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Født i et smørhul - med trang til at hjælpe 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

      
 

 

- af Kirsten Skovbo, 

billedkunster. 
 

Barndom 
 

Jeg er født i Birkerød 1944 i krigens sidste tid 
og havde forældre, der fortalte, hvordan de 
sugede på lappen med rationering, 
mørklægning og mangel på brændsel til deres 
lille kakkelovn. At de vågnede med is på 
dynerne, har jeg dog svært ved sætte mig ind 
i!  Men jeg husker tydeligt hvordan alt, både 
tøj og mad, blev anvendt til mindste lap og 
krumme! Intet måtte gå til spilde. Af min far 
lærte jeg at vende madpakkepapiret og bruge 
det flere gange. Disse påvirkninger i min 
opvækst sidder så fast i mig, at jeg sparer på 
alt lys, vand og varme, etc.  
 

Ja endog som kunstner, sparer jeg på den dyre 
farve og jeg bliver helt svedt, når jeg på f. eks. 
kurser ser, hvordan andre, yngre, bruger los og 
smider væk!  Engang blev jeg skældt huden 
fuld på Århus Kunstakademi, fordi mit 
modelmaleri endte med brune farvenuancer, 
hvor det ellers var påbegyndt i andre farver. 
Da lærerinden undrede sig, kom det spagt: 
”Det er fordi der var så mange rester brune 
farver på min palet, som jeg ville bruge op i 
stedet for at smide dem ud!”  Lærerinden 
himlede og skreg højt: ”Tror du, det er et 
discountfirma det her?” Men JEG var da godt 
tilfreds med resultatet alligevel! 
 
Uddannelse 
 

Mine forældre lærte mig også via deres 
eksempler at drage omsorg for min næste. 
Som purung læste jeg de store filosoffer. Men 
red også med en veninde på hestehandlerens 
vilde krikker. Af hende lærte jeg også at sætte 
stor pris på naturen, idet hun trak mig ud på 
løbeture inde i de dybe tyste skove. Jeg tog en 

treårig uddannelse som blomstermaler på Den 
Kgl. Porcelænsfabrik, blev forfremmet til 
unikamaler, så jeg selv måtte få ideerne, men 
savnede hårdt at mærke vejr og vind! Trangen 
til at mærke hvad mine egne vinger kunne 
bære var stor! Fortsatte da som fri kunstner på 
Glyptotekets tegneskole om vinteren, med 
små tilfældige jobs her og der, for at klare 
dagen og vejen om sommeren. 
 
 

En god ballast 
 

Det var i den periode jeg hørte om en pater i 
Frankrig, Abbé Pierre, der sendte en appel ud 
til unge i overskudslandene i Europa om at 
give en hånd med i Emmaus! Hans hus var for 
stort, så han indrettede det til en slags åbent 
mødecenter for organisationen En Verden, 
som han var formand for i en årrække i 
fyrrerne. I begyndelsen for omvandrende unge 
studerende og turister; men snart ankom også 
flere og flere hjemløse, så Abbé Pierre måtte 
sætte yderligere krigsfangebarakker op.  
I årene derefter blev der, både i Paris og andre 
steder i Frankrig, senere også i det øvrige 
Europa og i andre verdensdele, indrettet det 
ene Emmaus-samfund efter det andet, hvor 
man levede af at indsamle, sortere og sælge 
brugte sager og ind imellem fik overskud til 
forskelligt hjælpearbejde. 
 

Ideen tiltalte en malerveninde og mig, så vi 
knoklede på Tuborg Bryggeri i nogle måneder 
for at tjene hurtige penge til rejsen!  Pakkede 
vor ransel og en fransk parlør. Ingen af os 
kunne ét ord fransk. Efter nogle få dage i 
Paris, hvor vi tegnede på de små cafeer, 
ankom vi i 1966 på en fastlagt dato til en 
nedlagt skole i en by i Loire-dalen.  
 
Blomsterhelvedet 
  

Spændte afventede vi vore første 
arbejdsopgaver. En ældre rynket klunser førte 
os straks til de store sovesale, pegede på 
væggene og via en tolk bad han os dekorere de 
tomme vægge med blomsterbilleder. Vi 
gloede dumt. Var det, hvad vi var kommet her 
for? Men vi gik i gang. Senere har andre unge 
frivillige betegnet disse rum som: 
”blomsterhelvedet”!   
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Derefter var det ud at gå med håndkærrer, 
hvor vi hentede alt, hvad folk kunne undvære. 
 

Vi fik præsenteret et citat af den tyske 
forfatter Bertolt Brecht (1898 – 1956):  
”Hos de øverste anses det for simpelt at tale 
om mad. Det skyldes at de har spist.” 
 
 

Vi samlede alt fra fine damekjoler til 
jern, klude, papir og fedtede 
cykelkældre 
 

Her gjaldt ikke fine fornemmelser. Vi blev 
udsat for lidt af hvert. Tømte lofter med 
fantastisk dyre fine kjoler og alt der imellem. 
Men blev dog ikke sendt ud på de store 
stinkende affaldsdynger, hvor de ældre 
klunsere gik og rodede i affaldet, undtagen vi 
selv bad derom!  
 

Vi var altid godt sultne og blev beværtede 
med Frankrigs bedste landbokogekunst, idet 
byens damer var hidkaldt for at lave vores 
mad. Den stod dagligt på 4 retter samt café au 
lait: en stor skål halvt kaffe, halvt mælk. Og 
hver uge fik vi som løn en pakke cigaretter, 
som jeg gav videre! Vi måtte benytte byens 
svømmehal; men der var PÅFALDENDE 
aldrig ret mange andre end OS i vandet! 
Forståeligt så møgbeskidte vi altid ankom – 
lige så det støvede, med lopper hoppende fra 
vort tøj og hår!  
 

Bagefter sorterede vi det indkomne gods, hvor 
vi reparerede og pudsede det fint op. 

Det blev solgt på loppemarked, bric-à-brac, 
som det hedder på fransk. Nogle af tingene 
måtte vi selv beholde; men jeg måtte desværre 
pænt aflevere en pragtfuld stor zigøjnerkjole 
igen, fordi jeg ikke kunne stoppe den ned i 
min kuffert! Har adskillige år efter taget 
revanche! Har syet sådanne egne kjoler og 
lært at danse med dem.  
 
På ramassage med klunserne 
 

Ramassage er det franske ord for indsamling; 
men det blev det ord, vi brugte, når vi talte 
dansk med hinanden. Det forløb fint, idet de jo 
var fagmændene, der kendte arbejdsgangen og 
gik forrest, når der skulle slæbes hårdt!       

Det blev gensidigt frugtbart, idet deres 
hverdag blev afbrudt af noget fremmed og 
spændende udefra. De følte godt ved at lære 
os noget og tog kærligt imod os.  Men der var 
en afgørende forskel på os. Vi unge kom med 
vore romantiske følelser, men for dem var 
lossepladsen deres eneste håb om, at Emmaus 
ville slå rod og blive det sted, hvorfra Abbé 
Pierres tanker kunne udgå: ”Jeg beder dig: 
Hjælp hver gang - de andre!” 
 
Bogen Operation Emmaus 
 

Først nu i skrivende stund – så mange år 
senere – ser jeg, at netop de klunsere, som min 
veninde og jeg arbejdede sammen med, er 
afbilledet i bog ”Operation Emmaus” af  
Flemming Chr. Nielsen!  Vi kendte både 
Robert og Jules. På et af mine fotos ses 
førstnævnte, da vi lavede sjov i pauserne med 
at klæde os ud i alt det tøj vi fandt! Et foto af 
Jules har jeg desværre ikke kunnet finde, men 
han ses på side 81 i bogen.  
 

Jules havde spillevende nøddebrune 
skørtejægerøjne, som han flittigt brugte. Dog 
uden at være påtrængende, men jeg husker en 
sjov episode med ham. Vi havde opdelte pige- 
og drengebaderum. Så en dag, hvor alle vi 
tøser stod splitterravende nøgne og forsøgte at 
vaske os ved store gamle håndkummer, blev 
døren revet op og vi hørte Jules råbe: ”Bare 
rolig - luk øjnene, imens jeg lige løber 
igennem!” Når vi skulle rejse hjem til 
Danmark igen, kunne vi altid være sikre på at 
få et kæmpe kindkys af ham, samt et hurtigt 
stjålent kys på munden!   
 

Vi fik også som løn ture ud i det fri. Blev kørt 
i store busser ud til store, smukke, gamle 
slotte i Loire-dalen. Et af dem har jeg tegnet, 
selv om der ikke var ret lang tid dertil! Hvor 
vi fik madpakker og termokaffe med. Dette 
var utroligt dejligt, hvor vi samtidig kunne få 
tiltrængt hvile i vore udmattede muskler.  
 

Engang, hvor jeg entrede ned ad en smal 
trappe med hænderne fulde af alskens ragelse, 
smuttede min fod, og jeg faldt nogle trin ned. 
Det betød dages pause med en indbunden 
forstuvet fod. Ærgerligt at måtte stoppe med at 
gå ud med håndkærrerne; for det var altid 
mægtig sjovt, om vi i det hele taget kunne 
finde tilbage til lejren igen. Så måtte vi sørge 
for at gå ud med nogle, der talte fransk! 
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Kirsten tegnede dette gamle slot efter inspiration 
fra udflugterne langs Loire-floden. 

 
I stedet sad jeg så i dagevis og pudsede og 
reparerede de indkomne sager! Men når jeg var i 
lejrene i flere måneder, gjorde det ikke så meget! 
Vi blev flyttet lidt rundt. 
 

Mother Teresas Operation Tørmælk  
 

De to store personligheder, Mother Teresa og 
Abbé Pierre, havde samme mål, at hjælpe deres 
næste i nød. Så de penge, vore indsamlede ting og 
sager indbragte, blev delt i to portioner: 
Henholdsvis til lokalt socialt arbejde og til 
”Operation Tørmælk” til børn i Indien. 
 
Abbé Pierres besøg 
 

Men når vi så fik besøg af Abbé Pierre, som drog 
rundt og talte til os i de forskellige lejre, fik mit 
humør et stor hip opad igen! Mage til karismatisk 
person stående der, hælende til sin evige stok, i 
sin store uldne mørke kappe, skal man lede længe 
efter! Hans ansigts udstråling var hele rejsen og 
det hårde arbejde værd!   

Selv om jeg ikke forstod et muk af, hvad han talte 
om, var jeg ganske henrevet. Det var et af mit livs 
højdepunkter!   
Jeg vil aldrig glemme hvad jeg mødte i hans lejre 
af medmenneskelighed og varme.  
 

Mit liv derefter 
 

blev altid levet efter, hvad mine gode forældre 
havde startet op i min sjæl, og som jeg mener, er 
udtrykt på bedste måde, som Abbé Pierre har 
formet et vers i Boris Simons bog ”Abbé Pierre og 
klunserne i Paris: ”Hvis det ”at elske min næste 
som mig selv”, ikke betyder at hjælpe ham før 
mig, hvis han er mindre lykkelig end jeg, hvad 
betyder det så?” 
  
Tilbage i Danmark og deltage i 
oprettelsen af værested for unge 
 

I Århus satte nogle pædagoger og vi andre os til at 
oprette et værested for unge hjemløse kaldet 
"Trappen". Der arbejdede jeg som frivillig, hvor 
vi istandsatte lokaler, malede møbler, osv. Det gik 
længe helt godt, hvor vi delte arbejdet imellem os. 
Og der kom unge hjemløse, som nød godt af et 
varmt måltid mad, hygge og vejledning. Men 
bedst som vi syntes at nu havde vi fået fod på det, 
afmeldte Århus kommune det hele! Det var en 
underlig følelse at stå tilbage med!  
 

Så derfor blev jeg meget glad, da jeg på et Afrika-
marked i Århus i august 2009 fandt ud af, at 
Emmaus stadig trivedes lyslevende i bedste 
velgående her i Danmark. Min veninde var godt 
nok gået videre med Abbé Pierre - arbejde, efter 
vi rejste hjem; men livet havde bud efter mig på 
mange andre fronter! 
 
Interviewet til Hus Forbi 
 

Da Abbé Pierre døde for nogle år siden, blev jeg 
interviewet til hjemløseavisen "Hus Forbi", hvor 
jeg fortalte om vor tur for 45 år siden, lige som jeg 
gør det her. Der blev taget fotos af mig som 
nuværende klunser i mit eget hjem proppet 
med spændende genstande sammen med mine 
malerier! At jeg var en gang klunser - stadig 
klunser! Men først nu, hvor jeg har tilsluttet mig 
Emmaus igen her så mange år efter, glæder jeg 
mig til, atter igen at klunse eller andet for andres 
ve og vel! Men først nu - er jeg begyndt at lære 
fransk, som er et smukt klingende sprog.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Håndkærrer til højre 
(foto: Kirsten Skovbo) 

 
 
           
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 


