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Kvinde-bevidst
og hyper-aktiv

Ebba Dyrberg.

DAGENS PORTRÆT
Mere end 12.000 kvin-

der fra hele verden mø-
des i dag i Kenya' s ho-
vedstad, Nairobi, til den 
alternative kvindekonfe-
rence. En af kvinderne er 
Ebba Dyrberg fra Dag-
næs, der deltager som 
den eneste fra Horsens 
og den eneste repræsen-
tant for De Danske Hus-
moderforeninger.

Ebba Dyrberg arbejder 
meget aktivt for kvinde-
sagen. Hun var med til at 
starte kvindehus-for-
eningen i Horsens, og 
hun er kontaktperson for 
Dansk Kvindesamfund i 
Horsens, der ikke har no-
gen formand, men ledes 
a f  en kol lekt iv  besty-
relse. Ebba Dyrberg sid-
der også i Dansk Kvinde-
samfunds uddannelses-
udvalg.

Alligevel betegnes hun 
ikke som en rødstrømpe i 
den  gammeldags  f o r -
stand, men som meget 
kvinde-bevidst og som en 
kvinde, der går ind for li-
gestilling.

Ebba Dyrberg er i det 
hele taget en meget aktiv 
dame, også når det gæl-
der andet end kvindesa-
gen. Hun har for eksem-
pel været med til at starte 
forbrugergruppen i Hor-
sens. Også på sit job som

støtte-pædagog går hun 
meget stærkt op i arbej-
det.
- Når hun går i gang 

med noget, går hun virke-
lig ind for det, siger én.
Når hun får en ny op-

gave, interesserer det 
hende meget at udvide 
sin viden og sætte sig 
grundigt ind i tingene -
somme t ide r  l i d t  f o r  
grundigt endda, og hun 
har måttet erfare, at det 
ikke altid er muligt at 
overføre teori til praksis.
Da Ebba Dyrberg var midt 

i 40'erne læste hun til HF-
eksamen, og hun fik sin 
eksamen samtidig med, at 
datteren blev student. 
Som moden kvinde gik 
Ebba Dyrberg i gang med 
at læse bifag på Gedved 
Seminarium, og hun har 
også læst psykologi på 
universitet i Århus.
Privat bor Ebba Dyr-

berg på Dagnæsallé sam-
men  med  s in  mand ,  
Børge. Hendes voksne 
datter, Birthe, bor i det 
nordjyske, hvor hun ar-
bejder som jurist.
Fritiden kan Ebba 

Dyrberg li' at tilbringe i 
familiens sommerhus i 
Snaptun. Bøger læser 
hun mange af, og hun kan 
li' at gå lange ture og i det 
hele taget holde sig i  
form. At rejse holder hun 
også meget af, og Paris er 
hendes foretukne rejse-
mål. Men når hun i dag 
tager til Afrika, er det 
første gang, hun rejser 
uden for Europa.
Horsens-repræsentanten 

ved kvindekonferencen i 
Nairobi er en an-
svarsbevidst og impulsiv 
pige, der har sine meni-
ger og ideer. En hyper-
aktiv kvinde, der altid er 
travlt beskæftiget med et 
eller andet. Men hun er 
også en utålmodig sjæl, 
for hvem alting helst skal 
gå stærkt. Utålmodighe-
den  gæ lde r  dog  kun  
voksne. Med børn er det 
helt anderledes. Dem el-
sker hun. (NiPi)
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