
Herman Skafte død 
I en Alder af kun 35 Aar er Proku--

rist Herman Bohn Skafte,  Ndr. Kirkeg
aardsallé 10, i Gaar afgaaet ved Dø-
den.

Med Herman Skaftes Død er et alt 
for kort, men initiativt Liv afsluttet. 
Som Læredreng holdt han for Aar til-
bage sit Indtog hos Fabrikant I. Chr. 
Mikkelsen, og efter at have gennem-
gaaet sin Læretid, blev han Firmaets 
Repræsentant for kemiske Artikler. 
Efter at have aftjent sin Værnepligt 
ved Garden, kom han paa Kornetskole. 
og med Rang af Sekondløjtnant vendte 
lian derefter tilbage til Horsens. I de 
følgende Aar besøgte han som Repræ-
sentant for Gummifabriken »Jylland« 
Landets Cyklegrosserere, men da Kri-
gen kom, blev der sat Bom for dette 
Arbejde og Herman Skafte viede der-
efter det administrative Arbejde paa 
Gummifabriken sit Arbejde.

Han havde Indsigt i alle Fabrikens 
Forhold, og som Prokurist og Næst-
kommanderende indenfor Administra-
tionen maatte han føre mange For-
handlinger med Industriraadet, Pris-
kontrolraadet og Varedirektoratet. 
Hvor hans Arbejde end førte ham hen, 
vandt han sig kun Venner. Han havde 
en udpræget Evne til at komme paa 
Talefod med enhver, han kom Forb
indelse med, og det er ikke for meget 
sagt at han var-afholdt at hver eneste 
Arbejder og Funktionær paa 
Gummifabriken for sin jævne og venlige 
Optræden.

Ogsaa indenfor Sportsbevægelsen 
var Herman Skafte en kendt og ikke 
mindre afholdt Mand. Han var faktisk 
opvokset indenfor HfS, og han spillede 
saaledes Maalmand paa det Ynglinge-
hold, der i sin Tid erobrede det jyske 
Mesterskab, og senere var han meget 
anvendt paa det horsensianske 1. Se-
niorhold. Hans Rejser rundt i Landet 
bevirkede imidlertid, at han ikke kun-
de passe Træningen, og han maatte 
derfor indstille sin aktive Medvirken i 
Sport.

For et Aarstid siden blev Herman 
Skafte  syg ,  og  i  Løbet  a f  kort  T id  
gennemgik han to svære Operationer. 
Han maatte igennem endnu flere Be-
handlinger, men der var intet at stille 
op, og i Gaar blev det Døden.

Herman Skafte vil blive savnet, og 
Deltagelsen samler sig om Afdødes ef-
terladte Hustru, der nu staar ene til-
bage med 3 Børn, hvoraf den ældste 
er knap en halv Snes Aar gammel og 
den yngste 11/2 Aar.
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