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40 aktive år i Røde Kors
Da Solvejg Torup Olsen 

efter krigen meldte sig som 
samaritter i Røde Kors, 
havde hun ingen forestilling 
om, at Røde Kors skulle blive 
en del af hendes hverdag de 
næste 40 år frem i tiden.

Men sådan blev det, og 
den nu 62-årige mor til fire 
var også den første lokale 
leder af Røde Kors Besøgs-
tjeneste, der i næste uge fej-
rer 25-års jubilæum.

Solvejg Olsen er født ved 
Hatting. Hendes far havde 
en statsejendom på Nørre-
marken, men inden hun be-
gyndte skolegangen, flytte-
de familien til Hatting.

Der voksede hun op sam-
men med sine fire brødre og 
tog de dengang obligatori-
ske syv år på den lokale sko-
le.

Hun var kun 14 år gam-
mel, da hun blev sendt ud at 
tjene. Først som ung pige i 
huset hos husholdnings-læ-
rerinden fra Hatting Skole, 
så hos slagteren, dernæst 
bageren i Sejet og endelig 
tilbage til en entreprenør i 
Hatting.

Der arbejde hun, da hun 
mødte sin mand Egon Ol-
sen, som på det tidspunkt 
var hotelkarl på Jørgensens 
Hotel i Horsens.

Det var krigstid, men 
mørket fik ikke lov at lægge 
en dæmper på kærligheden, 
så juleaften 1944 blev de to 
ringforlovet og godt et halvt 
år efter, den 27. juli 1945, 
blev de gift.

To uger senere fødte den 
17-årige nygifte Solvejg Ol-
sen sin første søn, Vagn, og 
familien flyttede ind i en to-
værelses lejlighed i Sko-
legade.

Solvejg Torup Olsen.

DAGENS PORTRÆT
Året efter dukkede datte-

ren Connie op, og året efter 
kom endnu en datter, Anni-
ta. Så blev Egon Olsen ind-
kaldt til militæret, og der gik 
to år, inden det fjerde og 
sidste barn, sønnen Preben, 
blev født.

Solvejg Olsen blev hjem-
megående, og hendes mand 
fik i begyndelsen af 50'erne 
job som banemontør hos 
DSB.

Det betød, at familien i 
nogle år flyttede meget 
rundt og bl.a. var bosat flere 
steder i Nordjylland, inden 
de i 1959 vendte tilbage og 
købte hus i Hatting.

Først da sølvbrylluppet 
var fejret, besluttede Sol-
vejg Olsen sig for at tage ud 
på arbejdsmarkedet igen, og 
det blev i første omgang 
som medhjælper i forskelli

ge forretninger, inden hun 
fik et rengøringsarbejde hos 
Guldsmed Lind, hvor hun 
har været i 15 år.

Men trods flytteriet og ri-
geligt at se til med fire børn 
meldte Solvejg Olsen sig ef-
ter krigens slutning til Røde 
Kors, hvor hun bl.a. deltog i
det sociale »efterkrigstids-
arbejde

Det bestod bl.a. i omsy-
ning af tøj, strikning af blu-
ser, fremstilling af legetøj 
og ikke mindst pakkerne til 
jul.

Og da det hørte op, blev 
hun aktiv som samaritter-
vagt ved sportsstævner, cy-
kelløb og lignende. Og for 
sin indsat modtog hun i 
slutningen af 70'erne 
»Dronningens Nål« som en 
påskønnelse for uegennyt-
tigt arbejde.

Sammen med sin mand 
tager hun hvert år tre uger 
til Enø og åbner Røde Kors' 
sommerhus, hvor der hele 
sommeren er åbent i den så-
kaldte »behandlingsstue«.

Besøgstjenesten startede 
for 25 år siden i København, 
og da Røde Kors også ville 
lægge en afdeling i Horsens, 
blev Solvejg Olsen leder af 
den.

Det er hun ikke længere, 
men hun er stadig aktiv 
som besøgsven og er i det 
hele taget en dame, der sag-
tens kan få tiden til at gå.

 

Håndarbejde, haven, 
bridge, læsekreds, fire børn, 
ni børnebørn og to oldebørn 
er med til at fylde tiden for 
Solvejg Torup Olsen, som 
også kaldes en ægte samler 
på grund af sin forkærlig-
hed for sten, frimærker, 
mønter og gamle ting og sa-
ger. (birte)
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