
Middelalder-blæksprutte
Der er fyldt med ridde-

re og skønne kvinder, 
mjød og skøger, tiggere, 
krøblinge og kloge koner 
i Hanne Kjærs verden li-
ge nu.

Den 40-årige afde-
lingsleder fra Hyrup i 
Bjerre Herred arbejder 
til daglig på Horsens 
Bibliotek.

Nu har hun imidlertid 
fået orlov til at tage sig af 
planlægningen af »Euro-
pæisk Middelalder Festi-
val«, der løber af stabe-
len 6.-7. september.

Hanne Kjær gik han-
delsskolevejen.

Efter 10 år i folkeskole 
og et år på Horsens Han-
delsskole kom hun i lære 
som kontorassistent.

Det foregik på Hor
sens Landbrugforenings 
regnskabskontor.

Efter læretiden på to 
år tog Hanne Kjær yder-
ligere tre år på kontoret.

Herefter gik turen vi-
dere til et svineavlskon-
tor.

Efter et år her kom-
hun på skattekontoret i 
Horsens Kommune.

Tre års stillesiddende 
arbejde blev for meget 
for Hanne Kjær, og i 
1983 søgte og fik hun job 
som afdelingsleder på 
Horsens Bibliotek.

Hanne Kjær.

DAGENS PORTRÆT

Dette job vender hun 
tilbage til, når festivalen 
er slut.
- Jeg er vild med mit 

bibliotek. Jeg er meget 
glad for mit arbejde som 
afdelingsleder, siger 
Hanne Kjær.
Alligevel var der ingen 

tvivl i hendes sind, da 
hun fik tilbudt jobbet 
som koordinatior af mid-
delalderfestivalen.
- Jeg tror, det er sundt 

at se noget andet. Det er 
dødspændende, og jeg 
har altid godt kunne lide 
teaterverdenen.

Hanne Kjær har en 
datter på 18 år.

Da datteren flyttede 
hjemmefra, rykkede 
Hanne Kjær fra et ræk-
kehus uden for byen til 
en lejlighed i centrum. 
Her har hun god tid til 
sig selv.
- Jeg har en stor venne-
kreds, som jeg passer 
godt på, siger hun.

Desuden går tiden 
med at spille kommunal 
revy. Hanne Kjær har 
været med i seks år, og 
hun vil gerne fortsætte, 
når hun vender tilbage 
til sit job på biblioteket.

Det er et stort arbejde 
Hanne Kjær har påtaget 
sig, efter at festivalens 
normale leder, Britta 
Andersen, er gået på bar-
selsorlov. Hanne Kjær 
skal nemlig samle tråde-
ne. Dem er der mange af, 
men det passer godt til 
hanne Kjærs tempera-
ment.

- Jeg er en praktiker, 
en planlægger, fortæller 
hun.

Og det er givetvis kva-
lifikationer, festivalens 
blæksprutte får god 
brug for, når startdatoen 
for festivalen rykker 
nærmere. (bruhn)
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