
70 Inge Raadum, 
H o r s e n s

Turistchef i Horsens gen-
nem en meget lang årrække, 
Inge Raadum, Claus Cort-
sensgade 1, Horsens, blev hyl-
det efter alle kunstens regler, 
da hun i november sidste år 
takkede af ved en reception på 
Turistkontoret på det gamle 
rådhus. Hun foretog ovenikø-
bet en »triumfkørsel» i heste-
trukken vogn gennem byen. 
Altsammen som et udtryk for

taknemmelighed over for den 
store indsats, hun har ydet for 
Horsens og dermed turismen.

På mandag den 26. marts 
fylder det kvikke lille menne-
ske 70 år, og det er der heller 
ingen grund til at gå let hen-
over. Når man har virket som 
turistchef i Horsens siden 1. 
januar 1957 og først siger far-
vel næsten 33 år senere, er det 
udtryk både for en voldsom 
energi og en utrolig idêrig-
dom, der ikke alene er kom-
met hendes egen by til gavn, 
men også har bredt sig som 
ringe i vandet ud over hele 
landet. Og så kan det uden 
overdrivelse siges, at hendes 
navn også er kendt i mange 
andre lande, bl.a. på grund af 
hendes deltagelse i mange 
work shops og starten på bon-
degårdsferierne.

De mange år har givet Inge 
Raadum en fantastisk berø-
ringsflade. Hun har let til 
smil, men ejer også evnen til 
at få sat sin vilje igennem. 
Hendes tyrkertro har virket 
smittende, og selv de menne-
sker, der fandt nogle af hen-
des ideer »vilde«, har måttet 
bøje sig for de resultater, hun 
som landets første kvindelige 
turistchef opnåede. Ikke blot 
de daglige gøremål, men også 
Horsens historie har interes-
seret hende levende og gør det 
den dag i dag.

Hun har engang sagt, at høj 
stemmeføring efter hendes 
opfattelse ikke altid er ensbe-
tydende med viden. Hun har 
været interesseret i at suge til 
sig, gå efter sit eget skema og 
tro på det, hun gik ind for. Og 
tro og vilje har der i høj grad 
været brug for, også når det 
kneb noget med økonomien i 
turistarbejdet. Man kan uden 
at fornærme hende fastslå, at 
hun altid har været noget af 
en krudtugle. Utrættelighed i 
arbejdet har været et særken-
de for hende.

Nu fylder hun 70, men det 
er ingen alder for et menne-
ske, som forstår at holde sig i 
form, går lange ture og dyrker 
gymnastik. Så mon ikke en og 
anden dukker op på fødselsda-
gen for at hilse på. (P.N.)
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