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Forord

Allerede under arbejdet med det første bind af Dan-

ske hjem i tyverne og trediverne blev vi klar over, at

det var umuligt at give et fyldestgørende billede med

så få bidrag. Derfor dette andet bind, der gerne skulle

kunne udvide kendskabet til Danmark mellem to ver-

denskrige. Tak til alle der så venligt stillede sig posi-

tivt til opfordringen om at være med. En særlig tak

til boghandler Erik Nygaard for et par værdifulde

introduktioner.

Margrethe Spies



J ør gen a ang-I-awridsen

Lille dreng på en margarinefabrik

Da Vejen uoksede

"Goddaw Jarn... To mand kom rullende med en stor jerntromle hvori
der var vegetabilsk olie eller andre stoffer til fremstilling af marga-
rine. De var i mørkeblåt, men falmet drejlstøj og træsko og havde
store læderhandsker på. Tønderne hentede de på en åben jernbane-
vogn, der rzar rangeret op til en rampe fra hvilken der blev lagt en

dørk-agtig jernplade over til vognen. Her stod tønderne på enden og

de skulle så væltes om, så de kunne rulle på to skinner, som omspændte

tønderne, og så gik turen ned ad rampen - ofte med stor fart, hen til
vaegten og videre ud i det store lagerskur. Det var om ikke at være i
vejen når den hundrede kilo tunge tromle kom rullende, men de kendte
godt "ham Jørgen.. og vidste, at jeg var fortrolig med forholdene, og
de hilste mig altid med venlige tilråb.

Ikke bare råvarelageret, men hele fabriken var min barndorns tum-
leplads, spændende, afvekslende og altid fuld af muligheder for en
rask dreng. Selv om jeg naturligvis ikke måtte lege i selve margarine-
fabriken, så var den dog i så nær tilknytning til mit barndomshjem, at
det for mig var en helhed. Mange af de arbejdere, som var beskæf-
tiget her, var rnine venner, og det står mig ganske klart, at omgangen
med disse mennesker har været af stor betydning for mir: senere til-
værelse.

Men lad mig fremdrage endnu nogle erindringer fra fabriken: Den
store maskinhal, som producerede kraft, varme og kulde, var en se-

værdighed, som jeg ofte viste frem for kammerater, fætre og kusiner.
Den store dampmaskine midt i hallen havde et enormt svinghjul med
en bred rem hen til dynarnoen. Svinghjulet var placeret i en dyb grav
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så kun godt og vel halvdelen ragede op i hallen o.s cmkrinr det r-ar et
gelænder. Mellern svinghjulet og en søjle r-ar de: =: _.
vel ca.60 cm., og her var det mit store nurnn:c:. ,: -_j :_:r: _tr
mellem svinghjulet og søjlen og mærke det hvisle;:c::_, .: :.:-- l
rem. Gik man videre kom man ud i kedelrummet. l:
stod og skovlede koks på kedlerne. I samme øjeblik rr:;:: :::.:i., .:.:r.
blev man mødt af heden, som udstrømmede fra de ::= --..:-.:-.: je
fyrlåger, bag hvilke hvidglødende koks ga\- et flaii=::_: ::-:: :.r
det iøvrigt ret mørke og skumle rum. Heden. de gr,,,:es.:. .,.-.--.-.:. :..:-
bødernes sorte ansigter med de hvide øjne. buldren ,,_ .::-::::. .:::.
fra skovlene og meget ofte dampstråler fra utætte ror eiler r-ent
kunne gøre mindre hærdede gemytter ængstelige og skabe indur-k af
noget farligt og dæmonisk. Men også dette lærte jeg at behandle med
en vis nonchalance.

Så var selve fabrikslokalerne, hvor margarinen ble
anden verden. Lyse og høje luftige haller, hvor arbejderne - alle i
hvidt tøj, med pergamentpapir om benene, som ra-eede ud
skoene - betjente deres respektive maskiner. Forst den s

tromle, så stor som et hus - i hvert fald i højden. hr-or r

flydende substans fordeltes over hele tromlens glatte. blanlie bredde.
Når tromlen langsomt drejede rundt, nåede substansen at storkne
inden den var nået 3/4 rundt og her sad kniven. som skræIede mar-
garinen af i store flager så tynde som papir. Herfra -qenner, æltning.
kølerum, pakning og videre ud i den store verden.

Ja pakning - det var i grunden først senere. for ia ,e

blev margarinen som regel pakket i bøtter. dritler elie: i..::: :..
fra købmanden så skovlede margarinen ud o-r klaskeit .:r. .: ii
stykke pergamentpapir, mens han omhyggeligt holdt r,je :::c: i -=::::r.

Men garagerne bley efterhånden stedet, h'or det mes: ::.::--:::ic
foregik. Lige efter l. verdenskrig var det jo ikke alm::ie- -- ==,ilastbiler, men hos os husker jeg de store mastodonter n.c c.:c: :.=rc-
træk og massive gummiringe, som netop dengane dusi.:= ; En
køretur med sådan en vogn var noget for sig. Hojt ,rcp,e ::.= ::-"-::.--
ren havde man jo nok overblik, men det var om at hc,lie :.-.: ::'-: =a:r
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Fra »Vangeno i tyuerne, Mor arbejder i haaen

kørte. Ikke bare var gummiringene massive, men fjedrene var stive,
og når dertil kommer, at vejene var skærvebelagte og havde mange
huller, så var det ikke ligefrem en nydelse at være med på en længere
køretur. Alligevel har jeg været med rundt hos mange købmænd, og

underholdende yar det altid.
Mit barndomshjem lå lige ved fabriken og da det jo va»direktø-

rens" bolig var det, som sig hør og bør, af et vist format. - Det blev
bygget i 1909 og blev kaldt »Vangen<<, og mine forældre og jeg var
de tre eneste beboere indtil 1912, hvor min søster Esther blev født.
Huset var i to etager * kælder og tag-etage og lrar i stilen fra den
periode, præget af "jugend"-smagen. En stor have 1å bag huset, o.g

den var fra begyndelsen til op i trediverne anlagt med et utal af have-
gange, som skulle skufles og rives, og det var ikke ligefrem lykken at
blive sat på det job. Min mor havde et stort organisationstalent - og
hvis jeg yar så uheldig at have kammerater på besøg om lørdagen,
kunne hun godt finde på at foreslå, at vi skulle rive havegange. Og

tj
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»Grønaang« n?ed aerandaen, set fra h.aven.

et sådant forslag blev altid fremsat i en sådan forn og med et sadant

ordvalg, at der ikke herskede tvivl om hensigten. -
Nå - efterhånden passede man jo på ikke at være i nærheden af

hjemmet lørdag eftermiddag efter skoletid. På den anden side husker

jeg en gang, hvor en kammerat og jeg frivilligt og uopfordi€t. crs

måske af akut mangel på anden og mere interessant beskæfti:else.

rev alle gangene - vel I km - i zig-zag, og så vankede der rc's - og

saftevand.

Selv om undertitlen på denne bog er "Danske hjem i ts-eI-n6 oa

trediverne., så er meningen nok ikke - i hvert fald ikke bare - at

beskrive hvordan hjemmene så ud, men også - og mæke endda n3\'n-

lig - at beskrive de mennesker, som beboede og prægede dem. samt

prøve at give et billede af deres karakter og virke. \len for jes korn-

mer ind på livet af de personer, som stod mig nær. er det n':'k nær-

liggende at opridse baggrunden for vores eksistens. si m:set :::ere.

ef I

b-
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Fra "Grønaang" på Johannes Lauridsens 70 års dag
Th. Mortens Olav Vang Lauridsen Peder Vang Lauridsen
Gutlrun V.L. Helga V.L. Marie V.L. Ingrid Mortens, født V.L. Kirsten V.L.
Magd,alene V.L. Johannes Laurid,sen Maren Lauridsen
Børnene: Jørgen V.L. Esther V.L. (g. Færgeman) Raren Agnete Mortans (g. Holch)
og Johannes Mortens

som jeg derved får lejlighed til at omtale et andet hjem fra den tid,
som fik afgørende betydning for mig, nemlig mine bedsteforældres.

Det hele startede engang i forrige århundrede, hvor min fars far
overtog slægtsgården ,Grønvang" i Vejen efter sin far, der stammede

fra en af egnens gamle slaegter. Johannes Lauridsen, f.. 1817, var r,r. 7

af en børneflok på 18 børn (to koner), og han nåede langt inden sin død
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i 1920, 73 år gammel. Men hvordan kan man kortest muligt give en

karakteristik af denne mand og hans virke? Jo, ved et tilfælde er jeg

fornylig faldet over et gammelt nummer af "Folkebladet - uafhæn-

gigt venstreblad for det sydlige Jylland" fra onsdag den 29. juli 1908,

hvis udgiver og redaktØr var en dengang helt ukendt bogtrvkker ved

navn Ernst Carlsen. Som generalkonsul Ernst Carlsen blev han senere

landskendt. I dette blad findes der, foruden et hyldestdigt til kong

Frederik den VIII, som netop da skulle besøge \rejen - og bo på

,Grønvang., - en lang omtale af Johs' Lauridsen. hvorfra jeg bl' a'

citerer:
»I 1878 etablerede den Mand sig, hvis Navn uløseligt er knvttet til

Fremgangen i vor By, den Mand, der har givet Byen sit Præg' og

hvis Navn af alle vil næynes i første Række, naar Talen er om Frem-

skridt, nemlig Landstingmand Johs. Lauridsen. Det var nrt og kraf-

tigt Blod, der i 1878 tilførtes ved den 30-aarige Forretningrnand.

Hans store praktiske Dygtighed dels til at fremme de Yirksomheder.

hvortil han Navn blev knyttet, og dels til at staa andre bi i Raad og

Daad blev det, der blev Grunden for vor Bys store Udr-ikling'

Han anlagde Egnens første Mejeri, og efter at han i nogle Åar ved

Siden af sit Landbrug havde dyrket og tørret Cikorierodder. anlagde

han i 1888 cikoriefabrikken ,Nørrejylland". der i 1903 solgtes til
,rDe forenede Cikoriefabrikker., hvortil han blev knrttet som Selska-

bets tekniske Direktør. I 1897 startede han Byens storste Yirksomhed.

Margarinefabriken "ALFA A/S.., som under hans Ledelse hurtig

dreves op til at være en af Landets største Margarinefabriker'

I 1900 oprettedes paa hans Initiativ vejen Realskole. hr-is Skole-

bygning han lod opføre og overlod til gratis Afbenr-ttelse i 5 -\ar' I
1902 startedes ,Banken for Vejen og Omegn". hvor han som selr--

skreven valgtes til Bankraadets Formand, i 1903 "Lundsaard Fiske-

riselskab.. og i 1907 Tagpap- og Cementvarefabriken -Phonis'''
Når jeg nu skal skrive om, hvordan det var 'den -sang'. kan jeg

ikke lade være med at tænke på, om der kan have været noget specielt

over en mand som Johs. Lauridsen, eller om noget lignende kunne ske

i vore dage : en mand af folket sætter mange tin-e i -eang- bliver rig -



JØRGEN VANG-LAURIDSEN 27

»Grønuang« haade hele to spisestuer

meget rig, ja, man talte om at han var millionær, hvilket dengang

omkring århundredskiftet var noget helt andet end i dag. I vore dages

Danmark ville dette alene være en belastning, men ikke den gang.

Johs. Lauridsen blev efter sigende mødt med tillid i alle kred'se. Ar-
bejderne elskede ham og kunne gå direkte op til ham og få ham i tale

blot ved at ringe på. Han lukkede ofte selv op. Han blev tingvalgt

medlem af Landstinget (for partiet Venstre) og i 1908 blev han op-

fordret til at indtage stillingen som direktør i Danmarks National-

bank.
Men også Bedstemor - Maren Lauridsen - får et par ord med på

vejen i den ovenfor omtalte avis fra 1908: "Men ogsaa hans Hustru,

Maren Lauridsens, Navn hører til dem, der af Byens Borgere nævnes

med Agtelse og Stolthed; hendes Arbejde blandt Egnens syge og ube-

midlede vidner om en dyb kristelig og hjertelig Kærlighed til de smaa

i Samfundet og om en god og stor Vilje til at hjælpe, hvor der trænges

til HjæIp".
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IE
,{E

Dagligstuctz på,Vangenn

De to skabte hjemmet på ,Grønvang.<<, som lå pa c:,..:=: ....::,,)r

,r!31gs1.., kun nogle få minutters gang. og min tilr-:-;;c-., . :_-. i::l.r
delte sig mellem disse to poler. Som helt lille skal jel L,..e .:.: til
min mor: rI kan godt gå til himlen, for nu -eår jel r:l (,:.,:.,, j._- .-
Min mors far, ,Bedstefar i Silkeborgo døde i lgll oe s,_,n: t- ---:.: ::rk
havde jeg fået forklaringen på hvor han formoCedes :: '.=:i :._ :-trt.
og da jeg nu ikke havde ham mere, så måtte j.g io :,,-r :: ,: !.: ::::-:.
jordisk sted.

1920 blev på mange måder et år med store f,,rln,r:.:_,:: -i :rs.

Lauridsen døde, Genforeningen satte sit præS pa ,,. ir-,t:..ii .i. ,{
jeg kom på kostskole.

Forud for Sønderjyllands genforening med Danr::":i...::= cer
mange ting i Vejen. Efter freden - eller rettere r-aben.::_.:::rri:r - i

1918 blev Vejen garnisonsby for enperiode på et par:r:. i,:ci c: :.us3r-
regiment blev placeret her. Chefen, ritmester H. Lunn b,,cie :,_ -(,:oe-
vang<< med sin stab, og det skabte liv og spændencle,,,Dlei.:.:c:. E.;s:ra
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stalde og folde til de mange rideheste, staldpersonale, oppassere og

officerer fløj hid og did, og på marken mellem ,Vangen« og ,Grøn-
vang« blev indrettet en ridebane, hvor sergent Petersen gav rideunder-
visning til familiens damer og herrer. Også min fætter Gunnar og jeg
lærte kunsten, for mit vedkommende dog med noget besvær, da den
hest, som blev tilovers til mig, ikke ligefrem var skolet i den ædle

kunst.

Min far havde 4 smukke søstre, som naturligvis var midtpunkt i of-
ficerernes galante kreds, og både malerisk og pompøst har det været,
når vi alle var på ridetur i omegnen. De lyseblå uniformer med de

hvide snore og de blanke sorte lakstøvler, de klirrende sporer og da-
mernes elegance - jo, der var stil over det dengang.

Et ridestævne i Vamdrup, en anden lille by nær grænsen, hvor der
lå et dragon-regiment, husker jeg meget tydeligt. Fra Vejen kørte vi
derover i ,Grønvang"s landauer, og her dystede så dragonerne med
husarerne så det kunne forslå. Skoleridt, spring-konkurrencer, klovne-
løjer, alt yar med og samlede store tilskuermængder. For øvrigt blev
sergent Petersen senere gennem et langt liv en af Københavns kendte-
ste ridelærere, men starten var en mark i Vejen.

Fra denne periode erindrer jeg også afsternningerne i Sønderjyl-
land og Slesvig. Vi havde på det tidspunkt en meget fin "Adler"-bil
med åbent chaufførsæde, udvendige gearstænger i messing, elegant
polstret kupe med ekstra klapsæder, krystalvaser og talerør til chauf-
føren og meget andet. Denne vogn kaldtes "kejser-bilen., en noget
dunkel hentydning til Kejser Wilhelm, som man mente den havde til-
hørt, men det ved jeg nu ikke noget sikkert om.

Denne bil blev passet og plejet som et spædbarn, hvilket også havde
været tilfældet, hvis den som veteran-bil havde eksisteret idag. Dens
messinglygter, tudehorn og andet skinnende blev pudset af chaufføren
,Dr6s. (Andreas), som gennem mere end 30 år var min fars chauffør.
Dr6s var som et medlem af familien, han kendte og fulgte os alle med
loyal, ja kærlig hengivenhed, og den var gensidig.

Netop under afstemningerne i Sønderjylland husker jeg, at vi kørte
til Åbenrå, hvor vi - vistnok - hørte H. P. Hanssen tale på "Folke-
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hjem". Med mine l1 år var betydningen nok for mig lidt sr'ær-ende,

men stemningen fornemmede jeg og den fæstnede si.e i mit sind. O-eså

i mit hjem prægede tiden os. Mor var formand for Dansk Kvindesam-
funds sydjyske kreds, og jeg erindrer en kon-{res for kvinder. som

fandt sted i Vejen i 1919, hvor Mor var det naturlige mid:cunkt. Fra
denne kongres erindrer jeg de mange, mange damer. rned iere . ianse

skørter, da de, som et led i kongressens aktiviteter. bler-bei,,rcr.t fra
Vejen, via Askov Højskole, til Skibelund Krat red K,,r:t.c:. Det

foregik i et vogntog af hestekøretøjer, som var blevet m, L,i-i..:.t fra
egnens gårde. Jeg erindrer tydeligt den lange kar-alkade =-.i i. lss-
klædte kvinder, de store hatte, de mange dannebrogsflac. ct ir,\nne
bøgegrene, støvskyen og lugten af heste i varmen.

Skibelund Krat var den gang samlingsstedet for heie r:--t:rii:.nens
befolkning, og her mødtes - i fredstid - danskere,,l i:::.i..:::d.e
sønderjyder på de store festdage. Grundlovsdag og I i. :';:.: .":::.eies
man, og fra talerstolen flød politikernes og kultur:e:s :-.,:.--.i:::rcs
talestrøm ud til alt folket, som fylkedes om den. Der ".:: L-,:= :.: '.'ed

det, at dengang var højttalerne ikke opfundet. så p,,.i::..::-= .-:-rt
ikke gøre sig håb om at nå ud til folket, hvis man iik. .'=i: i::- :a-
toriske kraft, som var nødvendig. En tale bler-de::,: i::-.::.- -,C-

råbt - i bogstavelig forstand - sætning for sætnins - .. ::.: j ::. -.i-n
styrke, at den nåede ud til de bageste rækker.

Jeg husker min mor på denne talerstol. Om del va: i=:. .'... i. .::=-
stemme der bedre kunne skære igennem. eller om ic: -. :.. -' -. -: i.:
hun havde på hjerte - jeg ved det ikke. men jt: ::i r: ,:: .:.-::-.'i.
at man lyttede.

Efter mødet kørte vi videre i kortegen. os nu :.' : -:-- : - : -. '. rr
grænsen,KongeåenvedSkodborghus.hr'or\I.lli::.':=..1]::]
kortegen kunne få lov til at køre 50 m ind p3 c".:-:: : ,:r".-.<
jord og vende ved det tyske toldsted. For mii :'.:' :. - '.,: .-. i=-

punktet nu nok dagen derpå, da "Folkebladet- i .:: .',... ::: :::-c
fra begivenheden, en passant, nævnte. at -Caser. "'r--:i: r -'. '.::
Jørgen Vang-Lauridsen., og det var faktisk ri.ri.-: i:-.-, . -: ,::r.
at Mor havde anskaffet sig en jumbe - et pras:t-rtvi.:. . =- 

':: i :-, j:..::
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lak med kurvefletning her og der - et køretøi, som hun selv kunne

styre og som hun benyttede i sit omfattende hjælpekasse-arbejde som

medlem af sognerådet. Denne jumbe var jeg ekspert i at køre (med

den dovne Lotte), og som supplement til vognkortegen Yar jeg sat til at

bestyre denne post, og stolt var ll-årige jeg. Det var første gang jeg

fik avis-omtale i kraft af min personlige indsats.

Genforeningen blev den helt store oplevelse for os alle. Bedstefar

havde set frem til dette, han havde talt derom i offentlige forsamlin-

ger, og han var i spidsen for indsamling til en genforeningssten i

Skibelund Krat, men han fik ikke selv glæden af at væte med ved

afsløringen. Han døde en måned før.

Hans død var et chok for alle i familien - ja for hele Vejen' Man

vidste jo nok, at der var noget galt med hjertet - Angina pectoris -
men at det skulle komme så pludseligt! Med de hjælpemidler man har

idag, og med den viden om motion og levevis man har nu, ville han

have kunnet leve meget længere. Når man taler om: det var den-

gang. . . så må dette faktum tælle med på debetsiden. Men nu var et

virksomt liv slut og han fik en begravelse, som det hørte sig til den-

gang.

Han døde i Slagelse undet et besøg på hans kones slægtsgård og

hans båre blev ført til Vejen i en jernbanevogn' som var beregnet på

transport af døde. Vognens midterparti var en slags kapel, hvori ki-

sten var placeret, og i hver ende af vognen var der en l. kl. kup6 til
følget. ved ankomsten til Vejen var en tusindtallig forsamling til
stede, som fulgte ham til ,Grønvang., hvor kisten blev placeret i den

store dagligstue.

Jeg husker disse dystre dage som noget helt overvældende. De var-

me juni-dage og duften fra de mange blomster og kranse, paraden af

sorte kjoler og slør, de stive flipper, de høje hatte, ministrenes ordener,

højtideligheden, alvoren, tårerne, alt var så forskelligt fra hvad jeg

havde kendt før, og jeg forstod i virkeligheden ikke, at den brune,

tunge kiste omsluttede min bedstefar, som jeg hidtil havde kendt som

et levende, varmt menneske, der altid havde gode ord og kærlighed

til overs for os børnebørn - ja og så i reglen nyslåede mønter fra Na-
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tionalbanken. Det var første gang jeg mødte døden og det hele står

klart for mig, selv om det snart er 60 år siden.

Begravelsen var pompØs. Selve graven var gravet sådan, at man

kunne bære kisten ned ad en slags hulvej og placere den direkte på

gravens bund. Alt var dækket med granris, og faner af alle slags blev

i ærbødighed sænket over Bedstefars sidste hvilested. Jo, Bedstefar

kom i jorden med maner.

En måned senere kørte vi så i landauer til Christiansfeld - Bedste-

mor betroede ikke sit liv til en bil - og fra bukken af dette smukke

køretøj så jeg Christian den X tage den lille hvidklædte pige op til
sig på den hvide hest og dermed markere, at Sønderjylland - efter

mere end 50 års fremmedherredømme - atter blev dansk.

I Skibelund Krat står en mindesten for Magnus den Gode på hvil-
ken Thor Langes smukke vers står indhugget i granit:

Magnus tvende Rigers Pryd
unde Gud din Kongesjæl

at se Nordens Grænsepæl

atter rykket frem mod Syd

og selv om dette vers refererer til begivenheder langt tilbage i tiden,

så ved jeg dog, at verset stod prentet dybt i Johs. Lauridsens r'æsen.

Min bedstemor - Maren Lauridsen - levede endnu til 192;. o-e lige

så længe var ,Grønvang« et samlingssted for slægten. Jeg har ikke

beskrevet det særlig udførlig og skal forsøge at råde bod herpå. Går-
dens hovedbygning blev af Maren og Johs. Lauridsen n,vbygget i 1898

og blev et stort stuehus - i virkeligheden alt for stort til gårdcns hart-
korn. To spisestuer, som kunne slås sammen - hvad de ofte bler' - en

stor dagligstue med Bedstemors egen stue på den ene side (mod haven)

og Bedstefars »kontor« på den anden - ud mod gården. En stor hall.
hvor der kunne danses, og i den anden ende af huset to soveværelser,

bad, køkken og folkestue. På l. sal en hel del pigeværelser og gæste-

værelser og en stue med en storslået udsigt over egnen.

Fra spisestuerne var der direkte adgang til en lang, overdækket
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Et hdh tlen modsatte uej - se side 28. Billedet oaer sofaen er af Johannes Larsen

veranda, som strakte sig foran huset mod haven, og her samledes man

ofte i de varme sommerdage.

Dette var rammen om et hjem af den helt gammeldags type i perio-

den fra århundredskiftet til Bedstemors d'ød i 1927 . Trods de gode kår

bar hjemmet præg af landlig sparsommelighed og enkel livsførelse.

Smagen var den gængse på egnen. Plyds og stive egetræsstole, lidt
mahogni hist og her, men det var tydeligt, at hverken Johannes eller

Maren Lauridsen havde synderlig sans for kunst, smukke møbler

eller andre af de ting, som man kunne finde i velstående folks hjem.

Det var da også tydeligt, at det hverken var elegance eller kultiveret

smag, der trak folk til dette hjem - der må have været noget andet -
og det var der.

Det vil føre for vidt her at komme ind på en detailleret beskrivelse

af Maren og Johs. Lauridsens dagligdag, det må være nok at sige, at

for en mand med hans virke i en tid, hvor industrien slog igennem og

skabte problemer politisk såvel som kulturelt, har tiden været fyldt
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med diskussioner, samtaler og samvær med mennesktr af \.idt forskel-

lig betydning - og her var altså en af rammerne' elcj3ni t'ler mindre

elegant, hvad betød det? Det var manden ox menlc-tr:r'':':: betod

noget.

Askov Højskole betød umådelig meget for J'L' '-'i c:: :l )::::' bedste

venner var da også højskolens legendariske f'rrs:ar'jt: -T': - \ppel'

der på det tidspunkt også var kultusminister' De:::' :-' j::::'C en

sjov historie om disse to mænd og en tredie' s''';:i :: :: ::.: ":r lise

så kendt og fremtrædende, nemlig J.L.'s broder' P L":: r::r' : :1 \'ar

storkøbmand, først i Vejen og senere i Koldin:

Jernbanen Fredericia-Esbjerg går gennem \'"':' -::':-: ::: tid

standsede eksprestoget ikke i Vejen til sto:- i -:-':' '' : : i:'=rrer

Peder, Jacob og Johannes, og de fik derf'-'r - i ': 
'':: ': :':" :=:r'd-

ningsfuldhed - bevirket, at ekspressen til ,': :r= ii' :- :"r' 
"t 

---::cis
kom til at standse i Vejen. I folkemunde \'=- i -:i ':r:::'- : ' at

hedde "Aposteltoget".
Den tredie ting, som for mig bler- ske-'-=::':--: - :. : 'm

nævnt, at jeg kom på kostskole' 12 år 5a=-::'=- " - - : :''--''1re

at sende mig på kostskolen rStenhus" r'eci H ':-=' : :: -: - :I-i:. .it
skolen i Vejen dels var dårlig og dels alli--." = " ' --- : -" :" ' til

den top i en skolemæssig karriere. solrl ::'i:' :r:-': :- -: -: ::ile

imod.

Jeg har netop i anledning af denn. rr.l: : -- - '-::rll'
haft lejlighed til at interviewe et par i='- - - --- : '- " -::d-
skyld, men når man er over de firs . s'::. - j -" ' -- : - :'3r

været knyttet til min barndom. og fra 'i-- 
"- 

-'--.-- :":'en
værdifuld viden om det, som nok har: :.,"=' :- - - -:- - :'- er

blevet til vidnefast vished'

Men lad mig først omtale hjemmet ' j. :::' : : -' - - - '- -- r'r'3\'

Vang Lauridsen, var civilingenior n:ti ,.:-- : - : - : - '-:' lre

år efter sin eksamen blev han direk:*: :. l'l'-- -' -: -: - ''- ':^i-F-\

A/S. Det er jo helt klart. at det va: . :: '-' ' i:rrc

job, men han viste sig hurtigt oPsa\ e:- - ': - - ' :"r
sin studietid forlovet sig med \Ior- . =- ::---- - -- :- - -- :-:-cv
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I centrum: Johannes Lauridsen. Til aenstre: P. Lauridsen og Olaa Vang Lauridsen

på Winthers Seminarium i Silkeborg, og som det dengang hørte sig

til, ventede man pænt med at gifte sig, til man kunne forsørge en kone.

Men i 1907 blev de gift og flyttede ind i en lille lejlighed i Vejen.
pfl »Vangen" skabtes rammen om vores tilværelse, og en af de om-

talte damer, fru Rigmor Christoffersen, som var barnefrøken her i
1916-17, beretter om Far og Mor: Min opgave var - foruden visse

huslige gøremål - at passe jer børn. Når du kom hjem fra skole, skulle
jeg læse med dig, og jeg tilstår at det var en vanskelig opgave, for
du havde altid et øje ude på vejen og skulle følge med i hvad der
foregik.

Om Far siger hun: Vi havde stor respekt for ham, han virkede
streng og præcis, og han forventede at alt gik efter en snor. Så var din
mor mere åben og virkede venligere, men også hun var præcis og
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meget bestemt, altid redelig, ingen slinger i valsen. Cg dette er da

også mit indtryk af det menneske, som i de år stod mig nærn.rest.

Gudrun Vang Lauridsen var meget dygtig til at administrere det

store hjern. Hun arbejdede ganske vist ikke me-qet til da.elig i kokke-

net - der var jo både kokkepige, stuepige og barnefroken. men hun

vidste hvordan tingene skulle laves, hvad vi skulle spise og hvordan

det skulle tilberedes.

Om det så var storvasken - den månedlige - så stvrede hun

den. Jeg husker tydeligt den hektiske aktivitet i kælderreeionen,

hvor vaskerummene var, og herfra steg dampe og sære lvde op fra
vinduer og døre. Indkaldte vaskekoner klarede slæbet pi vaskebræt

og en larmende håndvaskemaskine og senere bler- månedens forbrug
af duge, servietter, sengelinned og undertøj hæng ud i haven. hvor

det blafrede livligt på tørresnore udspændt mellem hoje st:enier. plan-

tet i nedgravede cementrør - bevar mig vel h'i'ilket slæb det har r-æ-

ret - dengang. Rigmor Christoffersen g'yste også da ri talte herom.

For hendes vedkommende var dagens sædvanlige gorerrål aflost af

køkkenarbejde og opvartning af trætte vaskekoner med kaffetar osr'.

Selv om vi havde en havemand fra fabriken til det gr,:,\.ere arbejde

i haven, husker jeg tydeligt Mor som den altid trarlt beskæftigede

med pasning af roser og andre blomster - utroligt. at hun fandt tid
dertil, i betragtning af, at mere og mere offentligt arbeide bler'lagt
på hende. Som omtalt var hun kvindesagsforkæmper. :ren cesuCen

kom hun i sognerådet og passede her hjælpekasse-arbe'ie:- =ed be-

søg over hele egnen hos småkårsfolk. Og hun r-ar altii en k=:s ':nnen
gæst.

Hun fik også engang den tanke, at vi born trænile ::l :: ia lidt
mere pli, så, resolut som hun var, organiserede hun e:: c:::seskole

i Vejen, så ikke bare vi to børn kunne lære at fore c,. ',:je:::-i.-: frer:r.

men så alle børn fik den samme chance - og her kr,'tr^Ir::r ie: anden

af de ældre damer ind i billedet - for min sandten = :s':e d:nse-

lærerinden fra 1918 til 1925 i det sydjyske endnu le','e: ;::.ed lr'-
sende klarhed kan berette om tiden, men desuden. r::...e=:lien er

blevet berømt.
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Raren Eneuold, gennemgår

engelshe gloser med, Jørgen V.L.
Bedstetnors stue På ,Grønaango

Damen hed dengang Karen Albert Jensen og hun var datter af en

af min mors lærerkolleger fra den skole i Jellinge, hvor hun var lærer-

inde i tiden da hun var forlovet. Karen Albert Jensen var elev hos

Mor som lille pige og havde senere gennemgået gymnastik- og danse-

undervisning, som Mor så udnyttede ved at kalde hende til Vejen.
Da jeg for nylig besøgte Karen Eneaold - for hende er det sande-

Iig - fortalte hun mig om en episode, som jeg ikke kendte, og som på

mere end een måde kendetegner Mor. Da Mor engang gik forbi "Se-
minariedammen.. i Jellinge, fik hun øje ph en hvid barnekjole, som

lå og flød så underligt lidt ude i dammen og ved nærmere efteryn
fandt hun, at der i kjolen virkelig var et barn, som var på vej til at

drukne. Mor hoppede ud og fik fat i pigen og bar hende op i præste-

gården tæt ved, og det viste sig da, at Mor i sidste øjeblik havde red-

det een af præstens egne døtre - og hun lever vist den dag i dag.
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Det har nu nok mere været en gerning med held i end en helte-

gerning, for jeg ved positivt fra mange strandbadninger. at NIor ab-

solut ikke kunne svØmme, så hun har nok lige kunnet uodc ud o.e redde

pigen. Men alligevel - jeg har aldrig hørt om episoden. hverken hun

eller Far har nævnt den, og det synes jeg nu da nok hun kunne have

gjort, uden at det skulle opfattes som praleri.
Nå, men Karen Enevold, som jeg meget tydeligt erindrer som en

yndig ung pige - organiserede sine dansekursus i Vejen og et par andre

småbyer i nabolaget, og hun boede hos os på "\'angen*. hr-or hun bl.

a. prøvede at terpe engelske gloser ind i hovedet på mig.
Karen Enevold havde stor succes med sine kursus. som altid afslut-

tedes med det store afdansningsbal. Fra denne periode erindrer jeg

,kotillonen.. som det store »clou«. Udklædt i gammeldass dragter kom

eet eller flere børn ind, bærende eller rullende på en voe-n med me-

daljerne, sløjferne eller hvad det nu var, som derefter af herrerne ud-

deltes til den udkårne dame. Jeg erindrer tydeligt Karen Enevolds

klare og distinkte kommandoer. Hun forstod at holde ju-.tit-. ,-,r allige-
vel more børnene og få dem til at danse det de skulle.

At Karen Enevold åbenbart ikke altid var så selvsikker. s,,:n det så

ud til på danseskolen, fremgår af hendes samtale med mig. hr',rr hun

beretter om sit første møde med den gamle dame på *Gr.-'nva;rl.'. Hun
var nervøs og havde spekuleret på, hvordan hun skulle erib< saren an,

men hun fandt ud af, at det burde gøres med den maner. nan med

rette kunne forvente af en danselærerinde, nemlig med den hei: store

"kompliment«. Så da hun blev stedet for Bedstemors åsr-n. breile hun

med begge hænder den vide nederdel ud til siderne. ,rg f,:,retos der-

efter den helt store, dybe og yndefulde nejning. som in:en circrnning

kunne have forlangt bedre. Bedstemor fandt åbenban i,-,:estiilinsen

tiltalende, for den banede straks vejen for h1'ggelie samta-t.

Karen Enevold fortæller mig også om de. ofte si,:,re. n'ricCare på

,rVangen.. - næsten altid for familien. som var sl,:,r ,-,1 ,-,-:iattede

mange ældre og yngre ægtepar. Der taltes meget. bade u::i.: , : e fter
middagen, der blev leet meget og man morede sis s,-,c:- , ; ravnlig
blev der sunget meget. - Ja, det var dengang: man u::Cerl'-,- j: sis selr'.



JØRGEN VANG-LAURIDSEN 39

Jørgen oucrræhher sin far blomster. Esther og Jørgen rned blomsterhransede

Fra lochouten efter 1. aerdenshrig, hatte. Det aar cornnxe il faut rned, stiu
haor alle, fra yngste hontormand fli| og sløife sela på en shoatur

til d,irehtøren., måtte tage fat som

rnar garinearbei d.ere

idet dog - og det husker jeg godt - Karen Enevold ofte måtte give en

solodans til bedste på dagligstuens gulvtæppe med stor applaus.

Vi havde to bedstemødre: "Bedstemor på Grønvang.. og "Bedste-
mor i Silkeborg«, og den sidstnævnte, som var enke efter landinspek-
tør Hans Christiansen, opholdt sig ofte i flere måneder på ,Vangen...

Fra hendes mund stammer en bemærkning, som jeg har måttet lide
under i mange, mange år. Som sagt kom j.S på kostskole, og de skole-

penge, som min far måtte betale for mig, forekom åbenbart det søde

menneske at være en svimlende sum. Jeg gætter på, at den årlige sum,

som min far investerede i min kulturelle udvikling, vel nok har svaret

til det samme, eller måske lidt mere end hvad hun selv havde at leve
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for om året, for ved en tejlighed, hvor jeg antagelig ikke har kunnet

dokumentere den begavelse man måtte kunne fon-ente af en okono-

misk indsats af den omtalte størrelsesorden, bemærkede hun, -Og du,

som har fået landets dyreste opdragelse!" - Hvilket r-åben har e n så-

dan bemærkning ikke været i mine forældres. mine soskendes. min

kones, mine børns og nu minsandten også i mine borneborns strategi?

Mens jeg forsøgte at skaffe min far valuta for skolepengene. riorde

min mor en beundringsværdig, skolemæssig indsats på hjemmefr()nten.

På baggrund af de magre resultater af min skolegang i \-ejen' som

jeg da glæder mig over, at mine forældre helt bestemt mente skvldtes

skolens ringe kvalitet, havde Mor fundet ud af, at hun - ftruden alle

de andre gøremål - kunne nyttiggøre sin lærerindeuddannelse ved at

indrette privat skole på >r!angsq.., for min søster Esther os sammen

med hende nogle piger og en dreng fra venne- o-e familiekredsen.

- Denne hjemmeundervisning fungerede aldeles perfekt i flere år.

overvåget - som sligt skulle gØres - af præsten. gamle pa-ilcr Richter,

som var en stor kulturpersonlighed.

sådan gik tyverne, Mors og Fars unge år - med arbejde og familie-

liv i smuk harmoni. Mor havde oven i købet fået en son til i 1910.

Johannes Christian Olav Vang Lauridsen, opkaldt efter de to bedste-

fædre og een far, så det er faktisk ubegribeligt. at hun kunne klare det

hele. Far havde som øverste administrerende leder af --\lfa- både med

produktion og salg at gøre, men for mig står salgsarbejdet s,rm den

helt store indsats han præsterede. Udkast til reklamer. plakater. pak-

ninger, annoncer o.m.a. kunne altid ses på hans kontor. repræsentan-

ter skulle skoles, købmændene over hele landet kontaktes - os baserne.

Hvad kunne bedre udnyttes end familien? Hans soster. \Iasdalene,

til daglig kaldet Magda, måtte udgive en lille vejlednine for bagning

af småkager - hun var en overgang ,statens konsulent i husholcinings-

sager<< - i virkeligheden en forløber for "Statens Husholdninssråd".

Hun var uddannet husholdningslærerinde hos Fars kusine. cien senere

legendariske Magdalene Lauridsen, som i soro ha§de opr.-.tii Hus-

holdningslærerinde-seminariet ,Ankerhus., som nu er en ftndsejet

institution af stort format. - Ja, alene om hende kunne der berettes en
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Min første indsats for Alfa gjorde jeg i 1924, haor ieg foranledigede, at fabrihen
leaerede al nrargarinen til de tusind. drenge i Trelde Næs-korpsleiren. Far (nr.2 fra
højre i bageste ræhhe) tog i den anled'ning fri og ileltog i "fædre-lejren". Chefen for
denne afdeling uar den senere rehtor Suentl Larsen, Stenhus (nr. 3 fra aenstre i l.
ræhhe), og nesthommanderende uar min patruljefører, senere operasanger Thyge

Thygesen (nr.4 i l. ræhhe)

lang historie, for hun skabte sin karriere på basis af de indtryk, hun

hentede gennem et længere ophold hos Maren Lauridsen på "Grøn-
vang<<, men det bliver der ikke plads til her.

Nå, men Fars søster, Magda, gik en dag hen og giftede sig med

Peter Freuchen. Det skete i 1924, og netop da var han uhyre populær

over hele landet efter sine rejser i Grønland sammen med Knud Ras-

mussen. Den dag i dag findes et område på Grønland, som hedder

Magdalenes Land, et sentimentalt udtryk for den ensomme mands

tanker i det store tomme område. Brylluppet stod på ,Grønvang., oS

det varede ikke længe inden de to svogre, Far og onkel Peter, fandt
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Magtlalene Vang Lauritlsen's bryllu,p med Peter Freuchcn d,n ))
"Grønaangu, Vejen
Familien og g@ster er n@ant fra uenstre mod højre:
Øuerst: Rirsten VL, Th. Mortens, Fritj. Ketnp. Regit:e Fr.. -i,rn,:
ran, Ib Fr.
Bagest, på gulvet stående: Rob. Lund, bestyrer Jladsen. O.;-- \':
Lund, (f . F.), Polly Fr., Ingrid M. (f . VL).
Forrest, ståend,e: Ingeborg Appel, Helga VL. Inge og Hcnnt 5..:z:
VL, Gudrun VL.
Siddende : Lorenz og Fred,erihhe Fr., Magdolcne Fr.. Pe ttr i- .'.:

Børnene, forrest: Johannes og Raren Agnete lI.. Kirsten t:,: \"
VL, Helga (Ydd,er) VL.
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»Ude og Hjemmeos flyoemaskine,taget på dagen for JørgenV.-L.s luftdåb i 1927

hinanden i et samarbejde om udgivelsen af ugebladet »Ude og Hjem-
me<<, som så dagens lys kort tid efter. Bladet skulle Yære - og blev -
en reklameaktivitet for Alfa margarine, og mange ideer fostredes og

blev ført ud i livet. Kampen om forbrugernes gunst var indædt mellem

de store margarinefabriker helt op til 2. verdenskrig, og det medførte

ustandselige rejser for Far mellem Vejen og København i disse år.

En af de aktiviteter, som bragte megen omtale va»Ude og Hjem-
me..s luftakrobatik-forestillinger. Far havde anskaffet et par flyve-
maskiner af typen "MOTH", møI, og havde engageret flyvere til at

tournere over alle landets større byer. Samtidig smed man reklamer

ned, som skulle henlede folkets opmærksomhed på bladet - og derigen-

nem naturligvis på margarinen. En af flyverne var den kendte kap-

tajn Steinbech, en uforfærdet dansk pilot, som senere blev det hol-
landske Luftfartsselskabs dynamiske flyve-leder gennem mange år.
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Ved en lejlighed i Odense, i 1927, hvor jeg jeg var sammen med Peter

Freuchen ude på flyvepladsen, bad han Steinbech om at give inis en

flyvetur. Det blev min luftdåb - og en luftdåb jeg aldrir n,,ctnsinde

glemmer. Jeg var l9 år og havde absolut ingen forudanels.r. rn:n ba5;-

efter har jeg gættet mig til Steinbechs reaktion: Her blivcr nan diri-
geret til at flyve en tur over Odense med en un-{ laban ai tn d:rektor-

søn, hvis far måske nok ejer maskinerne - men o.k. han .k:l fa set

sig om.

Jeg bliver spændt fast i det forreste åbne cock-pi:. t": :."rsb1il-
lerne på, og starten går fint - græsmarken forsvinder u:,j.: ' .. ,'-- ieg
kigger betaget ud over Odense og genkender både Cel e::. . i:: andet.

- Men så sker det: Pludselig går det skråt nedad rn,,,c : ::.:: . der-

efter opad igen i et brølende sus. Bardunerne Pa i 'i ' . :- j.'.iscrcn

hviner og dirrer og pludselig forsvinder hori;onten :-:i.: -.: :\'ns-

felt forude for at afløses af den rene klare himmel. i-: .'::: F:r:en
stilner af og nu dukker den anden horizont oP. IT.c:. ;; :. i:i::. og

derefter begynder nedturens afsluttende cirkelber';=.-.-'. . =: . --:::ce-

drøn. Uden at jeg i grunden mærkede noget særli.:. i...:. -:::'c,cch

givet mig et »Looping the loop" og sandelig ikke -"--: ::.....-. ::nel-

lem. Derefter kom andre af kunstflyvningens speci:..::::: :: :cnde

blad", "rolling" og hvad de nu hed, og je.e hu.l:.: :: :- :, -::.:clt
gang, lidt ængstelig vendte mig i sædet og kikktc. .::-:.::-- : ' ::;il-
lerne tilbage til Steinbech, som stak mig et sr-ede::: :-:.: :--::- ..:--::Cis
en beroligende bevægelse, hvorefter jeg roli$ ::-. '- i : :: :r'de
resten af turen.

Samarbejdet mellem svogrene blev efterhånCe:- i.... -:,: - ., --:- at

jeg direkte kan pege på årsagen, men jeg sætie: r,. ;i r:r - .: F' ::t-r'

ikke rigtig kunne li' melodien. Peter Freuchen '.': ::.. :: : ::-:.: :r:r

de store vidder, kunstneren, og mere og merc l. --- -: ' : -l:il:r-
skab, mens Far var den sko]ede forretningsma:.i. ' - '. ' -- --. :.llI.
trit og retning. I hvert fald sluttede samarbe:d:: - r: - : r:i-I
rigtig på talefod igen.

Jeg derimod havde et dejligt forhold til ,,::':.. i.-.- --- :' .ic
mig ofte i Århus i 1926, hvor jeg havde en :\-=: '. '- . - '-- :.:k
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Fra haatrappen på Enehøje.
Forrest t.a. Jørgen V.-L.,
derefter Otto Gelsted.
Øuerst t. h. Pipaluh Freuchen

Digteruerhstedet på Enehøje.
Forrest fru Harriet V.-L. 1934

på grund af en ulykke, hvor mit ene øje kom til skade, og senere var
j.S på rekreation i hans og Magda's hjem i Kanslergade i København,

hvor vi forøvrigt en aften var sammen med Stauning, som boede i nær-
heden. Senere var jeg med til at indrette deres egentlige hjem på
,Enehøje.., øen i Nakskov Fjord, som han havde købt, og hvor de

fleste af hans bøger blev til. En gammel smedie på gården blev ind-
rettet som hans "digter-værksted.. og her husker jeg ham som en

travlt arbejdende mand.

Her på "Enehøje" indrettede Magda hjemmet og dette blev rammen
om en tilværelse, som mange har oplevet. Onkel Peter var fantastisk
gæstfri. Jeg blev gift i 1933, men allerede i 32 var vi en sommer sam-

men med bl. a. Otto Gelsted, vennen, sorn onkel Peter gerne ville
holde lidt i ørerne. Peter var fanatisk afholdsmand, og meget kunne

man sige om ,Gelle.., men afholdsmand var han ikke. Carl Brisson

var der engang med Cleo, ja, der kom masser af kunstnere, filmsfolk
af alle slags - det var en glorværdig tid.

ptg

Jb
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En anden af Fars svogre fik han et bedre samarbejde meci. ne,rig
juristen Arne Sundbo, som i lg23 - også på ,Gronr-ans. - blev gift
med Fars yngste søster, Marie - aldrig kaldt andet end \Iisser. Netop
i trediverne indrettede Arne og Missen et dejligt hjem pa ..Bjerre-
gården" - et hus på toppen af Valby Bakke, bag Carlsbers. Huset var
egentlig hovedbygningen til en lystejendom. som i sin rid ln her,
langt ude på landet, men senere gav det navn til den r.cj. hr.,rplr det
den dag i dag ligger, Bjerregårdsvej.

Dette hjem blev fra begyndelsen et tilholdssted fc,r h.1. iamilien.
Utallige er de fester og sammenkomster, som her har i.=:.: :iholdt.
Faster Missen havde en sjælden evne til at stille n,-,:ti: pj !,c:rcne oS
samtidig holde sig selv - efter alles menin-{ - alt i,,r E:c jc: i bag-
grunden. Ved middagene i den store spisestue samlecr, ::. li-30
gæster til barnedåbe, bryllupper, fødselsda-{e. d,,,kr,,r.i-c.: : hr.ad
det nu ellers kunne være, og her blev der - nar-nlic i:: :.ir .\rnes
side - lagt megen vægt på vittige og elegante bc,rd:a,er,

Onkel Arne var overretssagfØrer, men kom hurtict l:i . ., :::tunal-
politik og var i mange år socialdemokratisk bor:r:es:.: : li.:.:ha'n.
Fars og Arnes samarbejde koncentrerede sig i besrr-:r..-:: : : ,.-; sel-
skaber, som navnlig havde Fars interesse: Alfa ,:,: Pl-.,,:.ir _ -\rne
havde sin store andel i formuleringen af den sarrarbej,j.s :.:::,.: rnel-
lem de tre store margarinefabriker, som jeg lige ber*:.:::- ..-:.

Også for Mor blev trediverne en travl tid. -\1lercc. i -,--.,:-.j.lsen
blev hun tingvalgt medlem af Landstinget (igen Vei:..::. - : irnne
egenskab var hun bl. a. med ved åbningen af Lille-B=_:.-:: ::: : I.rlj.
Og havde Far i tyverne næsten hver uge måtter;:c.sr :.- r.:=::h::r.n.
så blev det nu hendes tur til at gøre det sammt. R._.:,_.r::,ejclet
kaldte, og nu så vi hende ofte i Københar.n. hr-,,r r:: :, :.: H:rriet
og jeg havde vort hjem fra 1933.

Lige fra jeg kom på kostskole i 1920 og til sin - :.: : . :. j. _: - clocl
i 194 I skrev hun breve til mig. Jeg har dem all.. H...: :::::. uge
fandt hun tid til at skrive breve, og ikke bare k,rrre b:.-...- :.-. .: :.nde
vasketøj hjem, og om at jeg nu måtte se at få en nr- .s: :i- :,.:: cr siet
tøj, nej, det var breve som vidner om \.arm o{ =li: i-=:_...-..c. og
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meget ofte - i drengeårene - udtrykker hun ængstelse for, hvordan det

skulle gå mig i tilværelsen.
Både på ,Grønvang.. og på ,rVangen.. var grundholdningen reli-

giøs. Mor bad altid aftenbøn med os børn og om morgenen spillede
hun selv for på klaveret til morgensang. Juleaftens højtid - efter den

obligat risengrød og gåsesteg - indledtes altid med jule-evangeliet,

som hun selv fremsagde efter hukommelsen. Netop dette evangelium
vækker derfor altid dyb bevægelse hos mig når jeg hører det og jeg
ser da altid min mor for mig, siddende i kredsen og se på os alle med

sine milde blå øjne.

Men jeg kan ikke tegne et billede af min mor uden at omtale hendes

indstilling til kvindernes frigørelse. Som tidligere omtalt var hun alle-

t
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rede fra begyndelsen af tyverne med i denne karnp, men hvor hun
egentlig stod, eller hvad det var hun kæmpede for står lidt tåget
for mig i betragtning af at ordet (eller temaet) sex var absolut ,tabu..
for hende. Jeg husker således engang i slutningen af treclir.erne, at
Far havde inviteret os alle ind på "National-Scala". hr.or dcr var
musik og optræden, mens man spiste smørrebrød. \'ed dcnne lejli3-hed
optraidte et damekor som >)can-can.-piger, med rode siron.ri>ebånd,

små stykker med ,bart. og kniplingsbesatte trusser. \l,rr blesnede
efterhånden som disse syndige afsløringer skred frerr. og ieg husl<er
hun instinktmeessigt greb efter mig, for ligesom at prove pr .i.i fa mig
til at se den anden vej - men hun greb sig vel i det. korn ma.ke i tan-
ker om at jeg nu var en 30-årig gift mand, og ikke hendes iille dreng,
der trængte til beskyttelse mod livets ondskab. så da finaicn - i rent
bogstavelig forstand - korn, hvor pigerne slog de lance ki,,ier op om
Ørerne og vendte de srnå, blondeklædte bagdele ud n,,ri :.ublikum -
så brød Mor ud i et inderligt velment, men dog r'ærcii:i: L-f. ]r..'or er
det ækelt". Ak ja, det var dengang. Hvad er hun ikl:. blc,r et s1;aret

for ved sin død få år efter.
Men hun opnåede en stor glæde, nemli_e at se lin .i:::r:. Esther,

blive gift i 1937 med den unge, lovende læge Poul Frr:cr:an. Dette
skete på ,Vangen.. en dejlig varm juli-dag. hvor sæstrne ir jkedes i
haven inden middagen på ,Hansens Hotel". Hun n:.-c. -.-, ar blive
bedstemor, idet både Esther og min hone fik henht id'' is .:r - 'n og en
datter og hun nåede at glæde sig derover et par er. Hun i., := .,i kræft
på Lukasstiftelsen i København den 27. februar l9{l s'.::: ,' -.r ram-
mel. Et virksomt liv var slut.

Fra og med l\{ors død gih udviklingen i hjenrr::.: .

Far levede til 1956, men han tålte ikke, at cle: ...::. ,.
andring. Gulvtæpper blev fornyet i nøja-qtig i.r:r-.:: .

vanskeligheder ved at finde det samme mL-,nsic: , :.:-'
var simpelt hen gået af mode, møbler blev nvhc::-:.-:
stof som hidtil, så hjemmet bevarede sin karakr.: : ,, ).1

han holdt - og med glæde - det løfte, som han l:-.-. ..

en. i stå.

leste for-
trods for
dstæpper

d samme

tid. Men
rget efter
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sin far, nernlig en forpligtelse til at lade ,Grønvang« og »Vangen. stå
åben for familie, slægt og venner. Han vedblev til sin død at være et
samlingsmærke.

I årene umiddelbart efter krigen var Far en af initiativtagerne til
dannelsen af ,Ilargarine-Compagniet M.C. A/S", et samarbejdsor-
gan mellem de tre store margarinefabriker, OMA, SOLO og ALFA,
og i denne forbindelse havde vi mange og lange drøftelser, idet jeg på
det tidspunkt var en ikke ukendt rationaliserings-ingeniør, og havde
dannet det første konsulent-firma på dette område her i landet. I r95l
blev jeg opfordret til at blive direktør i selskabet, men sagde Nej-Tak.

Far var med rette stolt af sit værk, og glædede sig over, at samar-
bejde havde afløst tyvernes og tredivernes nådeløse kampe. 15 år
efter hans død kom det imidlertid til at gå anderledes end han havde
tænkt sig, men det er en helt anden historie.
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