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Karen Wilson, 
Horsens

Tidligere bibliotekar, 
fru Karen Wilson, Hor-
sens, er død, 86 år.

Karen Wilson var født i 
Flensborg, men familien 
flyttede i 1916 til Lunder-
skov i Danmark. Fra gan-
ske ung var det et ønske 
hos Karen Wilson at gå 
biblioteksvejen. Via en 
præliminæreksamen og en 
studentereksamen på 
gymnasiet i Kolding tog 
hun til København, hvor 
hun klarede det filosofi-
kum, der var adgangsvej til 
biblioteket, i løbet af bare 
et par år.

Hun begyndte på biblio-
teket i Flensborg, kom se-
nere til andre, hvorefter 
hun blev gift med Ernst 
Wilson, der i mange år var 
lektor på Horsens Stats-
skole. I 1942 blev hun læ-
sesalsbibliotekar på Hor-
sens Bibliotek, der - indtil 
indflytningen i biblioteks-
bygningen i Beringparken 
- havde til huse i nogle ba-
rakker ved banegården.

Det lå til Karen Wilsons 
meget menneskelige ind-
stilling at påtage sig den 
særlige opgave at stå for 
biblioteket på Horsens Sy

gehus og plejehjemmene, 
og det kom til at betyde 
meget både for hende selv 
og patienterne. Hun var på 
grund af sine børn »ude af 
drift« nogle år, men vendte 
i 1956 tilbage fra et nor-
disk hospitalsbiblioteks-
kursus og tog fat igen. 
Hun fik sæde i et særligt 
hospitalsudvalg under 
Danmarks Biblioteksfore-
ning og var en periode for-
mand.

Arbejdet for hende var 
ikke bare et spørgsmål om 
at udlevere en bog, men 
også at snakke med patien-
terne. Hun fik indført 
båndoptagere for dem, der 
ikke kunne holde på en 
bog, eller som var blinde. 
Det blev nogle rige arbejds-
år for hende. Da hendes 
mand gik af som lektor i 
1978, besluttede hun sig til 
også at standse, og hun har 
sagt, at de 10 år, der fulgte 
indtil lektor Wilsons død, 
blev de bedste i hendes liv.

Lektor Wilson var en år-
række formand for Kunst-
foreningen, og interessen 
for kunst delte han i høj 
grad med sin kone. Karen 
Wilson var gennem sit 
lange liv også stærkt be-
skæftiget med forenings-
arbejde, bl. a. inden for 
Dansk Kvindesamfund, 
Sønderjydsk Forening og 
Grænseforeningen, hvor 
hun blev æresmedlem. Ka-
ren Wilson var livet igen-
nem et stærkt aktivt men-
neske, og hun nåede også 
at undervise på skolen i 
Hulvej.

Hjertevarme var et 
adelsmærke for denne 
kvinde, som vil blive sav-
net ikke mindst naturlig-
vis af børnene. (P.N.)
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