
Alt andet end almindelig
Hurtigt talende. Ek-

stremt hurtigt tænken-
de. Et menneske fyldt 
med livsglæde. Det er et 
par af de karakteristika, 
der først rinder en i hu, 
når tanken falder på ad-
vokat Evan Herrig, som i 
morgen fylder 50 år.

Evan Herrig er født i 
Esbjerg og søn af en fi-
skeskipper, men han 
overvejede aldrig selv at 
blive fisker. Både fordi 
han har det med at blive 
søsyg, men også fordi fa-
deren forudså, at Es-
bjergs rolle som fiskeri-
havn ville blive mindre.

Evan Herrig ville i ste-
det være enten ingeniør 
eller jurist. Men igen-
nem gymnasietiden, 
hvor han blev involveret 
i en del elevrådsarbejde, 
blev det helt klart, at 
han ville satse på juraen.

Efter embedseksamen i 
1972 var han i to år an-
sat ved skattevæsenet i 
Esbjerg, men en gammel 
studiekammerat, Jens 
Peter Lenith, der i mel-
lemtiden var blevet an-
sat hos advokat Niels V. 
Jessen, Horsens, gav 
Herrig et praj: I Sundhu-
set manglede man en ad-
vokatfuldmægtig.

Evan Herrig søgte og 
fik jobbet - i øvrigt efter 
en lidt kaotisk middag: 
Jens Peter Lenith og 
Evan Herrig ville gøre 
indtryk på Evans måske 
kommende chef ved at 
fremtrylle en flot mid-
dag. Intentionerne var 
gode nok, men under 
flamberingen nåede de 
alligevel at forkulle både 
bøfferne og køkkengar-
dinerne. Og bagefter -
oven på alle strabadser-
ne, maden og vinen -
faldt den unge Evan i 
søvn. Men han fik job-
bet!

Siden er det blevet til 
en flot karriere inden for 
juraen.

Evan Herrig har mø-
deret for landsret og Hø-
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jesteret. Han har 
specialiseret sig inden 
for erhvervsjura, 
ejendomsjura og 
skattejura.

Blandt andet laver 
han som medlem af en 
eksamenskommission 
inden for ejendomsmæg-
ler-uddannelsen eksa-
mensopgaver til kom-
mende ejendomsmægle-
re. Han underviser på 
mægleruddannelsen. 
Han sidder i en række 
erhvervsvirksomheders 
bestyrelser og har også 
sæde i det lokale skatte-
ankenævn.

Også arbejdet i skatte-
ankenævnet er han glad 
for, men Evan Herrig 
lægger ikke skjul på, at 
han ind imellem synes, 
at skattelovgivningen og 
praksis er urimelig, men 
at nævnet selvfølgelig er 
nødt til at følge loven og 
praksis.

Privatlivet deler Evan 
Herrig med Birgit, der er 
frisør. Udgangspunktet 
er huset på Hvedevæn-
get i Tyrsted.

I fritiden er Herrig er 
ivrig lystfisker, men han 
har - ifølge eget udsagn -
ingen problemer med at 
finde ud af, hvad fang-
sten skal anvendes til. 
Han får nemlig næsten 
aldrig noget på krogen.

I fritiden ryster han 
også bogstaveligt revy

tekster og lejlighedssan-
ge ud af ærmet. Dikterer 
versene på sin diktafon, 
mens han kører i bilen, 
og på en halv eller hel 
time er en genial sang-
tekst færdig.

Og så er Evan Herrig 
kendt som en dygtig ga-
stronom og stor vin-
elsker. Selv understre-
ger han: Ikke vinkender, 
men vinelsker!

Han har nemlig den 
livsbekræftende hold-
ning til tre af tilværel-
sens vigtige facetter -
musik, vin og kærlighed: 
Det skal ikke være en vi-
denskab, men en liden-
skab.

I det hele taget ligger 
det gennemsnitlige, det 
middelmådige og det 
normale ham fjernt.

Herrig har tidligere 
sagt, at »normale men-
nesker er kedelige».

Helt normal eller al-
mindelig vil de færreste 
da også beskylde ham for 
at være.

Hvem andre end han 
kan finde på at installere 
vinreol og køleskab i sin 
bil. I det har han altid 
hvidvin og dansk vand 
på køl. Og sennep. For 
det tilfælde, at han skul-
le blive overmandet af 
trangen til en lille rast 
med kølig hvidvin, vand 
og en dyppekoger-var-
met pølse.

Evan Herrig er herligt 
ualmindelig.

Trods sin lettere di-
stræte fremtoning og ry-
et for at være lidt af et 
rodehoved, tager han bå-
de jobbet og livet i almin-
delighed dybt seriøst. 
Men synes også, at det 
ene liv, vi er tildelt, bør 
fyldes med en masse dej-
lige oplevelser.

50-årsdagen fejres 
med en - helt i Herrigs 
ånd - uformel reception i 
Sundhuset i morgen kl. 
13.00-17.30. Og søndag 
følger en privat fest med 
familie og venner. (just)
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