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Søndag fylder gamle Marie Dons, Højen, 90 
 
  Trods gammel af Aar er Marie Dons forbavsende ung af Sind og følger interesseret 
med i alt, hvad der rører sig i Tiden, og hendes lyse Sind fordømmer ikke Nutiden, 
tværtimod. Fra vinduerne i hendes hyggelige Hjem har hun til stadighed Lejlighed til at 
betragte og studere Ungdommen, naar den samles uden for Forsamlingshuset, og ofte 
har Marie Dons udtalt, at hun ikke forstaar den Klage der så tit lyder over 
Nutidsungdommen, da hun netop finder den mere interesseret og afsleben endi hendes 
unge Dage. 
 
  Og det er ikke hendes Hukommelse, der svigter, for den er saa god som nogensinde, 
og da hun samtidig ejer en særlig Evne til at fortælle, keder man sig ikke i gamle Marie 
Dons’ Selskab, selv om man engang imellem studser, naar hun fortæller om sin fars 
ungdomsminder fra Napoleonskrigenes Tid. 
 
  Sine Lykkeligste Aar tilbragte Marie Dons sammen med sin Mand, Peder M: Dons, på 
Haraldslund, Højen Mark, hvor der opvoksede en børneflok på femten, hvoraf dog kun 
otte er levende. I 1909 afstod de Gaarden til Sønnen Frederik Madsen Dons, efter at de 
havde købt grund og bygget Hjem i Højen Mejeriby, hvor datteren Mette Kirstine, 
plejede sine Forældre til hendes Far i 1919 døde, og siden da i mange Aar har været 
sin Mor en trofast Støtte. Dette Hjem hos gamle Bedstemor har for den store Familie 
været en Samlingsplads, hvorfra mange glade Minder lyser. 
 
  Af Børnene er en søn i Amerika; han var sidste gang hjemme i 1934, men skulle være 
kommet hjem i Aar for at fejre den sjældne Fødselsdag, og Marie Dons havde glædet 
sig til, at hun paa denne Dag kunde have samlet alle sine Børn og Børnebørn, men paa 
Grund af Tiderne maatte Rejsen opgives. 
 
  Naar Naboer og Venner på Søndag indbyder til en lille Festlighed, er det et Vidnesbyrd 
om, hvor agtet og afholdt hun er, og Marie Dons glæder sig til at være sammen med de 
mange, som i Aarenes Løb er kommet til at staa hendes Hjerte nær. 
 
  Mange venlig Tanker og gode Ønsker vil blive sendt Marie Dons paa hendes 
Fødselsdag. 


