Svend Thestrup Simonsen
1900 – 1983

Svend Thestrup Simonsen (Simon) blev født den 15. nov. 1900 i
Brønderslev og døde 82 år gammel i Vejen den 11. feb. 1983.
Han blev kontoruddannet i regnskabsafdelingen på Brønderslev
Svineslagteri. Hans store passion var fodbold, og han var en
dygtig fodboldspiller, - lille, lynhurtig og havde et overraskede
venstrebens skud.
Han kom til Margarinefabrikken Alfa i Vejen i 1920, hvor han
blev ansat i regnskabsafdelingen. Iflg. det jeg har hørt gennem
min barndom, skyldes det mest af alt Ole Vang Lauridsens store
interesse for at få skabt et godt fodboldhold i Vejen. At "Simon"
eller "Lille Simon", som han blev kaldt, så samtidig viste sig at
have et godt hoved til det med regnskaberne, var jo en fordel.
Han blev i hvert fald Alfas bogholder gennem 47 år, til han gik
på pension i 1967, havde ikke en sygedag og svigtede aldrig.
Heller ikke da Alfas nymodens EDB system "gik ned" i 1968, og
han atter blev tilkaldt et par år på nedsat tid for at være med til
at holde regnskabet kørende på den gammeldags måde.
Det lykkedes fint med fodbolden i Vejen. Der blev bygget et flot 1 Svend Thestrup Simonsen
fodboldstadion for enden af Fredensgade mellem jernbanen og
Plantagevej, og i løbet af 1920erne og 1930erne steg Vejen op i graderne, og de endte med at komme i
første division under tilnavnet "De Jyske Skotter", med "Lille Simon" som venstre wing. Om søndagen når
de spillede på Vejen stadion var der trafikkaos i byen, og alt hvad der kunne gå og krybe kom til Vejen fra
hele oplandet og de nærmeste byer. Når der blev skudt mål kunne tilskuernes høje brøl høres over hele
byen. Vang Lauridsens plan var lykkedes, og han fik Vejen sat på landkortet, - byens næringsliv trivedes, og
mange fabrikker ud over Alfa og Phønix skød op i de år. Jeg mindes de mange fabriksfløjter der gik i gang
klokken 12,00, når alle gik hjem til den varme middagsmad, også skolebørnene, og fløjterne lød igen kl.
13,00 når arbejdet og undervisningen gik i gang igen.
Svend Simonsen interesserede sig desuden stærkt for gymnastikken i byen, og han var en dygtig gymnast
hele sit liv. Kunne slå flikflak og saltoer i lange baner når gymnastikforeningen havde opvisninger. Selv i en
høj alder kunne han sidde i en lænestol, tage fat i armlænene og ganske langsomt gå baglæns op i
håndstand på armlænene. I min barndom fulgte han kaptajn Jespersens stavgymnastik i radioen, og han
forsøgte efter bedste evne at få sine børn til også at interessere sig for fodbold, idræt og gymnastik. Han
var i bestyrelsen for Vejen Sportsforening, Vejen Gymnastikforening og også Ungdomsforeningen. Han kom
også i bestyrelsen for Ribe Amts Gymnastikforening, og han var formand i flere år. Da han ikke længere
spillede fodbold på Vejen-holdet, blev han sports referent fra kampene til Folkebladet gennem flere år.

2 Venerne på skovtur ca. 1934, Tv. Grete Haunstrup og Anders Bruun Møller
Th. Svend Simonsen samt Inge Lund og kæresten Henry Gjerum

Simon var ungkarl til han i 1941 giftede sig
med min mor Inge Gjerum (f.Lund) på 28
år, som allerede havde 2 børn, min søster
Nina på 4 og jeg Svend på 3 år. Inge var
blevet enke allerede som 25-årig efter kun
3 års ægteskab med Henry Gjerum, men
hun kendte Simon gennem fælles venner
Grete og Anders Bruun Møller, men også
fra deres store, fælles interesse,
gymnastikken, idet hun var gymnastikleder
og uddannet på Ollerup
Gymnastikhøjskole. Simon og Inge købte
hus på Højvang 2 og flyttede ind i oktober
1941. De fik yderligere 4 børn. Ulla i 1943,

tvillingerne Ebbe og Paul i 1944 og Helle i 1948.
Der blev trangt i det lille hus, og pengene var små under og
efter 2.verdenskrig, så Simon påtog sig oven i sit bogholderjob
på Alfa at føre regnskaber for forskellige firmaer og
institutioner. Han enten førte regnskaber eller reviderede
disse for børnehjemmet Brejdablik, børnehjemmet på
Baungårdsvej, smedemester Madsen, Mindevej 1 og han var
revisor for Vejen Brugsforening.

3 Inge og Svend Simonsen 1973

4 Børnene på Højvang 2 ca. 1952. Svend Gjerum, Ulla, Poul, Helle, Ebbe
Thestrup Simonsen og Nina Gjerum. Ca. 1952

5 Højvang 2, Vejen

7 Sydjysk Udstilling 1951

Efter Sydjysk Udstilling i
1951 begyndte
Troldefesterne og
Georginefesterne de
følgende år, og Cirkus
G.O.Gine opstod. Nogen
kom i tanke om Simon og
hans familie, som derefter
optrådte med akrobatik og
gymnastik et par år i træk i
Cirkus G.O.Gine.
6 Cirkus G. O. Gine

Pigerne fra Vejen Svømmeklub blev tilkaldt som
dansetrup i cirkus, og da jeg senere kom hjem på Højvang 2 og præsenterede Ingebeth (Falch) for mine
forældre, blev hun budt særdeles velkommen i familien som tidligere cirkus-kollega
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