
      Dødsfald
I en alder af 58 aar er tandlæge 

Lauritz Thi m, Horsens, død
             efter længere tids sygdom, der med-
           førte hospitalsophold. For en uges

tid siden maatte Thim paany lade 
                        d         sig ind  lægge paa 
hospital i Aarhus,

hvor døden indtraadte.
Lauritz Thim var selv klar over, 

hvor det bar hen, men over for ven-
nerne var han den samme som al-
tid, ogsaa efter at sygdommen hav-
de faaet tag i ham: nøgtern i sin 
bedømmelse af ting og mennesker, 
men gaaende med ildhu og begej-
string op 1, hvad der livet igennem 
Interesserede ham.

Først og fremmest kunsten. Lau-
ritz Thim, der stammede fra Vejle, 
og som 1 nogle aar, før han ned-
satte sig i Horsens, havde drevet 
tandlægeklinik i Vejen, brændte for 
kunsten og var i sine aar i Vejen 
ivrig deltager i det kulturelle liv 1 
denne by. Hans største interesse 
var den bildende kunst. Han var 
selv samler og var en intim kender 
at de moderne retninger i maler-
kunsten, men han nøjedes ikke her-
med. Han ville ogsaa, at andre 
skulle have glæde af at opleve kun-
sten, og han var I sin tid med til at 
stifte Kunstforeningen for Horsens 
og Omegn, hvis næstformand han 
var gennem en aarrække. Han gik 
stærkt ind for foreningens udstil-
linger og sørgede for at holde of-
fentligheden orienteret om dem. Li-
geledes var han ivrig for oprettel-
sen af de private „kunstcirkler" 
paa hver ti medlemmer.

Tandlæge Thim erhvervede sig 
gennem saren mange personlige 
venner blandt danske kunstnere. De 
og hans venner heri byen vil savne 
ham for hans lyse sind, hans begej-
string for kunst og hans initiativ 
for at delagtiggøre andre i sine in-
teresser — men ogsaa for hans be-
skedne væsen og hele jævne og 
usnobbede maade at omgaas men-
nesker paa.

Begravelsen foregik i gaar i over-
værelse af en snæver kreds af fa-
milie og venner.
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