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”Det startede jo i efteråret”, forklarer Hans, 
”hvor regeringen meldte hårdt ud, at nu skulle 
der begrænses. Alle de her flygtninge, der 
druknede. Det var jo så forfærdeligt at høre i 
nyhederne hver dag. Så opstod der den tanke: 
Hvad vi selv gøre for at hæve os op over det 
mørke, den negativitet, som vi møder hele tiden, 
den umenneskelighed. Og derfor, at mødes om og 
lytte til musik, for at samle penge ind og hjælpe de 
her mennesker, det var idéen…” Og vise, at vi kan 
gøre en forskel? ”Ja, jeg tror godt, man kan mærke 
det, jeg kan i hvert fald mærke det. Så vi vil helt 
sikkert gøre det igen, til november.” Har du noget 
indtryk af, hvor meget der er kommet ind? ”Det er 
måske 10.000 kr.” Er du aktiv i Dansk 
Flygtningehjælp ellers? ”Nej, men de havde jo en 
strålende mulighed inde på deres hjemmeside, at 
man kan bruge deres platform til at lave en 
indsamling. Så når man donerer, går det direkte 
ind på deres konto, man har ikke noget med 
pengene at gøre som sådan. Så det er meget nemt 
og fint. Man kan selv slå en indsamling op, for 
eksempel til Odas konfirmation…” (Man kan også 
bruge sin facebook-side, red).  

 

”Så hvis man kender nogen, der vil være 
med til at lave sådan et arrangement til 
november, må man meget gerne ringe til 
mig”, slutter Hans.  

Til koncerten optrådte Virringkoret, 
Martin Haugaard, Margit Andersson,  
duoen Jens og Flemming og Espen 
Sørensen.  

Audonicon stillede lokalerne gratis til 
rådighed, og kunstnerne optrådte ligeledes 
gratis. Flere frivillige har hjulpet til. 
Plakaten, der har været bragt i flyveren 
flere gange, er lavet af Duncan Lithgow. 

 /Tekst og fotos: Red. 

  

Margit, der jo er en blændende fortæller, i 
gang med at berette legenden om sandheden 
og løgnen. 

 

Til venstre: Espen Sørensen, der er født i 
Skanderborg, men bor i Tanzania, afsluttede 
koncerten. Han optræder normalt under det 
afrikanske navn Mzunga Kuchaa 

Til støttekoncerten på Audonicon til fordel for Dansk Flygtningehjælps arbejde 
blandt flygtninge (primært i Danmark) interviewede jeg initiativtageren Hans 
Knæhus. Hvorfor har han påtaget sig det store arbejde med at stable dette 
arrangement på benene?   

 

/Red.

Danmark er ”skævt”. I  forhold til andre 
lande på ca. samme størrelse1 er Danmark 
meget centraliseret. Politisk og økonomisk 
magt er samlet i hovedstaden, sammen med 
30% af befolkningen. Dette forhold er ikke 
bare ”naturligt”. Det kan føres tilbage til 
nogle triste begivenheder i 1600-tallet... 
Christian 4. førte sig jo frem som en stor 
europæisk fyrste, med en uheldig trang til 
at blande sig i storpolitik2. Især den 
konfliktsøgende kurs overfor Sverige, som 
han og sønnen Frederik 3. fulgte, bragte en 
lavine af ulykker over Danmark.  
I historiebøgerne kan man læse en masse 
om de militære sejre og (især) nederlag. 
Men hvad betød krigene for befolkningen? 
På grund af de mange krige var Jylland 
besat af fremmede tropper hele fire gang i 
løbet af 30 år. Soldaterne havde ikke mad 
med hjemmefra. De måtte ”leve af landet”, 
som man sagde. Altså tage det, de behøvede, 
fra lokalbefolkningen. Og hver gang, en ny 
hær rykkede frem, var der mindre at tage af, 
så der blev brugt mere og mere brutale 
midler. Både af fjendens tropper og af 
kongens egne, udenlandske lejesoldater. En 
hær, der trak sig tilbage, kunne også finde 
på at brænde alt  brugbart i området af for 
at sinke fjenden.  
Under svenskekrigene 1657 til -60 gik det 
helt galt, især i Jylland. Befolkningen på 
landet flygtede for de plyndrende soldater 
og klumpede sig sammen i byerne. Soldater 
og flygtninge medbragte sygdomme som 
pest, tyfus og dysenteri3. Epidemierne 
bredte sig hurtigt, hjulpet af sammen-
klumpning, sult og usle forhold. Hele sogne 
blev folketomme. I ét sønderjysk sogn døde 
størstedelen af indbyggerne, ca. 500 
mennesker, på kun et år4. Oveni folkedøden 
kom afbrænding af huse, nedhugning af 
skove, bortførte husdyr og tvangshverv-
ning af soldater. Lidt som Syrien i dag… 
Kun København undgik denne skæbne, da 
det ikke lykkedes svenskerne at erobre 
byen. Kong Frederik 3., der med sin ukloge 
krigserklæring 1657 havde bragt ulykkerne 
over landet, forstod virkelig at udnytte 
situationen til sin egen fordel. Kongen gav 
København særlige privilegier (som byen 
beholdt op til vor tid). Med københavnerne 
i ryggen udmanøvrerede kongen så den 
krigssvækkede højadel, der ønskede at 
begrænse hans beføjelser5. Han spærrede 
dem simpelthen inde i København, indtil de 
gav op!! Derpå indførte han enevælden, der 
gav ham  uindskrænket magt gennem et 
stærkt centraliseret styre. Og sådan fik 
København nogle store, varige fortrin 
overfor det øvrige6, krigshærgede land.  
Kilder: M. D. Hansen: I pest, blodsot og andre 
smitsomme sygers tid, Benito Scocozza: Christian 
4., Politikens Danmarkshistorie bd. 8 (udg. 1964), 
Kåre Dybvad: Udkantsmyten. Noter se bagsiden. 

   

  
  

 

 

 

Hans Knæhus 

arrangerede 

støttekoncerten i 

søndags til 

fordel for Dansk 

flygtningehjælp. 

I baggrunden er 

Virringkoret ved 

at stille op.  

Foto: Red. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Onsdag d. 11. maj 19.30: Eurytmiforestilling 
”Der Wald der Liebe in uns” fremført af Boreas 
Eurytmiensemble fra Oslo. Impulsen til 
forestillingen, der er skabt af Brigitte Mathisen, 
kommer fra ønsket om at komme i dialog med 
Edward Munchs maleri Stemmen/sommernat, 
og de følelser, der ligger bag billedet. Til 
forestillingen er skrevet ny musik af den 
svenske komponist Ylva Bergner. Entré: 120 kr, 
medlemmer  85 kr. 
 

 er åbent 13 

– 16 tirsdag til torsdag og 10 – 14 om fredagen. 
Du kan også handle på audoniconsbogsalg.dk.  
 
I bogsalget lige nu: Charlotte Rørths meget 
omtalte bog om et personligt – og meget 
bogstaveligt – møde med Jesus i en kirke i 
Spanien. Pris 250 kr. 

        

Endnu en aktuel bog fra bogsalget: ”Gaverne 
fra himlen” af Eben Alexander beretter om en 
læges egen nærdøds-oplevelse. Kr. 300. 

 

Morgensang uge 18:  ”Du skal plante et 
træ” Recitation uge 18: 7. klasse.  

Husk arbejdsdag på skolen 
på lørdag 9.30!   

Tilmeldingsskema på forældreintra. 

  
Titanic var et dampskib, og brugte ikke dieselolie. Hvis det havde 

været diesel-drevet, ville der ikke have været brug for fyrbødere. 

 

 

 

Helst lørdag, eller efter aftale. 

Send indlæg til Bahnson@privat.dk  eller brug 

forældre-intra     

  Stig Bredholt Bahnson, 61331549 

 

Til skolens årsmøde 13. april blev Gitta 
Kristensen, mor til Malte i 5. klasse, og Lars Eeg, 
far til Rose i 7. og Markus i 12., valgt som 
suppleanter. De to bestyrelsesmedlemmer, der 
var på valg, blev genvalgt, så resten af 
bestyrelsen er altså uændret. /red. 

 

 

Konfirmander fra Steinerskolen i Skanderup 
kirke i søndags. Bagest fra venstre: Michael, 
Erik, Lauge, Nicolai, Jens, Elliot. Forrest fra 
venstre: Katrine, Anne, Klara, Simone, Sara, 
Emma samt præsten. Tillykke til jer! Foto Bente 

Herunder sés det kommende lyskryds ved 
Frueringvej – skolen er nedad på tegningen. 
Det, som er markeret med gult, skal betales af 
os – dvs. af skoleforeningen. Sådan er reglerne 
nutildags. Den viste løsning er dog betydeligt 
billigere end den tidligere påtænkte  
rundkørsel, som allerede var godkendt af 
skolen.  /Red – Tak til Jack Bådsmand  

 

 

 

 

  
 
  

Navn: Line Crone Dissing Olesen 

Hvad laver du i Babuska? Jeg er pædagog-

medhjælper i kornblomsten.   Har selv gået 

på Steinerskolen, jeg dimitterede i 2008 

Hvor og hvornår er du født? 28.11.1989 på 

Viborg sygehus 

Hvor bor du nu? Jeg bor alene i en lejlighed i 

Skanderborg 

Din livret: Jeg har ikke nogen decideret 

livret, men er rigtig glad for Italiensk mad 

Din yndlingsmusik? Jeg har en meget bred 

musik smag: klassisk, pop, country etc... 

Hvad er din yndlingsbog: Coloradodrømme, 

af Jane Åmund 

Hvad er din yndlingsfilm? Jeg har mange 

yndlingsfilm bl.a. Moulin Rouge, Titanic, 

Pearl Harbor, the book thief... 

Hvad er der ikke mange, der véd om dig? 

Jeg har en stor forkærlighed til Italien - og 

hvem ved, måske flytter jeg derned en 

skønne dag. 

Hvad var dit yndlingsfag i skolen? 

Orkester/violin og idræt 

Har du en hobby eller sport? Jeg går meget 

op i kost og motion og er for nylig også 

begyndt at cykle (mountainbike) - Er lige 

kommet hjem fra Italien hvor jeg virkelig er 

blevet udfordret på cykel i de toscanske 

bjerge. Og så spiller jeg stadigvæk violin, dog 

ikke så meget, som jeg gerne ville! 

Hvilket instrument spiller du? Jeg spiller 

violin samt lidt guitar og klaver.  

Hvad er det bedste ved skolen? Det bedste 

ved Steinerskolen i Skanderborg er, at jeg 

altid har kunnet være mig selv og at lærerne 

altid virkelig har villet en! Efter et par år på 

en alm. folkeskole, var det fantastisk at 

komme 'hjem'! 

 
Noter til ”Danmarkshistorie”: : 1. De nordiske 
lande, Belgien, Schweiz, Østrig. 2. Synet på Chr. 4. 
hos historikerne har de seneste 100 år fjernet sig 
meget langt fra tidligere tiders idealbillede. 3. 
Smitteveje og sygdommenes art kan man ikke i 
dag fastslå præcist.     4. Denne viden stammer især 
fra studier af kirkebøger. 5. Indtil da regerede 
kongen i samråd med højadelen (rigsrådet), men 
Fr. 3 spærrede rigsrådet inde, indtil de skrev under 
på hans krav! På grund af dette ufine trick, som 
reelt var et statskup,  stolede kongerne de næste 
mange år ikke på den gamle adel og baserede 
styret på borgerlige embedsmænd samt udlæn-
dinge. 6 Afståelsen af Skåne spillede vel også ind..   

 

   



Peter havde igen besøg af Lise. Denne gang 
havde han en ny historie om sin oldefar:  
”Ved du, min oldefar var faktisk fyrbøder på 
Titanic, inden han kom med i krigen”. Lise 
svarer: ”altså Peter, det kan jo ikke passe. Så 
var han jo druknet, da Titanic sank, og kunne 
ikke være med i nogen krig, vel”. Peter: ”Jo, 
nu skal du høre. Han var nemlig enormt 
heldig. Lige før, Titanic skulle sejle, opdagede 
maskinmesteren, at den ene brændstoftank 
var tom. Så sendte han min oldefar ud for at 
bestille noget dieselolie. For ellers kunne 
skibet jo slet ikke nå til Amerika. Men da 
oldefar havde bestilt olien og skulle skynde 
sig tilbage til skibet, blev han kørt over af en 
bil og kom på hospitalet i stedet for. Så derfor 
druknede han ikke…” Lise: ”Ha ha, det passer 
i hvert fald ikke!” Hvad er der galt med 
Peters historie denne gang? 

Løsningen står nederst på siden. 

 

Ugens Citat: 
 ”Skolernes studievejledning 
synes at favorisere de længere 
uddannelser frem for hånd-
værket.”   
Søren Johansen, fmd. for Skanderborg og 
omegns byggelaug, til Lokalavisen 
Skanderborg, 21.04.16 
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