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HORSENS - En læge
sagde engang til fabrikant
Asger Homboe, at han nok
skulle blive 90. Det skrev
han sig bag øret og fandt
spådommen helt i sin
orden.
Hans farmor blev 96, og da
hun fyldte 90, holdt hun en
nytårstale, som imponerede
alle.
Om få dage fylder Asger
Holmboe så de lovede 90 år.
Mere præcist tirsdag den 9.
november, i hvilken anledning
han er vært ved en reception
på Horsens Hospital i Levysgade, hvortil han og hans
kone flyttede for et par måneder siden efter et farvel til deres dejlige bolig i Bjerre Herred. Klokkeslettet er 10-12.
Weekend'en forinden har
ægteparret haft familien til
middag på Jørgensens Hotel.

Spiller tennis

Holmboe-familien er en
gammel, anset slægt i Horsens.
Den har altid været præget
af kampånd og gåpåmod. For
nogles vedkommende betød
det mange smerter - for et par
af dem døden.
Men dette med at give op
overfor vanskeligheder, selv de
mest uforudsete, har aldrig
ligget til den familie.
Ja, ja, godt nok fylder jeg
90, men jeg holder mig da i
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hjemmeværnet. Men tænk,
jeg måtte opgive arbejdet, da
jeg fyldte 55 år. Hvad giver De
mig?
- Men man fulgte militærets
regler, hvad jeg synes er helt
forrykt. I dag er jeg menigt
medlem - på papir. Vi har fået
vores egen veteranklub.
- Der var en bestemt episode_
under besættelsen, som De
husker meget godt?
- Åh, ja, det var den med en
mand, der arbejdede for tyskerne og som man mente var
stikker. Fra Århus fik vi besked på, at han skulle likvideres.
Det talte vi om i ledelsen i
Vejle, undersøgte hans forhold og fandt frem til, at han
have kone og syv børn. - Joh,
vi kunne faktisk også godt
tænke os om den gang, så i
stedet for at likvidere ham besluttede vi at skræmme ham
væk.
- Vi startede med at ringe til
ham, at han ville blive skudt
om otte dage. Næste dag ringede vi, at der nu kun var syv
dage til - og næste seks dage.
Så turde han ikke foretage sig
noget, men forsvandt. Efter
krigen fik manden en rimelig
straf for sit arbejde for styskerne.

32.000 levedage
- Og så fylder De altså 90.

- Ja, det bliver vel rundt regnet 32.000 levedage. Jeg synes, jeg har haft en god tilværelse, og jeg er glad for at kunne holde mig i form fysisk og
psykisk. Det har betydet meget for mig, at jeg har en sær
deles aktiv kone.
Hun har været Gallup-interviewer og skaffet au pairpiger, og sammen holder vi
meget af kunst. Det var far,
der gav mig interessen, og det
var vel naturligt, når vi havde
med farver at gøre. Og selvfølgelig er vi med i Kunstforeningen, tilføjer Asger Holmboe.

