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Medlemsblad f or

AIle medlemmer af Radiohistorisk Forening Vest v6d, hvordan
en gammel radio ser ud, så derfor viser vi i stedet her på forsi-
den et foto af en dieselmotor. Den står hos et nyt medlem af
RFV, Helge Skeltved, Østbirk ved Horsens, som har god plads
og samler på mange ting, ikke blot radioapparater. I juni invite-
rede han sine med-medlemmer i foreningen på besø9. sin sam-
ling. Læs mere om arrangementet inde i bladet.
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3 AF OLUFSENS LEGEBøRN FIK
FANTASTIS K G EN OP LEVE LS E
Af Steen Rønn

Kort efter, at Resonans maj-nummer var udkommet med den skægge historie om
Svend Olufsens 4 legebørn, tog de 3 af børnene, søstrene, på en genoplevelse-
stur til Struer-egnen. Det fierde af børnene fra Gade Skole, Torben Petersen, var
ude af stand til at deltage i turen på grund af sygdom.

For søstrene Ruth Christensen, Anna Mondrup og Kaja Jacobsen blev det en fan-
tastisk tur, som ingen af dem nogensinde glemmer, fortæller de. De fik mange
gange klumper i halsen, da de genså de steder og ting, de oplevede som børn.
Alle døre åbnede sig for dem, og værtsfolkene var meget entusiastiske. Størst
indtryk gjorde nok de 3's besøg på den tidligere Gade Skole, hvor de voksede op.

Resonans lader her de 3 søskende fortælle Svend Olufsen-relaterede indtryk fra
oplevelsesturen:

Bjerghytten

Kala:
At se Bjerghytten, sommerhuset, som viferierede i, med den fantastiske udsigt

over Limfjorden, gjorde stort indtryk. Huset udefra var som dengang med brune
skodder, indvendig bestemt også genkendeligt med slagbænk i spisestuen. Stien
fra grunden ned på stranden, som vi løb ad mange gange, var der fortsat. Det var
også hel Svend Olufsen, som havde sommerhuset Røverstuen ved siden af,
kom og hentede os børn og kørte dels til ishuset med os, dels andre steder. Det
var meget pænt af de nuværende ejere, at vi måtte komme.

Ruth:
Vi besøgte ægteparret, som idag ejer Bjerghyften. Vifik lov tilat se hele huset

og kunne genkende en del og kunne så ellers fortælle, hvad vi kunne huske fra
den tid. Vi kunne gå igennem skellet til Røverstuen som dengang, men der var
ikke meget tilbage af det oprindelige hus. Stedet var meget forfaldent.

Quistrup

Anna:
Det var en stor oplevelse at køre ind på gårdspladsen ved godset Quistrup. Vi

talte lidt med Janus Skak Olufsen, som bor der nu. Det mest interessante var, at
jeg kunne se et fladt tag mellem 2 bygninger, og d6r havde jeg fået at vide, at her
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Søstrene Anna, Kaja og Ruth uden for Bierghytten i Toftum Bierge, som deres far,

førstelærer Otto Pedersen, Gade Skole i Naur ved Holstebro, i flere år lejede som
sommerbolig af direktør Aage Windfeldt Jensen, Struer.
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Bjerghyttens navn står stadig skrevet med de samme bogstaver som i 40'erne.
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Kunstnerboligen Røverstuen, nabo til Bjerghytten, eiedes af Svend Olufsen.
Sommerhuset har siden 40'erne fået murstensvægge og er ikke så genkendeligt.
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Søstrene sammen med Janus Skak Olufsen, ejer af Quistrup i dag. De står under
mindetavlen over hovedbygningens tordør.



Svend Olufsens gravsten på Gimsing Kirkegård
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Det var næsten som at møde Svend OIr
på Breinholt af gårdens ejer i dag, Rasr
datter af Svend Olufsens lillebror, Akse

rufsen, do de 3 søstre blev
mus Færch, søn af Kirsten
ll Olufsen.
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Spisestuen på Breinholt står i dag, som den gjorde i 40'erne



startede Svend Olufsen sin radioproduktion. Han kaldte rummet for "tårnværel-
set", selv om der intet tårn var. lngen v6d, hvorfor han kaldte det sådan.

Olufsens grav

Anna:
Besøget på Gimsing Kirkegård satte mine tanker tilbage til den dag for mange

år siden, da Olufsens søster ringede til far, at hans gode ven ikke var her mere.
Det slog far helt ud. Jeg har aldrig set ham så bedrøvet siden.

Breinholt

Ruth:
Det var med store forventninger, vi ankom til Breinholt. Var det virkelig muligt,

så mange år efter, at komme ind på det sted, hvor vi som små trippede rundt med
Svend Olufsen i hånden uden at have nogen viden om radio og fjernsyn.

Rasmus' kæreste tog imod og havde meget gæstfrit dækket et hyggeligt kaffe-
bord i havestue. Så var vi der altså igen i de samme rum som for mange år siden,
og hvor det var blot Svend Olufsen og en veninde der hyggede om os. Med dej-
lig kage til kaffen og pelargonier i vinduerne gik snakken omkring det lille bord om
mangt og meget vedr. Svend Olufsen.

Den store hvide spisestue var der stadig, mon ikke med 18 stole omkring - med
gammelt og nyt kunst. Der stod vi pludselig igen alle de år efter og kunne næsten
smage den is som Svend Olufsen og hans veninde serverede for os ved det store
bord, - helt fantastisk. Vi fik talt om mange ting og om hele familieforholdet, og jeg
synes, at vi kom rigtig langt omkring.

Anna:
I huset stod spisestuen akkurat som dengang, da Svend Olufsen levede. Et

kort øjeblik drømte jeg mig 60 år tilbage og genoplevede, at vi sad til bords med
Olufsen og blev godt forkælet med lækker mad og is. Bagefter var vi ude i haven
og mindedes også her de helt fantastiske dage for mange år siden.

Kaja:
I havestuen fik vi serveret kaffe og kage og nød udsigten over fjorden fra vin-

duerne. Vi blev fotograferet ude i haven/parken og senere på fortrappen samt i

spisestuen som et dejligt minde.

At stå i spisestuen, som så ud som dengang, var rørende. Her sad vi på netop
disse stole - jeg husker det helt klart - og fik serveret dejlig mad af en sød dame.
Minderne om Svend Olufsen, den rare mand, vældede frem. Trappen ovenpå fra
hall'en gjorde også indtryk.


