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Stadsskoleinspektør Holger Christensen
2. pinsedag 1969 afgik stadsskoleinspektør Holger Christensen, Korsør, ved døden efter længere tids sygdom, 70 år gammel.
Holger Christensen var født i Ørslev ved Skælskør. Han fik sin uddannelse
på Jonstrup seminarium, og efter et par års lærergerning ved Flakkebjerg
ungdomshjem kom han i 1923 til Korsør og virkede her til sin afsked i 1968,
de sidste IO år som leder af det samlede skolevæsen. Ved hans afgang kom det
tydeligt til udtryk, i hvor høj grad man fra alle sider påskønnede hans indsats.
Hans interesse for fortiden - han var som få inde i sin bys historie - førte
ham allerede i de unge år ind i Historisk Samfund. Han virkede i en årrække
som lokal tillidsmand og sad ved sin død i bestyrelsen. Vi vil savne ham og med
H.
taknemmelighed mindes ham for hans gode menneskelige egenskaber.

T øinrermester Emil Andersen
Mandag den 14. juli kom meddelelsen om, at tømrermester Emil Andersen,
Eggeslevmagle, pludselig var afgået ved døden 67 år gammel uden forudgående
sygdom. Dødsfaldet kom som en overraskelse for hans mange venner; det kan
således nævnes, at Emil Andersen så sent som 3 uger før sin død var med til
bestyrelsesmøde i Historisk Samfund, og at han der med sædvanlig interesse
deltog i forhandlingerne og var med i planlægningen af det kommende sommermøde.
Emil Andersen, der var født i Eggeslevmagle, blev uddannet som tømrer og
havde en årrække værksted sammen med sin far og senere sammen med en søn.
Firmaet var vel netop inde i en af de travleste perioder, idet man havde flere
store byggearbejder, og Emil Andersen havde dagligt tilsyn med en del af
arbejdet.
Når man mødte Emil Andersen, opdagede man hurtigt, at det var en håndværker, der havde den dybeste kærlighed til sit fag, men det var ikke blot en
ensidig interesse for tømrerens arbejde, men en dyb interesse for arkitektur og
bygningshistorie. Når man fulgtes med ham, og han begyndte at fortælle om
ting, der havde været genstand for hans undersøgelser, og fik det underbygget
med, hvad han havde læst, så havde man en kyndig og dygtig leder.
Som et synligt tegn på E. Andersens store interesse for bygninger er der i
sidste årgang af Historisk Samfunds årbog en meget stor artikel af Emil Andersen om Eggeslevmagle kirke.
Emil Andersen var en årrække medlem af bestyrelsen for Historisk Samfund
for Sorø amt, og man satte her stor pris på hans venlige og hjælpsomme væsen,
]. Lyshjelm.
og vi vil her med taknemmelighed mindes hans arbejde.
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