurtigt ind nu kørcr,
vi øtrsker blot, at ej vi bli'r køn ned.
Kun Sammenlold vi ønske vil fremefter,
thi Sammenhold det virker altid godt;
ja, Sammeniold katr give Kæmpekæfter,
det øves bedst i stort saavel som smaat.
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Mel.: Høie Nord, Ftiheds Ilien.

Vejen By. Gæsteme
rct velkommen her vi byde,
og vi ønsker, de maa nyale
alle Tider Fesæme,
som vr helst vil her deE lave,
ikte haste frem i Jag -de skal have
ydigr Præg hver fosdig Dag.

Vejen By: Kur$tnerhiem!
Se blot i PortaleDs Bue
Reliefet er at skue,
her nu drager Lyset frem,
og for Solm Natletr flYer,
Mandeo vsagner. det er Dåg -genrcm skyer
skider Tiden med stort Jag.

Veien By: Lunt i I-æ
her med dine mange Gader,
Hus ved Hus i lange Ra&r,
dog med Plads for Busk og Træ.
Ingen i den Tro vil roklos -her er Plads for Bord og Sery,

hvor fremlokkes
Ilvile efter Dageo streng.

vejetr By: se, dit Navtr
kendt er vidt ud oler Latrdet
for din Itrdustd blandt andet,
alen saa mangen Steals gør Ga}n.
Rundt omkdlg paa Landels Veje
mæ* det gode Undedag:

Phøtrix Veje
glr Trafik ved Nat og Dag.

Vejetr By: Virksomhed
fø Fabrikletr ,,Affa" kendes,
detrs ProduLler nu a0venales,
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thi hver Husmor v6d Be-sked:

Skal der steges eller bages,
tages frem det gaflle Raad:

Brug kun Alfa!

- og i GemiDg øves Daad.

Veieo By: Bautasten
rcjstes til al€o Ibnges Minde,
ham vi glemmer ingen sinde,
han gav cruadlov klar og rcn.
Lad det bryde, lad det gære,

st€m ej Strømmen, taal dens Bra&
aletl skal bæIe

crøde til en Sonmerdag.

Veien By: LystaDlæg
her Naturcn ret kao nydes,
over Dyreliv man fiydes,
Vej herud er itke tIæ9.
He! og Friluftsscele findes,
hvorpaa Kunsten føres frem,

og deo Einde§
herlig da i marye Hjem.

Vejen By: Vi har her
Biblie-o-æk i Eje,
alen kån store Tiry opveje,
thi doD er saa meget værd.
Aad'lig Føde den os givet
tag imod den hver en Dag!

DeD opliver
St€Bningen i fesdigt Lag.

Vojetr By: BroDzestøbt
Bust, staar for MæDd, vi ærer,
og hvis NavDe irem vi bærer -først Johames Lauddse[
Aakjærs Sarge her vi tryde,
husk og paa Forfatt€ren,

hatr skal lyde
ved Johanffs V. Jensen.
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Vejen By: SvømEebad.
Først man rigtigt ren sig vasker,
saa i Bailet rundt man Plasker,
det gi'r Styrke og eø dad.
Låd det skmlpe, lad ej væIe,
klem kutr paa med lange Tagl

Det skal bæIe
Friskhed frem ell somrrerclag.

Vejetr By: I&ætshal.
Den til mange Tiag katr bruges,
store Planer her udflge§,
hvortil den anvetrtles kan-
Her kan brydes, her kao læres,

stands ej Tiden, taal detrs Kald!
Den skal bæIes

frem til Slorhed eller Fald.

Vejen By: Stadiotr.
Dot er her, iler Kr_æfær pøves,
her skal FodboldsPorten øve§,
og vr er her kendt for tlen.
Naa, vi ej i Iørste Række,
vi dog troligt hænger i

og oB strække
helt til Kampen er forbi.

Vejetr By: Fiskeri
her i sørre Stil ,1u alrives,

øreder i DarEme trives,
i Paris mån deE kan Ii',
og til Svejts de ogsaa seful€s,

rydes ddr ned Velbehag
og aDvendes

d6r nok mest i fesdigt Lag.

Veien By: sammenhold -clet er, hvad der giver Kræfter,
det, der bære skal Iremefter,
saa vi faar detr stærke vold,
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som katr bære frem mod Lyset,
læg tru alle Kræfter i!

Tag blot Gyset,
som man alet ved Bad kan li'.

(Sftiev€tiAusnt1954).

VEIEN-SANGEN

Følgende Sarg vandt 1 Præmie ved TroldefesteD den
3-, 4, og 5. Sept€mber 1954:

Mel.: Mor Danma*.

Der er eD By. der Ugger lutrt ved Hovedvejetr.
DeD syner smukt fm Vestens Ba.ktetop.
Og deme By blev aldrig træt og mat i Iægen,
hver Gang det gialdt at løfte Fanen op
for Frihed, Fremskidt, Fselesskab og Styrke,
for enig Kamp hver Arbejdsdag.
Man Sammetrholalet stedse maatte dyrke:
naar frem der toDede en fælles Sag

i Vejen.

DeDs Hovedstrøg er som en Streg, der ilsomt farer
fm Nord til Syd til Bånelinjetr op.
Hotel og Bank, Buti}keme Eed alskens Varer
vil stedse give Byen Sjæl og (rop.
Og Troldetr som et Vartegn midt i Stad€D
med Vandkaskåder, krummet KIo
vil stadig &age Egnons Folk fra Gaclen.
Detr truer stygt mod Soglets vise Bo

i Vejen.

Etr saadan By blev til igeDnem lango Tider,
den vatrdt sig frem, lidt uensaxtet bygl.
Etr Kampens Mand, der frem mod Marl

sig hastigt strider,
stod Iast paa Jorde& MandeD udetr Frygt.
Hal1s Minde nu paa Baneplaalsen Iindes,
han skuer sytrsk mod nye Maal.
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En Mængde andrc Ting vi og skal mindes,
der skabte Gløder til de nye Båål

i VejeD.

Fabdkker gro'de Irem i Tidens Morgemøde,
en KunsteDs Borg blev rcist i SammeDhold,
og Byens gode Søn fik Ærens Roser røde,
mens VaDdet sprang omkring deD fule Trold.
Og Kdgen kom med Ræikespil og Mørke,
der pre ed' al paa Folkets Mod,
mens vaagen UDgdom Fodbold maatte dltke.
indtil man stolt med sejreDs Palmer stod

i Vejen.

Og Svørnmebad og Idrætsborg med meget mere
blev Frugter af dea samme gode Id,
og der btrev Kræfter til at løfte mallge flere
af skønne Ting i Fællesskabets Tid.
Mens Solen skinner sMrit fta sill Bane,
og Bøgen folder ud sit Tag,
skal Borger, Botrde hejse Haabets Fane
og bære den ind i den nye Dag

i Vejen.

I-ÆRORG

I har vel set, hvad l-æborg har i Gernme
fra cesten Aa til Lindknud i Nordve'st
Ira Bække Skel til Mosens sorte Brænrme
mod Syd - med aaben L€d for Sol og Blæst.
Fru Mettes Bjerg med alle sltre BaDker,
hvor Skov og Krat gi'r Ly for Ræv og Hø9.
Paa brede Marker Bonden Komet sanker.
Se Dal og Høje klædt med Eg og Bø9.

I har vel s€t de store, brede Vidder,
hvor aler er lang vej mellem Hus og Gaard.
Hærvejen op ad Stagud Bakkes Sider
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saavel som den, der sig mod Rib€ mor.
Og hvor kur Iør var Flyvesatrd og SteDe

og usle RøDner - ktrap med Rum for to -,er grøDne Hegn og latrge Agenene
og lune Hjem. hvor der er godt at bo.

I v6d vel, hvilke Minder Læborg ejer
fta fordums Tid - 

ja, helt fra Hedercld,
da Skarer fylkedes i Trc paa Sejer
og kæmpede med Sværd og Spyd og Skjold.
Se Kæmpehøjene og Runestetren.
I v6d vel, Runeme i jævne Ord
fortæller, at RawuDge Thue d€nned
har gjort for ,,Th].re, Dronning her i Nord".

Og Læborg Kirke er et rerdigt Minde
fra Tider, som nu strart er gaa't i Glem.
Se bare selv paa Væggene derinde,
hvor sælsom SkriJt bær' gamle Ta[ker frem.
Her lytted' Damarks mest oplyste Bonde+)
til Naaalens Ord paa hver en Højtidsdag;
til daglig eik paa Hvidbjery hatr sh Runde,
hatr talte diænt paa Tilge Folkets Sag.

*) Niels Iokum Themansr.

Mel.: Jtden haa a stætk aa s.j -
Haatrdi€rksmand i gårDmel Daw -han haaj aalti let aa law -/: han ku kom, wen han haaj Ti',
aho Caang da ku Fok Dok bi' - :

Metr haaj troun i Hus ham faa!,
pa§set di aa smøer ham godt.

/: Spejeleg - aa øl aa Dran
waa de føest di fyldt i hartr. :/
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Aa te Meje Sop mæ Ko€l.
Somti ga et osse Oel.

/:. Aw aa E etr lille Swot *
jow, den Gaatrg da gek et godt! :/

Aa æ Arbed - 
jow, de skej

iawn aa role laangs astej.

/: Wen jetr Daw saaen knap slow te,
saa brugt han alen næste med. :/

Waa han færre, so æ Mand:
No tuk vi gjo køen i Stand
/: no ska Do Di Pæing ha4
inden Do goe hjem hæfea. :/

Mel.: Komnel hid, I Pieer smø *

Over Aatte Bierges Ryg LyDgen brun sig breder,
her i Dal som Højde trygt Fugle bygger Reder,

kom engang, naar i sitr Pmgt
Lyngetr staar i Brudedragt
som paa vildetr Hecle.

Nær mod Syd i dybe Dal Kongeaaetr flyaler,
Bølger smaa i Hobetal sig mod BrinlGn bryder,

ilsom Vejen frem mod Vest,
thi den huer Havet bedst,
dens Natur alet byaler.

Fjemt derude i Sydvest Ribe Kirketaame
staar i Sol som Regn og BIæst som vorl Lallals utlkaame,

slolte Vagt nær Vestedav,
vaager over sømænds Grav,
som i Dyt)€t sover.

S€ dig om i Vest og øst, Syd saavel som Norden:
Overalt staar gylden HøsL Sig mig, hvor paå Jorden

bedrc end i Danmark Land
du vel Brødet fhde katr
ved Naturens Orden.
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Luk dit øre op og lr't til NatureB Tale;
der kan altid spørges N)'t mellem Bjerg og Dale.

Løft dit Glas og ddk en Skaal
for vort Land og Modersmaal
her paa Aatte Bjerge.

Mel.: Nl har i.s teiet os rcdt sens.

Vi Borgere aa Haandværksfolk ka somti vær faalejen,
vi længes ud en Gaang imæld, næe vi goer hjem i Vejen.

Aa noweD vist di tænt: Bim bam - Liu de tro et væ fejen,
om lig vi drow en Tur te Gram, saa æ vi da,t i Vejen.

Æ Bager han waa stEks i Hamm, on Daw æ Dej
waa fejen,

stok han mæ nowen hier te Gram - lod os sed
hjem i Vejen.

Di so i Stilhied o æ Kram aa røl de waa gedeieE,
aa vetow saa æ Tur te Gtam - de waa tro grow belejen.

Si saaen gor et aallerbedst, æ nowtr blot jons om crcjen,
saa ka der i en Faart blytr Fest, aa de er et aa Vejen.

Vi tejr wos her en jerle Dram, blot et detr æ faa klejeD,
men de vild regftok vær en Skam, om hæe sku jen

bl,$, svejen.

Æ Piger tow vi mæ te Gram, enhver haa wol si ejeD,
faa di ka bejere styr æ Pram, hvis hæe sku

no*n blyw !.rejen.

Saa haaer en nowed aa hold sej ve, hor o etr fremmet
Ejen,

faa hejsen ka et næm før mæ, a jen goer øwer Strejen.

Aa nær vi dreje hjem herftaa, aå de æ Slut mæ bien,
da tætrker flier vist nok som saa: Vaa vi no godt i VejeD!

No skal I old ha majlne Tak, som &ow hæte fraa Vejen-
La vær' aa Hap, for ak, ak, ak: O Ot *". "* H[r"o.
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