Urmager Arne Schmidts erindringer.
Jeg er født i Vejen d. 23. juli 1924 på 2. sal i min bedstefars ejendom, Nørregade 4, Vejen, hvor han havde
forretning med ure, guld og sølv og briller.
Jydsk Telefon var indlogeret hos bedstefar.
Den eneste kammerat fra dengang er Vita Grunnet (som i mellemtiden er død). Resten er vist døde.
Jeg gik i Bakkely Skole i 7 år med lærerne Rudkøbing, Sørensen (sang), Knudsen (tegning), Olsen.
Derefter Vejen Realskole i 4 år - den var ejet af P. Hauge.
Vi var i tennisklubben og badmintonklubben. For at kunne komme til lørdagsbal og/eller søndagsbal var vi
medlemmer af mange foreninger - f.eks. også af husmandsforeningen.
Jeg har boet i Nørregade 4 frem til 1956, derefter Rolighedsvej 25 indtil 1964. Derefter Øster Allé 26 indtil
skilsmisse i 1983 - hvor jeg købte hus i Kolding og flyttede dertil.
Jeg fik urmager-læreplads i Tørring hos Bernhard Petersen april 1942. Jeg kom på urmagerskole i april 1946
til oktober 1946 (udlært). Derefter job som svend hos oldermanden for Københavns Urmagerlaug. Ugeløn
kr. 125,Den1. maj 1947 Blev jeg soldat i Randers. Fra september 1947 i den danske Brigade i Tyskland, først i Aurich
og derefter i Oldenburg. Næstkommanderende var Prins Gorm.
Hjemsendt i marts/april 1948, og fik straks job i Svendborg. I 1949 tilkaldt af min læremester i Tørring fordi
hans svend fik job hos Tissot i Schweiz. Vi havde i 49 en lærling fra Haderslev (Fahrendorff). De manglede
en svend der, og de tilbød 25 kr. mere om ugen - det var mange penge, og derfor hoppede jeg på den.
1.nov.49.
I julen 49 tog min far på Kolding Sygehus fordi overlægen skulle være expert i hjertesygdomme. Min far så
ingen overlæge han havde juleferie og min far døde 31. dec. 1949.
Jeg havde kun været i Haderslev i 2 mdr. og måtte nu hjem til Vejen og køre forretningen videre indtil jeg
solgte til B. Lindstrøm. Jeg havde i tidens løb uddannet 4 svende. Jeg havde allerede fusket lidt med at
fabrikere tinvarer, som var ved at være moderne.
Jeg fik gang i det i vores villa i Øster Allé 26. Da jeg begyndte kostede tin 25 kr. pr. kilo. Med tiden steg
priserne. Jeg solgte mest til grossister og efterhånden kom tinprisen op på kr. 90,-/kg. og så var det slut
med tin.
Jeg skyndte mig at lære om ejendomshandel og kom godt i gang. Jeg kendte i forvejen ejendomsmægler
Jørgen Skov. Vi startede Vejen Ejendomskontor og kørte det indtil 1980, hvor det blev sløvt med
ejendomshandel.
Den bedste og største handel vi havde, var salget af hele Ahornparken til Vejen Boligforening.
Jørgen Skov fortsatte alene fra sin villa i Skolegade og jeg tog job i Ingfeldts Ejendomskontor i Kolding indtil
jeg gik på folkepension i 1990.
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