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En gang klunser – altid klunser 
 
 

 
 
 

- af Kirsten Skovbo, billedkunstner, etnisk 
danser, freelancejournalist, 

porcelænsmaler mv. 
- fodnoter af Jørgen Olsen. 

 

Artiklen kan læses i forlængelse af den på siderne 
13-16 i nr. 107: Født i et Smørhul – med trang til 

at hjælpe – fra den elektroniske version af bladet 
kan linkes: www.gtu.dk/PK107-13-14-15-16.pdf   
………………….. 
 
 
Det, der drev mig dengang og stadig driver mig til 
at arbejde frivilligt inden for Emmaus, er de 
stærke sociale uligheder og uretfærdigheder, der 
foregår i andre, men også i vort eget land.   
 
Engang vrissede min mor ad mig, idet hun 
udstødte: "Du rager dig altid ind i det værste 
rakkerpak!". At det skulle komme ud af hendes 
mund, når man betænker, at hun altid selv 
arbejdede - ligeledes frivilligt - for de svages ve 
og vel, forbavsede mig højligen!  
 
En andens udsagn gik på, at min udstråling 
ligefrem SUGEDE folk, der trængte til hjælp, til 
mig! Den version huede mig bedre. Så da jeg 
mødte Abbé Pierre og hans vidunderlige appel til 
os unge i overskudslandene, var jeg helt solgt. 
”Lige mig”, tænkte jeg. Og på den måde er det 
gået derudaf lige siden mit 19. år til nu, hvor jeg 
er 67.   
 
Og jeg kan især godt lide hvad der stod i Projekt 
og Kultur i 1994: "At Abbé Pierre bliver hørt frem 
for alle andre ledere af humanitære organisationer, 
skyldes dels hans karismatiske udstråling, som 
medierne straks kunne bruge, samt dels hans egen 
evne til at "sælge en historie".  
 

Men han er ikke altid populær, bebrejdes for at 
være en linselus1 efter en Kvit-eller-Dobbelt-TV- 
udsendelse, hvor han vandt en større sum penge til 
sit Emmaus arbejde.2  
 
Men medierne synes heller ikke om, at han skriver 
i bogen "Testament"3, at vor tids 
informationssamfund sender en sand syndflod af 
død og ødelæggelse ind i vore stuer, mens seeren 
bliver mere og mere passiviseret.  
 
”Men så længe vi ser, har vi et ansvar, og det er en 
doven holdning blot at forarges over politikernes 
manglende eller forkerte dispositioner." 
  
Ovenstående brandtale er som klippes ud af mit 
indre og kunne nemt også bruges i avisspalter i 
dag.  
  
Og hans medfølende sindelag kommer i højeste 
grad guddommeligt til orde med udtalelsen:  
 
"Kan man måle lidelse? Man minder ustandseligt 
de kristne om, at Jesus led hårdest. Det er ikke 
rigtigt. Det værste er at være afvist som menneske 
og som folk. Det værste er at være udelukket af 
samfundet. Aldrig burde et barn eller nogen 
kvinde eller mand høre, at de har ingen fremtid 
har og blot er til overs." 

 
(fortsættes side 14 – tegning – og side 15) 

                                                 
1 En, for hvem det er et stort formål i sig selv at komme 
i aviser, radio og på TV-skærme. 
 
2 Denne optræden er omtalt på siderne 197 til 205 i 
bogen ”Abbé Pierre og Klunserne i Paris”, af Boris 
Simon, Abbé Pierres Klunseres Forlag 1974.   
 
3 ISBN-nr. 2227475323, udsendt i 1994 – ikke oversat 
til dansk.  
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I 1966 går lejrdeltagerne – jf. artiklen i nr. 107  
- tur i byen ved Loire-floden 

(foto: Kirsten Skovbo) 

 
- På side 14 er bragt en tegning af Kirsten Skovbo med titlen Den ensomme vandrer. 

 

Kulturer er så forskellige 
 
Fordi klunserne i 1966 kendte til, at min veninde 
og jeg kunne tegne, bad man os om at lave en stor 
plakat som skulle skildre nøden i verden. Vi gik i 
tænkeboks og tegnede derefter en familie, der er 
sat på gaden med alt deres indbo, tøj, gryder osv, 
hvor deres børn står og ser betuttet til. Ude i siden 
ses en herre i jakkesæt stå nonchalant med det ene 
ben overkors, imens han udtaler (i en taleboble): 
”Tja, men de er jo selv ude om det"! 
  
Dette er jo vor danske form for bidende ironi, men 
sådan forstås den ikke af franskmænd. I hvert 

fald får Jules tårer i sine øjne og ophidset spørger 
han os: "Hvad mener I, det er da ikke altid folks 
egen skyld, at de bliver smidt ud af deres bolig!"   
 
Vi forstår nu, at han ikke fatter ironien, 
sarkasmen, som vi danskere er så vant til at 
anvende, samt ofte misbruge!  Vi må i hast 
tilkalde en tolk, for at få ham til at forstå, at vi 
IKKE mener det vi skrev!  Men det var ikke spor 
let! Vi var ikke særlig stolte eller glade bagefter, 
for vi havde ikke taget højde for at kulturer er så 
forskellige.  Unge og umodne som vi var.   

 

 
 

Jules Joffrin Carpentier, som var leder af den lejr, Kirsten Skovbo deltog i i 1966, var en trofast ven og 
arbejdskammerat for Abbé Pierre gennem mere end et halvt århundrede. Han er begravet sammen med Abbé 

Pierre og en række andre, som var med gennem en årrække, på kirkegården i landsbyen Esteville nord for 
Rouen i Normandiet. ”Chiffonnier d’Emmaüs” betyder ”Klunser i Emmaus”, og ud for hver 

arbejdskammerat står tre årstal: Fødselsår, året for ankomst til Emmaus samt dødsår 
(foto: Jørgen Olsen) 

 



 


