
Installatør Bernhard Bendixen, 
Horsens, fejrer rund fødselsdag lige 
efter aarsekittet, idet han mandag 
den 2. januar bliver 70 aar. Pari 
samme dag for et aar siden havde 
Bendixen 40 aars jubilæum som 
selvstændig næringsdrivende i Hor-
sens — en mærkedag, der ikke fik 
lov at gaa upaaagtet hen. Derfor 
har Bendixen da ogsaa gerne villet u
ndgaa. al festivitas omkring 70 a
ars dagen, men maa dog finde sig I 
at faa nogle ord med paa vejen.

Det falder ikke vanskeligt at 
karakterisere mennesket Bernhard 
Bendixen, for som alle de mange. 
der kender ham, ved, er han en af 
de festligste mænd i Horsens — en 
repræsentant for det ægte, gode 
haandværkerhumør, hvortil kom-
mer lune og selvironi samt en spe-
ciel charmerende facon, der tillader 
ham at lade sit vid spille paa an-
dres bekostning, uden at nogen dog 
bliver fornærmet af den grund. 
For alle kan li- Bendixen, naar han 
rigtigt udfolder sig, hvad enten det 
er i ea snæver kreds af venner, 
eller det er i en større forsamling, 
Man morer sig over hans mange 
gode indfald og hans ofte sprælske 
maade at sige tingene paa, for man 
ved, at den lidt friskfyragtige facon 
dækker over megen hjertevarme og et 
følsomt sind.

Bernhard Bendixen har gjort det 
godt i de 40 aar, det nu er siden, 
han som ung elektriker startede 
egen installationsforretning. 
Talrige er de større og mindre 
byggeforetagender, hvor han har 
besørget de elektriske 
installationer, og der har altid 
været tale om godt og solidt 
arbejde. Det kommer bl. a.af ,  at 
han har haft held til at holde 
paa sine medarbejdere, af hvilke 
et par har været ansat i firmaet lige 
fra starten.

En dygtig haandværker og for-
retningsmand — en personlighed og 
et festmenneske er det, som fyIder 70 
paa mandag.
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