
•Snedkermester Victor Andersensen.

For nogle dage siden blev sned-
kermester Victor Andersen, Hor-
sens, indlagt paa Horsens Kommu-
nehospital, lidende af et hjerteonde. 

I flere døgn levede hans nærmeste i
en tilstand mellem haab og frygt, 

men i nat holdt hjertet op at slaa. 
Victor Andersen gled fra bevidstløs-
heden stille ind i døden. Han blev 
kun 64 aar gammel.

Meddelelsen om snedkermester 
Victor Andersens død vil gøre et 
dybt indtryk i Horsens by, hvis gode 
borger han var, og i oplandet, hvor 
han ogsaa havde mange venner. 
Victor Andersen overtog i 1929 den 
kendte møbelsnedkerforretning paa 
Søndergade efter sin fader, sned-
kermester Svend Andersen. 
Forinden havde han faaet en fin 
haandværksmæssig uddannelse 
baade herhjemme og i udlandet. 
Han var paa rejse baade i Tyskland 
og England for at lære.

Da han vendte hjem lod faderen 
sin son faa ansvaret, og det fortrod 
han ikke. I forvejen havde forret-
ningen et anset navn, og det var ty-
pisk for Victor Andersens indstil-
ling, at han — skønt han udvidede 
forretningen betydeligt og efter-
haanden satte sit eget præg paa den 
— vedblev med at lade forretnin

gen bære faderens navn. Victor An-
dersen havde megen pietets- og 
slægtsfølelse.

Victor Andersen holdt af det gode 
danske møbelhaandværk. Han 
var selv en fin haandværker, 
ja, en kunstner paa sit felt. Han 
holdt af gammel møbelkunst, men 
han var ogsaa stærkt indstillet for 
den moderne danske møbelkunst, 
og vor generations møbelkunstnere, 
der efterhaanden har faaet 
verdensnavn, var altid 
repræsenteret i den kendte 
forretning paa Søndergade sammen 
med fine møbler, der blev formet 
under indehaverens inspirerende 
ledelse. I de allerseneste aar blev 
forretningen betydeligt udvidet. 
Det er efterhaanden et stort 
areal, der er inddraget til 
udstillinger. Paa første sal var 
det store rum opdelt i stuer, og 
de forskellige stilarter var anbragt 
med stor smag heri, og vakte, da 
de i vinter blev præsenteret for 
publikum, opsigt. I samarbejde 
med sin hustru og dygtige 
medarbejdere havde indehaveren 
skabt noget særpræget, der satte 
denne møbelforretning i en klasse 
for sig. Dens ry gaar langt ud 
over Horsens og byens naturlige 
opland.Victor Andersen var gennem hele 
sit  l iv et pl igtopfyldende og 
arbejdsomt menneske. Hans poler 
var ganske enkle. Det var hans hjem 
i Folkebladets ejendom og 
forretningen Søndergade 15. 
Til disse to poler gav han alt. Han 
var nærmest sky for at træde frem 
for offentligheden. Men alligevel 
var han kendt af mange. Der 
stod respekt om hans navn. Han 
var redelig i al sin færd, gik ikke paa 
akkord. Det var hans stille 
ærgerrighed, at det, der udgik fra 
hans værksted og butik, havde blaat 
stempel.
Selv om Victor Andersen aldrig 

traadte offentligt frem, saa fulgte 
han levende med i alt hjemme og 
ude. Han var en kundskabsrig 
mand, og blandt venner gav han 
ofte sin mening til kende. I sin ung-
dom var Victor Andersen ivrig ro-
sportsmand, og han vedblev altid at 
være naturelsker. Der er ikke 
mange egne i Danmark, Victor 
Andersen ikke havde kendskab 
til, og hans egen egn — ikke 
mindst Vester-egnen — stod hans 
hjerte særlig nær. Her har lian 
gennem aarene været paa mange 
traveture med sin hustru.

Victor Andersens alt for tidlige 
bortgang rammer hans hjem meget 
haardt, fordi han netop saa udpræ-
get var en hjemmets mand. Men 
vennerne vil ogsaa modtage 
budskabet med sorg. Han var 
trofast og djærv, en ven med fine og 
gode karakteregenskaber. Hans 
indsats i Horsens vil blive 
husket og vil leve videre, og i 
venneskaren vil man paa grund af 
hans menneske

lige egenskaber bevare mindet om 
en personlighed, der var langt over 
gennemsnittet.

Derfor er der mange, der sorger 
ved Victor Andersens død.

N. Chr. C.
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