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1./7. GILDE 
Mandag d. 3. december kl. 18.00. 
Julemøde hos Jytte og Hans, 
Skovgårdsvænget 8, Tranbjerg J. 
Husk gave til pakkeleg, samt afbud til 
værtsparret. 
 
4. GILDE 
Mandag d. 19. november kl. 19.00 
Gildehal i Langenæskirken. 
Per Enevoldsen, PET. Se annonce. 
Mandag d. 10. december. 
Julestue i Langenæskirken. 
 
5. GILDE 
Mandag d. 12.november kl.19.00. 
Besøg på COOP Ferskvarelager i  
Hasselager. 8. Gilde er inviteret. 
Onsdag d. 28.november. 
Fredslyset ankommer til Aarhus Bane-
gård. Se nærmere herom i Herolden. 
 
6. GILDE.  
Mandag d. 5. november kl. 19.30. 
Gildemøde – Hos Birthe og Laurits. 
Lørdag d. 1. december kl. 18.30. 
50 års jubilæum på Restaurant 
Navigator, Marselisborg Havn. 
 
8. GILDE 

Søndag d. 11. november kl.  9.00. 
Dansk Flygtningehjælps landsindsam-
ling, Strandskolen, Risskov. Nærmere 
følger til vores specialteam. 
Mandag d. 12. november kl. 19. 
5. Gildes arrangement hos Coop i 
Hasselager.  Se tilsendte indbydelse. 
Mandag d. 26. november kl. 19.30. 
Den årlige julestue i Ellevangskirkens 
Sognegård. Nærmere følger. 
Onsdag d. 28. november. 
Fredslyset kommer til Århus Bane-
gård. Se omtale i Herolden. 
 
9. GILDE  
Onsdag den 14. november kl. 19.30. 
Foredrag ved Tage Hansen, 9. Gilde, 
om nutidens Japan. 
Onsdag den 28. november. 
Fredslyset ankommer til Aarhus. 
Se anden omtale i Herolden. 

FRIMÆRKELAUGET 
Torsdag d. 29. november. 
Tur til Postmuseet i København. Nær-
mere om transport og mødetid følger. 

HEROLDEN 

 

HEROLDEN 

udkommer næste gang 
ca. 1. december 2012. 

og dækker december, januar. 
Deadline 15. november. 

 
 

 

Redaktør Ole Andreasen, 
Grøndalsvej 170, 

8260 Viby J. 
Telefon 86 28 17 98 

E-mail: herolden@mail.dk 
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Den 21.juli 2012 døde Jørgen Juel, gildebror i 8. Gil-

de efter kort tids sygdom og få dage efter sin 80 års fødselsdag.  
Jørgen Juel blev optaget i 8. Gilde den 29.8.2005 nogle år efter at 

have mistet sin kone Märtha Juel, som til sin død fungerede som gildeme-
ster i 8. Gilde. Jørgen Juel havde tidligere været optaget i Sct. Georgs Gil-
derne første gang 7.9.1959. 

Jørgen Juel voksede op i Roskilde og startede som elektriker. I 1959 
blev han produktionsingeniør fra København Teknikum. Efter at have væ-
ret ansat bl.a. i slagteribranchen fik han arbejde på Jysk Teknologisk Insti-
tut, hvor han havde det meste af sit arbejdsliv. De sidste 12 år, inden han 
som 62-årig forlod arbejdsmarkedet, var han landsdelskonsulent i Dansk 
Arbejdsgiverforening. 

Märtha og Jørgen Juel boede først på Sjælland og i Hammerum, 
men fra 1967 i Risskov, hvor datteren Hanne og sønnen Frederik voksede 
op. 

Udover gildearbejdet var Jørgen Juel også logebror, var frivillig 
hjælper på lokalcenter Hørgården, hvor han underviste i edb og var med til 
at redigere bladet ”Hørnyt”, var desuden medlem af brugerrådet. 

Jørgen Juel vil blive savnet af sine 2 børn, børnebørn og alle i 8. 
Gilde. 

Æret være Jørgens minde. 
 
Henny Willson. 
GM i 8. Gilde.   

Ridderjubilæum: 
9-11-12 Edel Schulz, 1./7. G.   50 år.  
18-11-12 Olaf Saugbjerg, 8. G. 25 år. 
 
Fødselsdag: 
10-11-12 Tove Colstrup, 4. G. 70 år. 
 
Dødsfald: 
21-07-12 Jørgen Juel, 8.G. 
 

Udmeldelse  
28-09-12 Ellen Boldreel, 8. Gilde   
 
Mailadresser: 
Rettelse: 
Jette Jørgensen, 4. Gilde:  
jettesamsoe@stofanet.dk  
Tilføjelse: 
Birgit Ingerslev, 8. Gilde: 
birgit.i@mail.dk  
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Velkommen til Reception 
på Spejdermuseet 

lørdag den 17. november kl. 13.30 
 

- hvor museet præsenterer årets spejderhistoriske skrift: 
 

Blå spejder i Østjylland 
1973-1991 

 

Bogen omhandler tiden efter korpssammenlægningen i 1973 
og livet i Østjyllands Distrikt til 1991, altså næsten nutidig historie. 

Thøger Jensen fra Spejdermuseet, der sammen med 
bidragydere har skrevet og redigeret bogen, vil ved receptionen fortælle om 

dens tilblivelse. 
Der vil blive lejlighed til at træffe bidragyderne og gamle spejdervenner. 

Desuden vil der naturligvis blive serveret et lille glas. 
  

Vi håber at hilse på rigtig mange! 
 

Velkommen på 

Spejdermuseet Århus 
KP´s Gård, Vestergade 3, 1. sal 

 
Bogen der er på 190 sider koster 100 kr., 

men vil ved receptionen blive solgt for 50 kr. 
 

På grund af de større omkostninger må støtteforeningsmedlemmer denne gang 
 også betale den symbolske pris 50 kr. eller efterfølgende ved afhentning i museets 

åbningstid. 
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Den 17.09.12 var vi igen til 4 
Gildes gildehal. GM Jette bød vel-
kommen og fortalte om den store 
spejderlejr i Holstebro med 35.000 
spejdere, som have sat hinanden 
stævne. Flere gildebrødre herfra be-
søgte lejren. GK Erik holdt 5 min., og 
satte en spændende spadseretur i sko-
ven på vers. 

Benny Aros fortalte om Sct. 
Georg historien, om riddere og drager 
– en lang rejse gennem legender. 

Drager er frygtindgydende fa-
beldyr, der kendes i de fleste kulturer, 
og som ofte ligner en bevinget to- el-
ler firefodet slange eller en skællet 
øgle. Kristendommen identificerede 
dragen med ondskaben i Djævelens 
skikkelse. Blandt de katolske helge-
ner er ikke mindre end 6o dragedræ-
bere, hvoraf Sct. Georg, (Sankt Jør-
gen) er den mest kendte. I dansk vise- 
og sagntradition er kampen lokalise-
ret til Holstebro og til Sankt-
Jørgensgård ved Svendborg. 

Dragehoveder på stævnen i vi-
kingeeskibe vidner om, at dragen og-
så har haft symbolværdi som afvær-
ger af ondt. På en måde er dragen 
dobbeltsymbolsk, idet den er forud-
sætningen for verden og knyttet til de 
dybeste lag i psyken. 

Belønningen for drabet på dra-
gen er i nogle historier den skat, den 
ruger over. I andre historier (ofte 
eventyr), er der en prinsesse, der skal 
reddes. 

Sct. Georg skal have reddet en 
by fra en drage, der åd får og i man-
gel af får, jomfruer. Sct. Georg kom-
mer netop som dragen skal fodres 

med en prinsesse. Han dræber dragen 
med et enkelt stød med sin lanse. 
Som belønning giver kongen ham 
prinsessen og det halve kongerige, 
men Georg siger ”nej”, for man skal 
ikke have belønning for gode gernin-
ger. 

 Drager kaldes også ved deres 
nordisk mytologiske orm eller lind-
orm. Fynske livregiments våbenmær-
ke var en lindorm. Som historien er 
blevet berettet for de værnepligtige i 
tidens løb, lever den lindorm, der ind-
går i regimentsmærket, i Langesø på 
Fyn. 

Drager er som regel onde, og 
de må bekæmpes med list eller i åben 
kamp. De er meget stærke og farlige. 
Kan ofte spy ild og flyve. 

Men, men der findes ikke kun 
onde drager, tænk på figuren Shrek, 
den er da en sød drage. 

En interessant beretning om 
drager. Og igen en vellykket aften. 
Til slut blev serveret et meget lækkert 
ostebord. En stor tak til 4. Gilde. 

 Ofk 
Dette års første gildehal blev 

indledt på fornemmeste vis med at 
væbner Byros indførte Ridder As, 
Ridder Sø og Ridder Hof for højbor-
det, hvor Ridder As fortalte, at de var 
kommet for at deltage i vores seance 
i de hellige ”Jettehaller” og ville be-

skytte os alle og kæmpe til sidste 
blodsdråbe for at redde os fra afte-
nens ”Drager og dragedræbere”. De 
bar alle 3 et ridderskærf, der bar 
skjoldet med Sct. Georg, der kæmper 
mod dragen, og de bliver således al-
tid mindet om, at som ridder skal 
man være klar til kamp. Ridderne 
havde glædet sig til aftenens kamp og 
overlod til sidste ”Jettehallen” til Jet-
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te og bad væbner Byros føre sig til 
deres pladser i ”Jettehallen”.  

 
Et meget festligt indslag på 

denne årets første gildehal. Jette 
overtog herefter ordet og fortalte i sin 
gildemestertale om spejdernes lejr i 
Holstebro, den bustur, som stadsgil-
det havde arrangeret til lejren d. 24. 
juli.  Et af formålene med at besøge 
lejren var, udover at se hvordan så-
dan en stor lejr fungerede, også at be-

søge Århus spejderne og se deres var-
tegn, der jo var Aros Museet med 
regnbuen på toppen.  Stadsgildet hav-
de sponseret et beløb til opbygningen 
og flere gildebrødre havde været in-
volveret i projektet, både før – under 
og efter lejren. Gruppen bag projektet 
havde reserveret 2 timer til os, så vi 
kunne se, hvad pengene var blevet 
brugt til, og det må siges at være læn-
ge siden, man havde hørt så engage-
rede personer, som dem vi talte med 
nemlig Signe Trier-Simonsen og Jo-
hannes Damsgård-Bruhn, der stod for 
projektet. 

Det var jo ikke bare et par pin-
de, der skulle sættes sammen, huset 
skulle også kunne klare at få besøg af 
mange gæster uden at kollapse, lige-
som der også var noget sikkerhed, 
der skulle tages hensyn til.   Også 
spejdermuseet deltog med en udstil-
ling og også der havde vi deltagelse 
af gildebrødre. JJ udtrykte en stor tak 

til alle for det store arbejde de havde 
lagt i lejren. Spejderlivet handler om 
meget mere end madlavning over bål 
og at sove i telt. Det handler også om 
fælles værdier på tværs af forskellige 
kulturer og traditionelle samfunds-
skel samt lysten til at skabe en bedre 
verden ved at være en aktiv del af 
samfundet.  Det var dejligt at kunne 
konstatere, at selv om der er sket en 
modernisering af spejderlivet i de 
mange år, der er gået siden vi selv 
var spejdere og deltog i lejrlivet, så 
kan vi da drage den konklusion, at de 
gode værdier er i behold og stadig 
bliver værdsat. Efter en god lang dag 
var bussen klar til afgang kl. 18.00 og 
kørte videre til Vildbjerg, hvor der 
blev sluttet af med dagens middag.  

I sine 5 minutters Sct. Georg 
kom Tove Colstrup (TC) ind på det at 
leve i nuet, vi har så travlt alle sam-
men og skal nå en bunke, og glæder 
os mere til, at når vi er færdige med 
det, som vi nu er ved, skal vi til det 
og det. Tove havde skrevet et rigtigt 
lille fint digt om det, som hun læste 
op, meget tankevækkende ord, som 
nok var værd at forsøge at leve efter.  

I eftergildehallen fortalte Ben-
ny Aros (BA) om ”Drager og drage-
dræbere”. Vi skal langt omkring på 
denne dragefærd- og langt tilbage – 
på en rejse gennem legender, folketro 
og overtro, martyrhistorier og vikin-
gesagaer og også gøre holdt et øjeblik 
ved nutidens dragemani i form af mo-
derne eventyr og netop fantasy. Før-
ste stop på denne dragefærd er selv-
følgelig d. 23. april. Det er festdagen 
for Sct. Georg – ikke kun i spejder-
kredse, men i adskillige lande – i 
England som landets værnehelgen. 
Den 23. indgår i vores officielle dan-
ske almanak som Georgius Dag. Den 
23. er ikke datoen for dragekampen, 
men det er hans dødsdag for ca. 1700 
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år siden.  Og så er det Dragens år i år, 
vel at mærke den kinesiske drage, og 
det bliver også fejret i Europa, hvor 
der er større kinesiske befolknings-
grupper, bl.a. i Århus. I Kina og 
Østen er dragen et godt væsen, deres 
drager varsler held og lykke. 

På den negative skala kan den 
også være kræsen og selvglad, men 
altså overordnet er drager gode, og 
dem der bliver født i Dragens år kan 
forvente både høj alder og succes i 
arbejdet, siger kineserne.  Det er no-
get ganske andet end vores europæi-
ske ildspruttende, edderspændte og 
giftspyttende uhyre – og dog. For 
som det vil vise sig, har vi elementer 
af den kinesiske drage i os og ikke 
mindst i moderne fantasy. BA prøver 
ofte at kigge på et ords rødder. Her 
gemmer sig megen information. Or-
det drage kommer af det oldgræske 
ord drakon, der betyder en orm, en 
slange af enorm størrelse og også en, 
der har med vand at gøre, altså et 
havuhyre. Denne store orm kender vi 
ganske godt i nordisk mytologi som 
lindormen. Vores ur-drage eller ur-
orm hedder Midgårdsormen, der lig-
ger rundt om hele verden.  BA fortal-
te herefter historier/eventyr om vores 
gud Tor, en anden stor dragedræber 
Sigurd Fafnersbane og en tredje nor-
disk dragedræber Regnar Lodbrog, en 
vikingehøvding, meget spændende og 
interessante historier, som vi jo nok 
alle kendte lidt til, men alligevel ikke 
kunne huske helt eksakt, så det var 
dejligt at få dem frisket op. 

Sct. Georg var faktisk en gan-
ske kendt skikkelse også i Danmark 
fra en gang i den tidlige middelalder, 
med reformationen og tiden faldt han 
ud af vores bevidsthed for så at kom-
me igen i forbindelse med spejderbe-
vægelsen via England og Baden Po-
well. Herhjemme hed han Sct. Jør-

gen. Vi ved at der så tidligt som 1126 
blev indviet et alter til hans ære i 
Lunds domkirke og man gætter på, at 
han er kommet hertil via korstogene, 
der dels bragte riddere sydfra herop, 
dels sendte nordeuropæiske riddere til 
Lilleasien. Sct. Jørgen var også hel-
gen for ridderskabet. Vores fane 
stammer herfra, ligeså det engelske 
flag med et rødt kors på hvid bund, 
der er et Sct. Georgs-flag.   

BA sluttede af med spørgsmå-
let har der været drager, lindorme, ka-
osmager og den slags til? Der er in-
gen faktiske vidnesbyrd om det, der 
kan holde i en retssal – og hvor skulle 
de komme fra.  Folk i middelalderen 
har vel haft nogenlunde samme for-
hold til det, som vi har i dag til nisser, 
trolde og spøgelser. Det er noget man 
har hørt tale om, men ikke selv set – 
ikke engang lindorme, skal man ikke 
kun spøge om spøgelser. De er der – 
og de skjuler sig, ofte de steder, hvor 
vi helst ikke vil have dem – som inde 
i os selv.  Efter BA’s spændende fo-
redrag, som gav blod på tanden til 
selv at læse videre om emnet, var der 
lækkert pølse- og ostebord med øl el-
ler vin, og heldigvis blev der ikke 
brug for, at de 3 riddere skulle i kamp 
for at redde nogen prinsesse eller an-
dre, ikke i denne omgang i hvert fald.   

Birthe 
6. Gildes årlige udflugt blev 

afviklet lørdag den 22. september. 
Vi mødtes kl. 9 i Tranbjerg hos 

Sonja, som havde et dejligt morgen-
bord parat til os. Det var rigtig pænt 
af hende, især fordi hun var blevet 
forhindret i selv at deltage i udflug-
ten. Vi kørte til Horsens, hvor vi skul-
le besøge Fængslet. Her stødte de sid-
ste to deltagere til, så vi var 18. Vi 
kunne ikke få en guidet rundvisning, 
så vi blev sluppet løs i fængslet, så er 
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det jo rart, at man selv kan bestemme, 
hvornår man vil ud igen. 

Horsens statsfængsel var i brug 
til december 2006. Livet i denne luk-
kede verden er godt beskrevet, når 
man går rundt og ser celler fra før og 
nu og fornemmer den barske stem-
ning. I museumsafsnittet er der mas-
ser af historie om indsatte, flugtfor-
søg og henrettelser. Midt i det store 
bygningskompleks ligger kirken, som 

fungerer som almindelig sognekirke, 
og siden 1975 har heddet Vestermark 
kirke. Inventaret er lavet af værkme-
stre og fanger. I dag drives fængslet 
som kulturinstitution af en fond. 

Vi slap alle ud og kørte mod 
Skanderborg, hvor vi skulle besøge 
Vesterbølle. Vi startede med at indta-
ge vores medbragte frokost - heldig-
vis indendørs - for det var faktisk 
koldt og blæsende vejr. 

Så var vi parat til foredrag og 
guidet rundvisning. Vestermølle til-
hørte i Middelalderen Ring kloster. I 
nyere tid fra midten af 1800 tallet var 
Vestermølle et yndet udflugtsmål. I år 
2004 lå gården ved Vestermølle 
Svejstrup Østergaard meget forfal-
den. Skulle bygningerne rives ned el-
ler restaureres? man valgte det sidste. 
Driftige mennesker skaffede penge 
via fonde, foreninger og kommunen. 
Foreningen Vestermølle og ni med-
lemsforeninger har formået at få pro-
jektet realiseret, så stedet i dag frem-
står som et levende kultur-, aktivetets
-og formidlingscenter. Et besøg kan 
anbefales, der er meget at se på, og 
det er et smukt sted. 

Det var næste sted på vores ud-
flugt også nemlig Kulturhuset i Skan-
derborg, hvor kaffe, te og kage vente-
de i kafeen. 

Der blev tid til en lille gåtur 
ved søen, før vi kørte til sidste stop 
Hørning kro, hvor de fleste deltagere 
indtog en lækker mørbradret med 
østerlandske krydderier. Stor tak til 
gildeledelsen, som havde lavet en 
dejlig udflugt til os. 

Tove 
 
Ved gildemødet 1. oktober rej-

ste vi næsten 200 år tilbage i tiden. Vi 
havde nemlig besøg af præsteenken 
fra Den Gamle By. Hun fortalte me-
get levende om sin hverdag. Efter 
mandens død var hun rejst den lange 
vej fra Odense og havde nu sit hjem 
her i staden i Eilschous boliger.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normalt giftede en ny præst sig 

med den forrige præsts enke, men da 
den nye præst allerede var gift, måtte 
hun klare sig selv. 

En datter var gift med en køb-
mand i Aalborg, en søn var præst ude 
vestpå, og en ugift datter Christiane 
boede hos præsteenken. Christiane 
var efterhånden blevet 25 år og skulle 
gerne snart giftes. Apotekerens to 
sønner kunne være emner, især Jacob 
som skulle arve apoteket. Enkens sø-
ster, som havde været guvernante, var 
også flyttet ind. Vi hørte om hverda-
gen, hvor de syede udstyr til Christia-
ne, dyrkede grøntsager og blomster. 

Hvordan de bagte "gode råd" 
til jul, drak kaffe med kandis og spi-
ste æbler med brun sukker. Når pasto-
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ren kom 
på vi- sit, 
købte de 
kager hos 
bage- ren. 
Vi hørte 
om sko-

magermadammen, som sladrede om 
køkkenpigerne, som til julefesterne 
legede frække lege, om naboen ma-
dam Bunkeflod, hvis søn rejste til 
København, hvor han på latinskolen 
mødte en Hans Christian af skoma-
gerfamilie, han troede på, at han en 
dag blev berømt. Præsteenken tjente 
lidt ved at undervise. 

Selv om hun var uenig med pa-
storen, kunne hun så godt lide 
Grundtvigs tanker og salmer og fore-
slog, at vi skulle synge "Den signede 
dag". 

Så tog præsteenken kysen af og 
gik ind i nutiden og blev til amatør-
skuespiller Lis Rytter. Hun fortalte 
sjove episoder fra arbejdet med rolle-
spil i Den Gamle By, det var meget 
underholdende. 

Aftenen sluttede vi med tarte-
letter med høns i asparges og æbleka-
ge til kaffen. En god aften hvor vi fik 
lov til at more os var slut. 

Tove 
Mandag den 24. september var 

8. Gilde på besøg på Aarhus Søfarts 
Museum, hvor vi fik en spændende 
rundvisning med masser af interes-
sante fortællinger om søfartens og sø-
handelens historiske betydning i al-
mindelighed og skibsfarten på Aarhus 
Havn i særdeleshed. 

Så snart man ankommer til mu-
seet, der er beliggende ud for kaj 81 

på den gamle containerhavn, mærker 
man en gennemtrængende lugt af tjæ-
ret tovværk og føler sig straks vel-
kommen i det hyggelige maritime 
miljø, hvor vi havde været så heldige 
at booke en rundvisning ved forman-
den for museet, den tidligere lods og 
byrådsmedlem gennem mange år 
Karl Nøhr Sørensen.  

Formanden fortalte først om 
stiftelsen af museet i 2008 og den ri-
vende udvikling siden indvielsen af 
lokalerne i en tidligere terminalbyg-
ning i 2009, som Aarhus Havn har 
stillet til rådighed for museet. Da ind-

leveringen af effekter af alle slags er 
overvældende, leder museet allerede 
nu efter nye lokaler og har faktisk kig 
på lodstårnet ved Pier 3, som imidler-
tid først kan komme i spil, når Mols-
Linjen har fået en ny plads i havnen. 
Ambitionerne for museumsfolkene er 
store, og man har allerede færdige ar-
kitekttegninger liggende til et projekt 
til 20 millioner kr. 

Museet er en selvstændig for-
ening og sponsoreres af Aarhus Søhi-
storiske Selskab med støtte fra en 
lang række foreninger, virksomheder 
og privatpersoner fra det maritime 
miljø omkring Aarhus Havn. Alt ar-
bejde på museet foregår på frivillig, 
ulønnet basis. 

Efter den indledende oriente-
ring gik vi over til selve rundvisnin-
gen i lokaler, der var fyldt til briste-
punktet med effekter som lanterner, 
ekkolod, skibsmodeller, kikkerter, ra-
daranlæg produceret af Terma gen-
nem 40 år, logbøger, signalflag, tåge-
horn, akvareller og malerier, unifor-
mer og sågar en hel skipperstue fra 
1910 med røde plysmøbler (museets 
stolthed) for blot at nævne et lille ud-



13 

HEROLDEN 

pluk af de udstillede sager, der hver 
især rummer en historie, som de fri-
villige kustoder nyder at fortælle. Et 
væsentlig lod i museets samling har 
skibsprovianteringsfirmaet Sophus E. 
Johansen & Co., der bl.a. har foræret 
inventaret til en lille skibsproviante-
ringsbutik på museet. 

Karl Nøhr Sørensen har selv et 
langt liv til søs bag sig. Han var elev 
på Georg Stage og Dannebrog og se-
nere styrmand på de danske skoleski-
be, inden han blev ansat som lods på 
Aarhus Havn, og kunne derfor berette 
meget om livet på de store have. 
F.eks. lærte vi betydningen af ordet 
”snesejler”, som de fleste af os vist 
ikke kendte i forvejen. Ordet blev 
brugt som øgenavn for søfolkene i 
ØK og dermed som en ”hilsen”, når 
skibe fra ØK mødte skibe fra f.eks. 
Mærsk i udenrigsfart, idet ØK’s skibe 
efter sigende aldrig nåede at få sneen 
på skorstenene til at smelte, fordi de 
skulle hjem til Danmark igen efter 
hver tur sydpå. 

Mættet med gode skipperhisto-
rier satte vi os efterfølgende ind i et 
tilstødende mødelokale, hvor vi blev 
beværtet med kaffe og kage og under-
holdt med endnu flere gode beretnin-
ger, inden vi drog hver til sit efter en 
uhyre interessant og lærerig aften.  

Hanne 
 
Mandag den 8. oktober deltog 

vi i 5. Gildes 24 års fødselsdags gil-
dehal i Sognegården i Egå, og det 
blev en fin aften. Først med Gildehal-
len og gildemesterens tale, hvor Erik 
Ravn fortalte om en af sommerens 
oplevelser, nemlig det store folkemø-
de i Allinge på Bornholm, i dagene 
14.-17. juni. Folkemødet samlede 
omkring 30.000 deltagere, såvel udø-
vende kunstnere, politikere, samt in-
teresseorganisationer af en hver art 

samt publikum.  
Meget foregik på havne- og 

kajanlæggene, hvor der var rejst telte 
og boder, og lignende aktiviteter 
fandt sted på cirkuspladsen og ved 
røgeriet. Der var registreret over 700 
events, og der blev diskuteret politik i 
alle retninger, lige som bl.a. højsko-
lerne og interesseorganisationerne 
sørgede for en lang række tankevæk-
kende oplæg til diskussion og debat 
om demokrati, undervisning og sam-
fundsudvikling etc.  Der blev holdt 
bål- og brandtaler, der var arrangeret 
fællessang, og der var gang i den på 
Speakers Corner, fortalte Erik Ravn. 

I eftergildehallen underholdt 
pensioneret overlæge Søren Pilgaard 
veloplagt om sin uddannelse bl.a. i 
USA og efterfølgende karriere som 
kirurg på Ortopædiske Hospital i År-
hus, senere på Århus Kommuneho-
spital og senest Privathospitalet i 
Skørping. Mange kendte sportsfolk 
og privatpersoner havde været under 
hans kniv, sav, nål og tråd. Det blev 
til alvorlige situationer på operations-
stuerne, men også et liv krydret med 
mange pudsigheder såvel med patien-
ter som kolleger.  

Vi var jo til fødselsdags gilde-
hal, og der blev afsluttende disket op 
med franske fristelser, ostebord samt 
rødvin og ikke mindst store flotte lag-
kager. 

/Frits 
 

KVINDEN, 
der var 

KRIGSFANGE 
og som blev 

KOSMOPOLIT. 
 

Edith Petersen på 84 år, er pen-
sionist og bor i dag i sit hyggelige lil-
le rækkehus i Holme. Hun er en livs-
glad og varm kvinde, der hurtig bliver 
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centrum i et hvert socialt samvær, si-
ger hendes venner og bekendte. –  

Og dem har hun mange af. I de 
sidste mange år kan nævnes, at hun 
var den praktiske leder af den dyna-
miske besøgstjeneste i Holme, inden 
en blodprop satte en stopper for dette 
arbejde. Men smilet, varmen og om-
sorgen for andre har hun stadig.  

Edith Petersen er et overskuds-
menneske, selv om hun i sit lange liv 
har oplevet mere end de fleste, og 
mere end hvad der kunne slå andre 
ud. Ting, der kunne få enhver til at 
miste tro, håb og kærligheden til 
medmennesker. 

Edith P. er født i Østen. Hen-
des far var dansker og udsendt af 
Oliemøllen i Århus. Ediths mor var 
hollænder og lærerinde. Familien på 
den mødrene side havde i ca. 5 gene-
rationer boet på Java. Edith voksede 
op som den ældste i en børneflok. 
Rammerne var eksotiske og familieli-
vet præget af tryghed og varme. I sin 
opvækst kom Edith i en naturlig og 
tæt kontakt med de indfødte, som hun 

mødte officielt som tjenestefolk, men 
mere var at betragte som familiemed-
lemmer. 

Men så kom 2. Verdenskrig og 
Tornerose-idyllen blev med et slag 
tilintetgjort. Ediths far blev dræbt af 
japanerne og hun selv, kun 13 år, 
kom i fangelejr sammen med sin mor 
og søskende. Her mødte hun som de 
andre kvinder grusomme overgreb. 
Sult, snavs og manglende viden om, 
hvad der skete i verden, var dagligda-
gen i lejren.  

Så sluttede 2. Verdenskrig og 
Edith kom med mor og søskende til 
Australien. Hvad nu? De kom til 
Danmark, hvor hele farens familie 

tog imod dem og gjorde alt for at få 
dem integreret i det danske samfund. 
Edith selv kom på højskole og fik se-
nere en børnehavelærerinde uddan-
nelse. Det var svært at lære dansk, 
siger Edith, der kun fra sin far havde 
lært nogle få faste danske vendinger. 
Men det lykkedes, som alt andet 
Edith gik i gang med og ville lære. 

Men Edith kunne ikke falde til 
ro og et brev fra en veninde i Canada, 
fik hende til at rejse derover. Her 
faldt hun godt til socialt og arbejds-
mæssigt. Men inden hun helt integre-
rede, ville hun lige hjem til familien i 
Danmark. Dog, på skibet tilbage til 
Canada var Børge Petersen om bord – 
og Amor med sin bue og pil. Den me-
gen selskabelighed, der var om bord 
med bl. a. danseaftner, førte til, at 
Børge erklærede sig og kort tid deref-
ter var de gift. Hjemveen var dog for 
stor for Børge. Så efter nogle få år, 
drog Edith med mand og deres lille 
datter til Danmark, hvor de bosatte 
sig i et villakvarter i Holme. Her le-
vede de et stille og meget almindeligt 
familieliv, mens børnene voksede op 

Nu er Edith Petersen, som sagt, 
pensionist, men ”still going strong”. 
Derfor kastede hun sig også over 
computerens vidunderlige verden for 
år tilbage. Udover det her med Net-
bank etc., ville hun nu skrive sine er-
indringer - mest for børn og børne-
børn. De findes på http://
tilbageblik.holme-net.dk . Her kan du 
selv læse mere. Og enten få uddybet 
foredraget fra d. 12. september i 9. 
Gilde eller læse og opdage, hvad du 
er gået glip af. 

Det var en gribende aften, hvor 
Edith gik rundt, viste fotografier og 
fortalte sin livshistorie frit fra leve-
ren. Altså, uden manuskript. Ikke en 
lyd kunne høres. Alle sad vi med til-
bageholdt åndedræt og bare lyttede 
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og lyttede. 
Til denne aften havde vi invi-

teret 2. Gilde. Flere herfra kom. Det 
var dejligt. Som en af vores gæster 
sagde: ”Den her form for samvær er 
så hyggelig: Vi sidder sammen med 
dem vi kender og alligevel tæt på I 
andre!” Vi i 9. gilde kunne kun sige 
det samme. Begge hold gildebrødre 
var enige om, at sådanne former for 
samvær gilderne imellem, skulle vi 
da endelig fortsætte med. 

Birgit        
 
Torsdag den 4. oktober var der 

månedsmøde i DDS’s spejderhytte i 
Tranbjerg.  

Vi startede med at mindes vo-
res mangeårige medlem Hans-Erik 
Harboe, der netop er afgået ved dø-
den. 

Derefter havde vi vores årlige 
besøg af Thorvald Halkær fra Skan-
derborg, der viste eksempler og for-
talte om sin Fr. IX samling. Både 
kendte og nye ting. 

Thorvald har en god evne til at 
fortælle en spændende og ofte over-
raskende historie om sine klenodier. 
Endnu en hyggelig aften, som slutte-
de af med sortering af en stor sæk fri-
mærker for Frimærkebanken. 

Uffe 
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Denne måneds forside 

er prydet af et foto  
taget af  Mandrup 
Langhoff, 4. G. på 

torvet i Heide i  
Ditmarsken. 

«NAVN» 

«ADRESSE» 

«BY» 

 
 
 
 
 
 

Den 28. november kommer Fredslyset til 

Aarhus.  

Lyset ankommer til banegården med IC 133 kl. 13.13. Ud 

over selve modtagelsen, sker der ikke noget på banegården, 

da DSB ikke mere må have levende lys i deres lokaler. 

Kl. 14.30 vil der være et arrangement på rådhuset, hvor 

borgmesteren vil modtage lyset til byen og være vært for en 

kop kaffe. 

Kl. 17.00 fortsætter arrangementet med en kort andagt ved 

pastor Jørgen Kiil Jørgensen i Vor Frue Kirkes kryptkirke.  

Efter andagten tændes kirkens lys. Se kirkens hjemmeside, 

hvor der er billeder fra sidste år. 

Håber rigtig mange vil deltage. 

Mange gildehilsner 

Elsebeth Rasmussen, DIS 


