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Tidligere håndboldlandsholdsspiller GITTE AAEN fylder i dag 33 år. Indtil som-
meren 2012, hvor hun stoppede den professionelle karriere, spillede hun for Ran-
ders HK som venstre fløj. Hun fik debut på det danske A-landshold i 2003. Hendes 
første slutrunde var ved Europamesterskaberne 2008 i Makedonien. Fra 2003 til 
2010 spillede Aaen i alt 38 landskampe og scorede 101 mål.

På www.navne.dk kan du lægge billeder og 
dine tanker. Familie, venner og bekendte 
kan tænde et lys og sende tanker. 
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Dagen er årets  311. og har navn efter ærkebiskop Engelbrecht 
af  Köln, der støttede de nye tiggermunkeordener og greb ind 
over for misbrug af  kirken. Han blev derfor overfaldet og myr-
det under en visitationsrejse i 1225 af  en gruppe utilfredse 
adelsmænd inklusive sin egen nevø. 07.11

Af Lars Rask Vendelbjerg
rask@bergske.dk

fotoliv: Containeren for-
an det tidligere mediehus 
for konkursramte Tilsted 
Communication Aps på lan-
det uden for Naur er alle-
rede godt fyldt op. Papir, bø-
ger, byggematerialer og me-
get andet hober sig op. Snart 
kommer der også tusindvis 
af  fotos i bunken.

Indenfor er de to fotogra-
fer Bent Tilsted og Henrik 
Bjerregrav ved at grave min-
der frem fra de mange arkiv-
skabe. Fotos, der skal gem-
mes, før resten skrottes. 4,7 
millioner fotos anslår Bent 
Tilsted. Måske det største fo-
toarkiv i Danmark i papir-
udgave.

Siden konkursen for et år 
og ni måneder siden har han 
kæmpet for at få adgang til 
arkivet. Nu er en aftale med 
kuratorerne faldet på plads. 
For ti dage siden fik han 
nøglerne til låns. Og der skal 
i den grad ryddes op.

Det er et helt liv i bille-
der med tusindvis af  skæb-
ner. Blandt andet hele SE og 
HØRs Jyllandsarkiv. Også 
med alle fotos fra de 27 som-
re, Bent Tilsted var med som 
fotograf  på Miss Solskin-
konkurrencen, hvor landets 
smukkeste piger kæmpede 
om at blive årets udkårne. 
Oplevelser, der bragte Bent 
Tilsted til sommer og sol i 
Miami, Florida, Rio, Cari-
bien, Middelhavet, Tyrkiet, 
Mallorca og Spanien og an-
dre sommerdestinationer.

Stort set alle situationer 
kan han huske, når han får 
fat i billedet.

»Vi husker i billeder, og 
historien kommer frem med 
det samme,« fortæller han.

Fartglad prins
Med et smil tager han foto-

serien frem med en fartglad 
prins. Det var i 1977. Bent 
Tilsted skulle på job i Søn-
derjylland, da han på Skjern-
vej mellem Videbæk og Hol-
stebro spotter en bil med 
kongekrone, hvor chauffø-
ren sidder på passagersædet. 
Hvem mon kører? Han får 
vendt bilen, men har svært 
ved at følge med. Spedome-
teret siger 150 kilometer i ti-
men. Først ved Præstbjerg 
får han vished for, hvem der 
kører. Det er Prins Henrik. 

Bent Tilsted følger med 
til Holstebro og får en snak 
med prinsen. Sagen vækker 
stor opmærksomhed. Politi-
et vil også have Bent Tilsted 
dømt for at køre for stærkt. 

Sagen bliver dog frafaldet, 
men bliver diskuteret selv i 
Folketinget.

»Faktisk talte Kristen 
Poulsgaard min sag på tinge. 
Det var med til at give mig et 
godt forhold til ham,« fortæl-
ler Bent Tilsted.

Nostalgisk
Henrik Bjerregrav bliver og-
så helt nostalgisk ved gen-
nemgang af  arkivet.

Der er blandt andet mas-
ser af  sportsfotos. Han ar-
bejdede for Tipsbladet, DBU 
og JBU. Derfor er der mange 
situationer fra fodboldlands-
kampe. Et særligt foto af  en 
ung Michael Laudrup bliver 
taget fra til gemmerne.

Det gør også fotoet af  »Ej-
nar Koøje«.

Borgmestersønnen Ejnar 
Nees fra Thyborøn havde 
indgået et væddemål om, at 
han kunne kravle gennem 
et koøjne på et skib. Det gik 
gruelig galt. Kroppen sad 
uhjælpeligt fast. Man bak-
sede længe. Til sidst valgte 
kolleger simpelthen at skæ-
re ham fri. Et helt stykke af  
skibssiden blev taget ud, og 
iført koøjet blev den uheldige 
fisker fragtet til sygehuset, 
hvor metallet kunne fjernes. 
Men tilnavnet »Ejnar Koøje« 
blev hængende. Og bladene 
elskede den sjove historie.
Med relation til havet vi-
ser Bent Tilsted billeder fra 

en katastrofe i Nordsøen. 
Det var i juli 1988. Under en 
storm sank boreplatformen 
Piper Alpha på grund af  fa-
tal manglende fastgørelse. 

Drama
Hele 167 medarbejdere led 
druknedøden. Katastrofen 
gik naturligvis verden rundt, 
men der var ingen officielle 
fotos fra dramaet. Bent Til-
sted fik efter detektivarbejde 
kontakt til en tilskuer, der 
fra et DFDS-skib havde ind-
fanget dramaet. Via sit bil-
ledbureau fik han fotoserien 
solgt og delte indtægterne 
med fotografen. Det tyske 
blad Quick bragte hele 12 si-
der med fotos, SE og HØR ot-

te sider og mange andre me-
dier. Serien indbragte hele 
130.000 kroner, husker Bent 
Tilsted.

Flyttes
Han ejer alle fotos fra 1977 til 
1985 i sin tid som selvstæn-
dig med det første firma og 
er i gang med at flytte dem 
til lokaler hos akupunktøren 
John Boel i Aulum, der har 
været så venlig at stille plads 
til rådighed.

Mange af  de resterende 
fotos tilhører de forhenvæ-
rende kunder, som har fået 
besked på at henvende sig 
skriftligt senest 11. novem-
ber, hvor resten af  arkivet 
bliver smidt ud.

solskinspigerne i arkivet
Historie. Næsten fem millioner fotos er gemt i et arkiv i Naur. I løbet af en uge skrottes tusindevis af minderne.

Henrik Bjerregrav tænker tilbage på den 
festlige opgave med »Ejnar Koøje«.

Ejnar Nees fotograferet ved det navnkundige 
koøje. Arkivfoto: Henrik Bjerregrav.

Unge udgaver af Prins Henrik og Bent Tilsted foran 
Restaurant Laksen i Holstebro efter hurtig-kørsel 
på Skjernvej. Arkivfoto: Boris Andersen.

De bedste skud af solskinspigerne endte i årets kalender, viser Bent Tilsted. Foto: Lars Rask Vendelbjerg.

75 år: Mandag den 10. november: Hilda Pedersen, Agovej 9, 
Vinderup.

50 år: 10. november fylder social- og sundhedshjælper 
Edah Nakapizye, Parkvænget, Holstebro Kommune, 50 år.

Jobnyt: Sognepræst erik røjkjær Christensen har fra 15. 
november fået nyt embede som sognepræst i Gårslev sogn 
mellem Vejle og Fredericia. 

Erik har siden 15. april 2013 været sognepræst på halv tid 
i Vildbjerg-Nøvling-Timring-Tiphede pastorat som aflast-
ning for provst

Asger Korsholm. Han har endvidere haft en halv sogne-
præstestilling i Karup sogn.

Erik holder afskedsgudstjeneste søndag 16. nov. kl. 9 i 
Vildbjerg og kl. 10.30 i Nøvling, hvorefter der er kirkefro-
kost.

anne grethe guldager bliver konstitueret på halv tid i 
Vildbjerg-Nøvling-Timring-Tiphede pastorat frem til 3. maj 
næste år.

Anne Grethe bor i Vildbjerg og har været sognepræst i 
Hedeager og Sunds indtil hun gik på pension 1. marts. 

Hun overtager således konfirmandundervisning og de 
gudstjenester og andre præsteopgaver, som Erik har haft 
hidtil.

pcb

skifter embede

Erik Røjkjær Christensen forlader embedet efter 
kun halvandet år. Arkivfoto: Preben Madsen.

Af Søren Kassebeer
soren@berlingske.dk

85 år i Dag: »Livet er ikke 
det værste man har, og om 
lidt er kaffen klar.«

Sådan skrev digteren 
 Benny Andersen i sangen 
»Svantes lykkelige dag«, der 
i 1973 udkom på LPen »Svan-
tes viser« og dermed var 
med til at markere begyndel-
sen på et af  de mest givende 
samarbejder i nyere dansk 
musikhistorie: Dét mellem 
Benny Andersen og Povl Dis-
sing. 

Musikken var af  Benny 
Andersen selv, for kompone-
re, det kan han i dén grad, og 
han er så meget pianist, at 
han i sine yngre dage kunne 
turnere i årevis som under-
holdningspianist. Jo, musik-
ken har altid været der. Både 
helt konkret og i sproget. Ik-
ke mindst i det sidste.

Dissing og Andersen! Sjæl-

dent er vist en moderne ly-
riker i en sådan grad blevet 
én, man nynnede med på, 
og det er så kun en mindre 
del af  historien om  digteren 
med mere, der fylder 85 år 
i morgen fredag 7. novem-
ber. En nok så stor del hand-
ler om alle bøgerne, og alene 
titlerne på de tidlige digt-
samlinger »Den musikalske 
ål« (1960) og »Kamera med 
 køkkenadgang« (1962) si-
ger meget om, hvad der var 
og er på spil hos fødselsa-
ren: En overdådig evne til at 
sætte ord sammen, så man 
– i overført forstand – spid-
ser øren og lytter efter og får 
lyst til at læse videre. 

Snøvsen og alle de andre
»Nomader med noder« og 
»Sjælen marineret« er andre 
dejlige eksempler på, hvad 
en Benny Andersen-digtsam-
ling kan hedde. Eller hvad 
med »Verden uden for syl-

tetøjsglasset«? Man ser det 
for sig!

Men ikke kun sange og 
digte, har Benny Andersen 
begået, han har også skrevet 
skarptskuende og morsom-
me noveller om ofte luren-
de galskab i samlinger som 
»Puderne« (1965), »Tykke-
Olsen mfl.« (1968) og »Over 
skulderen« (1983), rim og 
remser for børn i for eksem-
pel »Nikke Nikke Nambo« og 
nogle helt vidunderlige pro-
sabøger for samme læserseg-
ment – tænk på sådan noget 
som bøgerne om Snøvsen, 
der tager udgangspunkt i, at 
nogen er gået fra den. Snøv-
sen altså.

Samtalebogen »Det skal 
mærkes at vi lever«, hvor Jo-
hannes Møllehave var sam-
talepartner, var en stor og 
anderledes succes.

Ridderskik at digte
Hæder har han fået masser 

af, Benny Andersen, men al-
lerbedst er det måske, at han 
som få andre digtere her-
tillands er nået rigtig, rig-
tig langt ud til rigtig, rigtig 
mange danskere, der måske 
ellers aldrig har været i nær-
heden af  digte og det, der 
ligner. 

Siden 1972 har han og-
så siddet i det Det Danske 
 Akademi, og det er meget 
fint at sidde der, og hvis 
man spørger ham, hvor han 
 henter sin inspiration, kan 
man blandt andet få dette 
svar, der stod at læse i Ber-
lingske i et interview sid-
ste år:

»Jeg kan jo ikke lade væ-
re, når jeg bliver forelsket. 
Jeg har lavet mange til Eli-
sabeth, men også til min af-
døde kone Cynthia Rosalina. 
Og så min første kone, Signe. 
Når jeg bliver forelsket, så 
begynder jeg at digte... Det er 
en god gammel ridderskik!«

om lidt er kaffen klar
Portræt. Benny Andersen kan det meste og er nået ud til de fleste.

I dag runder Benny Andersen 85 år. Arkivfoto: Liselotte Sabroe/Scanpix.

 { Din avis optager gerne mindeord og nekrologer (højst 3000 
karakterer). Send en mail med teksten til navne.holstebro@bergske.dk

 

Mindeord1
Omtale i avisen

Vor højtelskede mor, svigermor, 
mormor, farmor og oldemor 

Karen Mariane Haaning 
* 3. november 1920 
✝ 5. november 2014 

er stille sovet ind. 
 

På familiens vegne 

Marianne, Poul og Kirsten. 

Bisættelsen finder sted fra Vinderup Kirke 
tirsdag den 11. november kl. 13.00. 


