Dødsfald.
Lokalhistorikeren AageSimonsen er i Dag afgaaet ved
Døden paa Kommunehospitalet,
53 Aar gammel. Simonsens Helbred har i et Par Aar været vaklende; han havde flere Gange Ophold paa Kommunehospitalet,
derefter paa Rekreationshjemmet Boller Slot, indtil Sygdommen, en Kræftlidelse, paany tog
fat, saa han tilbragte de sidste
tre Uger paa Kommunehospitalet.
Aage Simonsen var af en gammel Horsens-Slægt, hans Fader
var Købmand pas Sønderbro.
Han lærte Snedkerhaandværket
og arbejdede en Del Aar paa
»Thor«. Men bedst kendt er han
for sin Interesse for vor gamle
Bys Historie, og navnlig for
Ruinerne ovre paa Slangebjerg i
Bygholm Park; denne Ruin har
han afdækket, beskrevet og
fremvist for de mange Turister,
der gennem Aarene har besøgt
Bygholm; som Paaskønnelse for
hans store Arbejde med Slangebjerg var Aage Simonsen kommet paa Horsens Byraads Budget, hvor der i de senere Aar var
opført et lille Beløb til ham.
Men ikke alene Slangebjerg
havde hans Interesse; alle Byens
garnle Bygninger og Gader har
han undersøgt og beskrevet i
Horsens-Bladene.
Endelig har Aage Simonsen
udgivet en interessant Bog om
Horsens-Egnens Kirker, i hvilken har har, nedlagt et samvittighedsfuldt og trofast Arbejde.
Aage Simonsen levede ugift,
var en beskeden og nøjsom Mand,
tjenstvillig og afholdt af alle
C. H.

Arkitekt Norm om
Aage Simonsen
Vi har anmodet Formanden
Museumsbestyrelsen, kgl. Bygningsinspektør,
ArkitektNorn, om en
Udtalelse om den afdøde
Lokalhistoriker.
— Jeg har, siger Hr. Norn, kun
i Ny og Næ haft med Aage
Simonsen at gøre, da han yndede
at drive sine Studier paa egen
Haand. Men jeg beklager, at han
nu er død, for det er godt, at der
findes stedlige Folk med Interesse for det gamle. Særlig
fortjent har han gjort sig
ved Udgravningen af Erik Menv
eds Borg, et Arbejde, der havde
hans varmeste Interesse. Han
bestræbte sig for at samle de
paalideligste Oplysninger, men
det kunde hænde, at han, naar han
opstillede Hypoteser, lod
Fantasien løbe vel meget af med
sig. Dette kendetegner saaledes
de Artikler, han har skrevet om
Kirkerne i Historisk Samfunds
Aarsbog.

