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Forsiden:  Foto: Odense Bys Museer 

Uddrag af tekst fra Kristeligt Dagblad  okt. 2010 

Kolde kartofler, jord under neglene og lange arbejdsdage på alle fire mellem 

kartoffelrækkerne. Sådan kender de ældre generationer kartoffelferien, der i dag hedder 

efterårsferie og mest handler om familiehygge og kastanjedyr 

I 1823 blev det tilladt at holde børnene hjemme fra skole, når kartoflerne skulle op af 

jorden. Men det gjorde det svært for lærerne, når eleverne ikke var fraværende på 

samme tid, så i 1899 blev det fastlagt, at kartoffel-ferien 

skulle ligge i uge 42. 

Har DU en historie – fra din kartoffelferie, som du vil dele 

med os? 
Niels Flyger’s fugle sidder på marken…… 
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HVAD ER DRYS IND?   

DRYS IND er et værested for ensomme mennesker i alderen fra 20 år og 

opefter. Værestedet vil ved samvær, samtaler, aktiviteter og opsøgende 

arbejde hjælpe det enkelte menneske til at finde nyt livsmod og øget 

livsværdi. 

DRYS IND er et selvejende værested med egen bestyrelse, en daglig leder, 

en værestedsmedarbejder samt 30-40 frivillige medarbejdere. 

DRYS IND arbejder på et folkekirkeligt grundlag ud fra det kristne livs- og 

menneskesyn med næstekærligheden som det centrale udgangspunkt. 

I DRYS IND er der altid to medarbejdere, der sørger for kaffe, te og 

håndmadder eller et stykke kage. Der er altid tid til en snak. 

DRYS IND yder ikke økonomisk hjælp til brugerne. 

DRYS IND er upolitisk og et 100 % alkoholfrit værested. 

DRYS IND kræver ikke medlemskab. 

PERSONLIG SAMTALE 

Alle kan henvende sig anonymt. Ønsker DU en personlig samtale eller et 

hjemmebesøg, kan du henvende dig til daglig leder, Ella R. Pedersen, tlf. 32 

95 00 04 mandag, tirsdag, torsdag kl. 15-16 samt onsdag og fredag kl. 9-10 

DU KAN STØTTE OS 

DRYS IND skal selv skaffe penge til værestedet. Du kan støtte stedet ved at 

give en gave, blive støttekredsmedlem (150,- pr år)  eller oprette et 

testamente til fordel for DRYS IND.  

DRYS IND er fritaget for at betale arveafgift.  
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AKTIVITETER i  OKTOBER   

 

Mandag den 2.oktober kl. 10 – 11.30:  

Opstart af BOGCAFEEN ved Lisbeth og Olav.  

Der er kaffe på kanden og ALLE er VELKOMMEN. 

kl. 14 – 15: Socialformidling ved Winnie. 

Tirsdag den 3.oktober kl. 13 – 14.30:  

”Johanne Louise Heiberg” ved Anette Bohn. 

Onsdag den 4.oktober kl. 12:  

Mad og FILM (se opslag). 

Fredag den 6.oktober:  

Besøg af MIRAKELpriser. (se 

opslag). 

Tirsdag den 10.oktober kl. 13 – 

14.30:  ” 

Efterårsstemning i ord og toner” 

ved Marianne Kragh. 

Onsdag den 11.oktober kl. 12 – 15:  

Kreativt værksted. 
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FLERE AKTIVITETER I OKTOBER 

 

Tirsdag den 17.oktober kl. 13 – 14.30: 

 ” Ordet frit” og andet godt! 

Onsdag den 18.oktober:  

Tur til Dyrehavsbakken,  

hestevognkørsel og kaffe på Peter Lieps (se opslag). 

Tirsdag den 24.oktober kl. 13 – 14.30:  

” Sådan er det for mig!” Et collageforedrag om alt det vigtigste - 

ved sognepræst Kathrine Lilleør, Sct. Pauls kirke. 

Onsdag den 25.oktober kl. 12 – 15:  

Kreativt værksted. 

Fredag den 27.oktober:  Gåtur ( se opslag). 

kl. 18- 21: Madaften ( se opslag). 

Tirsdag den 31.oktober kl. 13 – 14.30:  

” Fra fiskerdreng i Nordatlanten til fængselsbetjent i 

Vestre fængsel”ved Olavur à Heygum. 

Torsdage kl. 13 – 14.30:  

Fællessang ved Bo eller Asbjørn ved klaveret. 
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MÅNEDEN DER GIK I KORTE BLIK! 

TUR TIL SALTHOLM D. 16-8-2017 

Vi mødtes 7 drysser og Ella på DRYS IND kl. 9 og tog 5C til Kastrup 

Havn, hvor endnu 2 drysser ventede. Så vi var 10 skønne mennesker der 

hoppede ombord på Bos fine motorbåd og efter 40 min til søs steg vi i land 

på Saltholm. 

Inde i et ”hus” kunne vi læse og se billeder om Saltholms historie helt 

tilbage til 1800 tallet. 

Derefter viste Bo os til et sted med bænke og borde og vi fik en dejlig 

frokost, som Ella havde lavet. Mange super gode boller med lækkert fyld i. 

Og der var sørme 

også kaffe og en 

fransk vaffel. Vi 

så også et lille 

museum med 

mange sjove ting 

og redskaber fra 

gamle dage og 2 billeder i glas og ramme af zaren af Rusland og dronning 

Dagmar. For dem som ikke led af højdeskræk, var der et flot og solidt 

udkigstårn, med en fantastisk udsigt, hvor man kunne se de mange svaler, 

der hele tiden fløj rundt og køerne der gik dovne rundt og åd græs – og 

fordøjede det. 

Bo fortalte, at for at købe et jordlod, skal man bo på Amager. Der er vist 

130 amagerkanere der ejer et jordlod, men der bor ingen på øen længere. 

Husene havde solceller på taget og der var opstillet en vindmølle. På vej 

tilbage til båden fik nogle en køretur på ladet af en traktor, mens vi andre 

gik tilbage til båden og efter en sejltur på 30 min (vi havde medvind) var vi 

igen på Amager.Det var en rigtig dejlig dag og tak til alle som var med og 

til solen som skinnede.                                                     Inge Lise B 



7 
 
 

   

ECCO WALKATHON 2017 - København.          

Med Dryssefamilien på gå tur. 

Jeg mødte op i Drys Ind kl 9.15    Vi tog bussen ind til Kongens Nytorv og mødte flere 

af de andre Dryssere der skulle med på gåturen.  I samlet flok tog vi en godt fyldt bus 

ind til Kastellet.   

Vel ankommet fik vi udleveret vores start kit. Et gå - 

bevis der skulle stemples undervejs og afleveres når 

turen var slut. Så hver enkelt blev registreret og den 

rette donation til hjerteforeningen og - eller SOS 

børnebyerne kunne noteres.  For hver km der blev 

gået, gav Ecco 7,50 kr. Der var program og kort over 

de forskellige ruter. Et æble 

og en flaske vand. Det hele lå i 

en smart, vandtæt lille rygsæk 

med Eccos walkathon logo. Vi 

fik også et hæfte med små 

sjove historier af Jacob Rising 

der beskrev 6 af verdens 

sejeste personligheder.  

Vi var tilmeldt familie ruten 

som var på 6 km. Vi havde strålende solskin med kun lidt 

skyer. Starten blev skudt af fra Kastellet hvor vi derefter gik 

ud til Langelinie og forbi den lille havfrue. (Havfruen var 

iøvrigt svær at se da der var mange turister). Turen gik videre gennem Langelinie-

parken og Nordre Tolbod. Videre langs vandet og Larsens Pl. Vi stoppede i 

Amaliehaven og spiste vores medbragte madpakker og nød det gode vejr på en bænk 

i parken. Det var godt at få lidt proviant indenbords og dermed energi til at fortsætte 

turen. Vi måtte dog lige holde udkig efter garder og eventuelle vagter/politi da en af 

deltagerne gik ind i buskadset i Amaliehaven for at få tisset. Jow, det var skam muligt 

på skovturs manér i den Kongelige Have. Glade og lettede på alle måder gik vi videre 

ind gennem Amalienborg slotsplads og ned ad Adelgade og over i Kongens Have. Her 

fik vi stemplet vores gå bevis og fik af vide vi nu var nået halvvejs på ruten. Dejlige 

Kongens Have med Rosenborg Slot, Livgardens Kaserne og mange mennesker der 
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også ville nyde det flotte solskinsvejr i haven. Vi gik videre forbi Statens Museum for 

Kunst og ind igennem Østre Anlæg. Her fik jeg lov til at 

tage et billede af Hanne med en af figurerne fra Star 

Wars. Ud af Østre Anlæg og forbi Østerport St. Den 

sidste del af turen var gennem Kastellet og vi sluttede 

og var i mål der hvor vi startede. Der var flere af de 

hurtige gående Dryssere der allerede havde været i 

mål i laaaaaang tid før vi andre kom. Vi kunne alle 

snakke, gi' os selv og hinanden et klap på skulderen, 

og velfortjente hvile vores ømme og trætte ben. Vi 

havde fornøjelsen af at blive underholdt af 3 gode 

bands fra Scenen. Ikke mindst Søs Fenger der sluttede 

af med flere af hendes gode og velkendte hits. 

Dejlig dag og skønt selskab med jer Dryssere.    

Fantastisk at gå i smukke København med glade 

mennesker og samtidig støtte en god sag. Tak   

Venlig hilsen Tine  

 

FÆLLESSKABER PÅ AMAGER. 

Fredag den 22.september blev der afholdt et arrangement i 

Hjemmeplejens lokaler, Hans bogbinders Álle 3 på Amager. Sammen med andre 

tilbud på Amager deltog DRYS IND med en lille informationsbod, hvor der også var 

mulighed for en snak og lidt hyggeligt samvær i selskab 

med de mange interesserede besøgende, der nysgerrigt 

kiggede forbi og søreme om ikke også velkendte ansigter 

fra DRYS IND besøgte os. Det er 3. gang DRYS IND 

deltager i sådan et arrangement, hvor det i år var Lisbeth, 

frivillig medarbejder og bestyrelsesmedlem i DRYS IND, 

der sammen med mig bestyrede boden. Efter min 

mening er det rigtig vigtigt at være en aktiv del af især de 

lokale arrangementer, hvor DRYS IND kan komme ud og 

fortælle om, hvad vi kan tilbyde og ikke mindst ”hvem vi 

er” og ”hvad vi står for”. En stor TAK til dig Lisbeth, at du 

også i år kunne og ville deltage i arrangementet.     Kærlig hilsen Ella 
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GALLERI DRYSSEN 

Niels Flyger har arbejdet en del med et Edvard Munch’s billede, der hedder "Døden i sygeværelset".  

I oktober måned viser han flere forskellige værker på væggen i DRYSIND – heriblandt  et af hans 

omskrivninger af Munch´s billede, som kan ses her på siden.  

Niels’ udgave   Edvard Munch’s fra 1893 

 
 

LIDT AF EN AMAGER-KONES ERINDRINGER  

Fra Københavns Stadsarkiv - Vera Bergquist fortæller igen……. Frem til 1969 

I de år begyndte de første flyvninger herhjemme. Vi havde nok hørt om luftskibet 

”Hansa”, fra Tyskland, nærmest en aflang luftballon, men dette var noget helt andet – 

rigtige flyvemaskiner. Tit stod vi i timevis måbende og beundrende udenfor 

flyvepladsen på Kløvermarksvej og så maskinerne lette og flyve pladsen rundt. Den 

17. juli 1910 – den dag jeg fyldte 10 år, skete det fantastiske, at flyveren Robert 

Svendsen fløj over Øresund til Malmø. Der var vild jubel, og jeg betragtede det 

selvfølgelig som en særlig fødselsdagsgave til mig. Jeg kunne godt lide at gå i skole, 

og man følte sig vel nok stor, da man havde læst den første rigtige bog helt alene. Det 

var ”Kaptajn Grants Børn”. Da det så engang blev spillet på Sønderbros Teater, fik jeg 

lov til at se det. Billet 35 øre. Det kan nok være, jeg fulgte med, det var det helt store 

og vidunderlige. Senere i en af de større klasser så jeg ”Guldhornene” på 

Dagmarteatret og senere igen Sparekassen og Elverhøj på Kongelige Teater. Det var så 

ubeskrivelig dejligt, at det ikke var til at fatte, at der fandtes noget så skønt. Dengang 
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var det meget almindeligt, at store piger på 12 år fik ”en plads”, så de kunne hjælpe 

lidt til med husholdningspengene. Der kom en dame og spurgte min mor, om jeg måtte 

køre med hendes lille pige nogle timer om dagen og så løbe nogle byærinder 

formedelst 2 kr. om ugen. Vist måtte jeg; og åh hvor jeg travede med barnevognen – 

frem og tilbage på Am. Boulevard – helt til Langebro. Så fik jeg den skøre idé, at det 

måtte være verdens største oplevelse, at stå på broen, når den drejede. Dengang drejede 

den nemlig. Og virkelig – en skønne dag havde jeg heldet med mig. Jeg havde godt 

nok hørt klokken, men jeg gik utrolig langsomt, og da jeg var midt på broen, tordnede 

en stemme:”Bliv stående!” Broen begyndte at dreje. Nu var jeg knap så stolt, jeg 

havde jo ansvaret for den lille. Jeg klamrede mig fast til rækværket med den ene hånd 

og holdt krampagtigt fast på barnevognen med den anden – og var lykkelig, men med 

frygtelig dårlig samvittighed, da broen endelig sluttede til igen. Fik jeg nu en 

overhaling? Jeg følte, jeg havde fortjent det. Der skete imidlertid ikke noget. Måske 

var der andre, der også havde dårlig samvittighed.  

Tiden gik og jeg fyldte 14 år i juli 1914. Det var en lidt underlig tid – ligesom mørke, 

truende skyer bag det altsammen. I Sarajevo blev et fyrstepar skudt. Den 4. August 

hørte vi, at der var udbrudt krig sydpå. Folk samledes og diskuterede i alvorlige 

klynger. Det kunne da ikke være rigtigt, men det var det. En mand, der boede på første 

sal i vores opgang, forsvandt pludselig, han var russer og blevet indkaldt. Den næste, 

der forsvandt, var minsandten vores nabo – ligeledes indkaldt – han var tysker. Sådan 

gik det rundt omkring. Jo, det var alvor. Krig mellem stormagterne i Europa. Det 

varede ikke længe, før vi fik rationeringsmærker på næsten alt. Dog var det ligesom, 

der kom flere penge mellem folk, måske var der mere arbejde. I oktober blev jeg 

konfirmeret. Lang hvid kjole – og til andendag – liv og lang nederdel og bælte med 

spænde. Blusen strammede i halsen, og brystet var begyndt at vokse, så blusen krøb 

op. Måske slankede jeg mig i taljen, for nederdelen ville hele tiden glide ned. Nej, hvor 

jeg masede med at trække ned i blusen og hale op i nederdelen. Heldigvis kunne bæltet 

dække det værste, jeg måtte selvfølgelig ikke bruge sikkerhedsnåle, de ville ødelægge 

det nye stof. Jeg gik i ottende klasse, så jeg fortsatte med at gå i skole til april 1915. 

Der var altid nogle, der fik et ur i flidspræmie ved afgangen, og jeg var en af de 

heldige. Nu blev der spekuleret over, hvad jeg skulle være.  

Vi havde en nådlermaskine, min fader havde givet 180 kr. for, et frygteligt skrummel i 

en lejlighed. Naturligvis skulle den bruges, jeg skulle lære at nådle og tjene mange 

penge. Jeg gjorde vrøvl; for min store broder, der havde realeksamen, var kommet på 

vekselererkontor til 25 kr. pr. måned. Men da det var spekulationstider og i 

gullaschperioden, steg han i løn næsten hver måned. Da jeg fyldte 16 år gav min 

moder mig lov til at gå til prøve på telefoncentralen K.T.A.S. Jeg blev antaget, og efter 

to måneders elevtid uden løn fik jeg efter en lille eksamen 40 kr. om måneden. Min 
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fader var godt gal i hovedet, for nu brændte han inde med sin maskine. Jeg betalte 20 

kr. hjemme og havde 20 kr. selv til tøj og lommepenge. Det var ikke meget, men 

somme tider kunne jeg redde nogle ekstratimer, og det hjalp på budgettet, man var jo 

ikke så fordringsfuld. Den første september 1917 åbnede central Sundby, der var en 

fortsættelse af Amagercentralen, idet den begyndte med nr 2201. Flere abonnenter var 

der ikke dengang. Da jeg boede på Amager, blev jeg sendt herud, og da centralen var i 

rivende udvikling, kom der flere og flere unge piger herud, og endda flere jeg kendte 

fra skolen. Jeg fik cykel, og med mine kammerater tog jeg på mange dejlige ture både 

til Dragør, til Klampenborg – ja efterhånden næsten hele Sjælland rundt.  

Der var heldigvis ikke så mange biler, så vi erobrede landevejene. Det var skønt at 

suse ned ad bakkerne, især da vi først havde trukket op. 1918 kom freden. Samtidig 

begyndte det at vakle for gullaschbaronerne, og flere banker krakkede. Mange 

mennesker havde tjent på krigen. Alt var også blevet dyrere. Alle ville have mere i løn 

– også telefondamerne. Da det ikke gik helt glat med vores forlangende, strejkede vi 

fra første januar 1920. Vi havde ikke selv troet, det blev til noget, men strejken varede 

i 6 uger. Det var en kedelig tid. Gagen steg imidlertid til ca. 250 kr. om måneden, og 

da alt stadig blev dyrere, fik vi senere flere gange tillæg med tilbagevirkende kraft. Jo, 

telefondamerne begyndte at følge med. Jeg kunne nu på en gang få spadseredragt, 

bluse, sko og hat, der passede sammen, det havde jeg ikke prøvet før. Vi fik også råd 

til at more os lidt. Vi abonnerede i Det Kgl. Teater, havde kort til Tivoli og kunne rejse 

til kysten i ferierne. Årene sidst i tyverne og først i trediverne gik meget regelmæssigt 

for mig. Jeg passede mit arbejde på centralen, fik en lille lejlighed og var ellers ude 

med mine kolleger, eller vi kom til små sammenkomster i hjemmene. Tilsyneladende 

gik alt meget roligt herhjemme. Selvfølgelig var der valg af og til og forskellige 

meninger – som altid – som det sig hør og bør. Anderledes så det ud nede i Tyskland. 

Der var noget, der gærede. Man hørte rygter, men det lød for fantastisk, lige til den 9. 

april 1940, så var det ikke fantasi mere, men grusom virkelighed.  

Om morgenen blev vi vækket af nogle frygtelig larmende flyvemaskiner. Det var tyske 

bombemaskiner. Jeg skulle være på centralen kl. 8, og der hørte jeg fra damer, der 

boede inde i byen, at tyskerne havde været på Amalienborg, hvor der havde været 

kamp. Mellem kl. 9 og 10, da vi sad og ekspederede den voldsomme travlhed, der var 

opstået, trådte pludselig nogle tyske soldater i fuld udrustning ind i salen - fulgt af en 

ligbleg ingeniør fra hovedcentralen. Sent – nej aldrig – vil jeg glemme den følelse, der 

greb mig. Vi sad der med ryggen til og ventede faktisk hvert øjeblik at blive plaffet 

ned på stribe. Det skete ikke, men et par af tyskerne tog fast ophold på centralen for, 

som de sagde, at beskytte os mod englænderne. Jeg tror såmænd ikke de vidste bedre. 

Nu kom 5 forfærdelige år. Ikke nok med at der selvfølgelig kom rationering og 

mørkelægning. Allevegne så man disse grønne fyre – græshopperne – og man kunne 
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altid risikere at blive undersøgt, hvor man så færdedes. Om aftenen når vi skulle hjem, 

måtte vi først liste hen til hjørnet for at se, om der var undersøgelse i nærheden. Var 

der det, gik vi en stor omvej for ikke at få vore tasker gennemrodede. Der kom 

luftalarmer på alle mulige tidspunkter, og så måtte man i beskyttelsesrum. Vi hadede 

dem, og så grønt alle vegne. Noget måtte vi gøre, og der var modstand i det skjulte 

rundt omkring, grupper der arbejdede under jorden, og mange måtte flygte til Sverige, 

fordi de var mistænkt for et eller andet. Den første juli 1944 lavede vi generalstrejke. 

Det var åbenlyst. Der blev lukket for vand og gas, ingen sporvogne kørte, kun 

livsvigtige telefonsamtaler gik igennem, alle forretninger lukkede. Brosten og fliser 

blev brækket op til barrikader. Der blev tændt bål i mange gader for at spærre for 

tyskernes væmmelige biler, så de hverken kunne komme frem eller tilbage. Vi havde 

et par stygge dage, hvor flere danskere blev skudt ned. En søndag i august kom der et 

frygteligt hold tyskere hertil fra Norge – nogle værre banditter. De skulle holde orden 

på os og kørte med motorcykler i fuld fart på fortovene i Københavns gader, så måtte 

folk selv om de ville flytte sig, ellers blev de kørt ned. En dag i september, jeg tror det 

var den 19., kom der ved middagstid sådan en underlig umotiveret luftalarm, og da den 

blev afblæst, hørte vi, at tyskerne havde taget vores politi og ført bort til 

koncentrationslejre i Tyskland. Det var en stor sorg både for de pårørendes familier og 

for hele landet. Noget af det jeg syntes allerværst var, at der fandtes enkelte danskere, 

der samarbejdede med tyskerne og næsten var værre end disse.  

Dem frygtede vi. Heldigvis blev modstandsbevægelsen stadig mere omfattende og 

ikke slet så skjult, og vi godtede os rigtigt, når vi hørte, hvor tit de grønne blev narret. 

Den 5. Maj 1945 om aftenen kom budskabet om freden og befrielsen. De engelske 

tropper rykkede ind og tyskerne forlod slukørede Danmark. Der blev jublet og igen 

tændt bål i gaderne. Men denne gang var det mørklægningsgardinerne, der gik op i 

luer.  Nu kom der hurtigt ro og orden igen. Alene følelsen af at vi var os selv: Og tænk 

– vi kunne igen se skibe i vores farvande. Der havde ellers set så tomt og bart ud. Der 

oprandt nu en ny tid – også dyrtid -, men lønnen bliver som oftest dyrtidsreguleret – 

bare altid et godt stykke tid efter at priserne er steget. Dog har vi det godt herhjemme. 

Efterhånden kan selv almindelige små telefondamer få råd til at rejse udenlands. Hvor 

er det dejligt at se og prøve alt det fremmede og allerdejligst at komme hjem igen. Da 

jeg følger med årstallet er jeg nu 69 år, pensionist. Har oplevet to verdenskrige + en 

strejke – op- og nedgangstider, gage fra 40 kr. pr. Måned til en pension, jeg ikke havde 

drømt om, da jeg begyndte. I fjernsynet har jeg set mennesker plante deres flag på 

månen. Hvad bliver mon det næste? Altså bortset fra den forskudsregistrerings 

skattebillet jeg i øjeblikket sidder og fumler med………..  

 Dette var, hvad VERA havde at fortælle – en ganske almindelig dag i 1969.  
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APPETITVÆKKERE…… 

Mandag den 2.oktober er der opstart til næste sæsons BOGCAFÈ, hvor 

Lisbeth og Olav igen kommer og fortæller, læser op og diskuterer 

spændende og vedkommende bøger, som de har med i rygsækken. Denne første 

mandag er det dog kun Lisbeth, som kommer, da Olav er forhindret- men fortvivl 

ikke!!  

Lisbeth medbringer to bøger: 

 En slægtsroman fra Norge”  

Folkene på Innhaug” af Anne Karin Elstad samt 

 ” Spejl skulder blink”, en nutidsroman af den danske forfatter Dorthe Nors og 

er p.t. den mest oversatte danske forfatter. Romanen er i øvrigt meget 

populær i USA. 

Jeg håber, mange vil komme og være med og opleve Lisbeth og Olavs formåen ud i 

litteraturen. De er begge meget erfarne bibliotekarer/ Ella 

Tirsdag den 10.oktober kommer Marianne Kragh og fortæller og spiller 

kendte toner, som ganske sikkert vil give en dejlig efterårsstemning i 

DRYS IND. Marianne har tidligere været i DRYS IND, hvor hun har fortalt, 

sunget og spillet kendte sange og viser til den årstid og sæson, vi nu 

befinder os i på et givet tidspunkt. Hun gør det på en MEGET dejlig og 

vedkommende måde. Nogle kender Marianne som leder af de 

populære musikkurser, der tidligere har fundet sted nogle torsdag 

formiddage gennem en del år. Vi glæder os til at opleve Marianne ”på 

slap line” igen!/ Ella 

Onsdag den 18. oktober fortsætter vi efterårsstemning, men 

denne dag foregår det udendørs og i Dyrehaven. 

At gå en tur eller blive kørt i hestevogn gennem en del af den 

smukke have, som på denne tid af året er klædt i gyldne farver, 

er bare helt fantastisk. Nogle foretrækker at nyde 

naturen i haven på gåben, men andre foretrækker 

at blive kørt fra Klampenborg station mod det 

smukke Eremitageslot og tilbage til Peter Lieps, 

hvor kaffen venter på os. Undervejs vil vi måske 



14 
 
 

 

møde kronhjorte, sikahjorte og dådyr og måske er vi så heldige, at dyrene netop 

denne onsdag ikke har gemt sig for os, vi kan håbe!. Ganske vist er det, at det bliver 

en smuk oplevelse. Det er frivilligt, om man vil gå eller køre i hestevogn, dog kræver 

det en tilmelding, som kan ske på opslaget i DRYS IND./ Ella 

 

Tirsdag den 24.oktober får DRYS IND besøg af sognepræst 

Kathrine Lilleør, som er præst ved Sct. Pauls kirke i Nyboder. 

Kathrine Lilleør er kendt for sine kloge. Kontante og kærlige 

meninger og har prøvet en del både professionelt og privat. 

Denne tirsdag er emnet: ” Sådan er det for mig”, som er et collageforedrag om alt det 

vigtigste!. Spændende bli`r det i hvert fald at lytte til, være tilstede og blive en del af 

foredraget/ Ella 

 

Den 31.oktober kommer en ægte færing på besøg i DRYS IND 

med foredraget: ”Fra fiskerdreng i Nordatlanten til 

fængselsbetjent i Vestre fængsel”. Ólavur á Heygum har skrevet 

en bog med denne titel, som handler om at være færing med 

opvækst og arbejdsvilkår fra en svunden tid og det at udvandre til 

Danmark som et ungt menneske. Om udfordringerne ved at blive 

integreret i det danske samfund og om arbejdet i et fængsel./ Ella 

 

 

SÅ ER DER IGEN GANG I BOGREOLEN ! 

Særtilbud fra Tårnby Bibliotek    Bog om Saltholm 

Af: Inger Kjær Jansen, Hans Zimling og Stinne Bo Schmidt      

Udgivet: 1999 

Inger Kjær Jansen fortæller om øens historie, Hans Zimling 

om sin barndom på øen og Stinne Bo Schmidt om 

kunstmaleren Th. Philipsens forhold til øen og hans motiver 

herfra.  Pris: Nu 50 kr. 
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LIDT FRA SKOVTUREN -  2017 

Vi vidste ikke hvor turen gik hen; vi gættede og nogle var 

heldige. Første stop var Skt. Hans museum, jeg anede ikke det 

fandtes, men meget interessant. Tænk hvad alle de syge 

mennesker har skabt af kunstværker. 

 

Derefter sejlede vi på Roskilde fjord; fik lækker mad mm. 

Vi fik en time på egen hånd i Roskilde. Nogen gik tur mens 

andre drak kaffe.                     To minusser: guiden i 

kirken manglede 

mikrofon, og så vejret, 

vi manglede udsigten 

fra sejlturen pga regn. 

TAK FOR EN DEJLIG 

DAG.   Kate Tropp 

Den kendte Lise…. 
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LIDT MERE FRA SKOVTUREN - 2017 
 

 Igen skal ”drysserne” på skovtur.  

 

Brugerrådet havde sammensat et program, sammen med 

Ella og Margit, der har været omgærdet med stor 

hemmelighed i en lang periode.  

Forventningens glæde kan for nogle være ubærligt og 

for andre er det en glæde der ses frem til. 

En bustur med SOLIBUS var på programmet. Så kl. 9 

kom en meget flink chauffør med sin bus for at køre os 

ud i det blå med 48 ”dryssere”.  

   

                         Chauffør Michael  

Medens vi ventede i bussen på de sidste 

”dryssere” blev der delt stemmesedler 

ud. Der skulle jo som sædvanligt gættes 

på hvor vores destination lå. 

 Stemme udvalget er her i gang med at finde en vinder. Og 

vinderne blev Inger og Kate. For de havde nemlig gættet at 

vi skal en tur til Roskilde. Vi kører derudaf i øsende 

regnvejr, med sang og højt humør samt Lones rundgang 

med bolcher.  

I Roskilde skal vi på rundtur i museet ved Sct. Hans hospitalet. Speciallæge 

i psykiatri og overlæge Karin Garde gav et meget fuldkommen indblik i 

stedets funktion gennem tiderne.  

 Karin Garde byder velkommen 

 

Psykiatrisk Center Sct. Hans er fra 1816 og 

Danmarks ældste psykiatriske hospital. 

Udstillingen omfatter hospitalets historie, 

hospitalsinventar, tvangsstol, spændetrøjer, 

behandlingsapparatur, kunst udført af 

skizofrene patienter.  

Med overlæge Johan Henrik Seidelins ansættelse i 1816 regnes Sct. Hans 

Hospital som et egentligt sindssygehospital. Seidelin havde på sine 

stuegange altid et ris med for at få urolige patienter til at rette ind, når de 

var ”utilbens”. 
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Hospitalet fungerede tidligere som en stiftelse for pestsmittede, fattige og 

sindssyge, men i slutningen af 1600-tallet blev det anvendte navn 

”Pesthuset” forandret til Sct. Hans Hospital.    

I dag modtager Centret patienter over 18 år, som er henvist fra de øvrige 

psykiatriske centre i Region Hovedstadens Psykiatri samt fra praktiserende 

læger, psykiatere og retspsykiatrien.  

 

(Historieuddrag ifølge Wikemedia.)  

”Historien om Psykiatrisk Center Sct. Hans begynder 

efter alt at dømme i det 13. århundrede, hvor man 

etablerede spedalskhedshospitalet Skt. Jørgensgård, 

der senere blev forenet med Helligåndshuset (ved 

Amagertorv). I 1630 flyttede hospitalet uden for 

Københavns volde og blev samtidig indrettet til 

hospital for fattige og epidemisk syge samt til 

dårekiste, som er et ældre ord for en sindssygeanstalt 

(fra før ethvert tilløb til moderne psykiatri). Stiftelsen 

havnede efter flere flytninger uden for Vesterport ved 

Kalvebod Strand, hvor det lå i godt 100 år.  

Omkring 1749 betænktes Stiftelsen med rigelige gaver 

af en fransk, katolsk galanterihandler, Glaudi Rosset, 

og fik derefter det officielle navn, »Sankt Hans 

Hospital og Claudi Rosset's Stiftelse«. 

                                  Glaudi Rosset 

 

1769 flyttedes Sankt Hans Hospital til Ladegården, hvor det før havde haft 

til huse, og som Fattigvæsenet nu købte af landmilitæretaten, og her 

husedes i 40 år 500 lemmer, deriblandt en del psykisk syge og 180 

syfilisramte under forhold, der gav anledning til megen kritik, blandt andet 

i Niels Ditlev Riegels blad Månedsskriftet Kjøbenhavns Skilderie.  

1807 måtte Ladegården rømmes under Københavns bombardement, og 

efter krigens afslutning købte Københavns magistrat (i dag Københavns 

Kommune) 1808 Bistrup Gods ved Roskilde og overflyttede 1816 Skt. Hans 

Hospital dertil. Samme år ansattes Johan Henrik Seidelin som hospitalets 

første overlæge. Først 1860 fjernedes dog de sidste fattiglemmer, således at 

Skt. Hans Hospital udelukkende brugtes som 'sindssygeanstalt' for 

København.                                    

Mens landets øvrige sindssygevæsen udviklede sig til at blive et 

statsanliggende, har København stedse, som de fleste storbyer, selv draget 

https://da.wikipedia.org/wiki/Hellig%C3%A5ndshuset_i_K%C3%B8benhavn
https://da.wikipedia.org/wiki/K%C3%B8benhavns_volde
https://da.wikipedia.org/wiki/Fattig
https://da.wikipedia.org/wiki/Epidemi
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%A5rekiste&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/wiki/Vesterport_(K%C3%B8benhavn)
https://da.wikipedia.org/wiki/Kalveboderne
https://da.wikipedia.org/wiki/1749
https://da.wikipedia.org/wiki/Katolicisme
https://da.wikipedia.org/wiki/Galanterikr%C3%A6mmer
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Glaudi_Rosset&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Glaudi_Rosset&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/wiki/Ladeg%C3%A5rden
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Fattigv%C3%A6senet&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/wiki/Sindssyge
https://da.wikipedia.org/wiki/Syfilis
https://da.wikipedia.org/wiki/Niels_Ditlev_Riegels
https://da.wikipedia.org/wiki/K%C3%B8benhavns_bombardement
https://da.wikipedia.org/wiki/K%C3%B8benhavns_Kommune
https://da.wikipedia.org/wiki/K%C3%B8benhavns_Kommune
https://da.wikipedia.org/wiki/1808
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Bistrup_Gods&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/wiki/1816
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Johan_Henrik_Seidelin&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/wiki/Overl%C3%A6ge
https://da.wikipedia.org/wiki/1860
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omsorg for sit sindssygevæsen, der støt voksede i takt med byen - ikke 

mindst Skt. Hans Hospital.                                                                                                                                                                

1860 foretoges den første betydelige udvidelse, der bragte anstalten på 

højde med tidens fordringer. Omkring 1902-05 blev der opført et 

elektricitetsværk samt centralvarmeanlæg med varmtvandsanlæg. 1919 

foretog man flere store udvidelser, og hospitalet, der da var vokset til at 

rumme 1500 mennesker med psykisk sygdom, deltes i to hospitaler, et for 

mænd og et for kvinder, dog under fælles administration. Samtidig lagdes 

hele Skt. Hans Hospital ind under Københavns hospitalsdirektør, der 

derved blev leder af hele Københavns hospitalsvæsen.                                                                                                                           

Samtidig med udbygningen af Sct. Hans Hospital foregik en udbygning af 

plejehjem og plejehospitaler i andre dele af regionen, ligesom der foregik 

en løbende udbygning af psykiatriske behandlingssteder. Dertil kom 

yderligere at andre behandlings- og boformer for psykisk syge vandt 

indpas. Dette resulterede i at Sct. Hans Hospital løbende afhændede dele af 

hospitalets bygninger og afdelinger. I 1987 blev de østlige dele af hospitalet 

afhændet til Roskilde Amt, som her indrettede Roskilde Amts Sygehus 

Fjorden”.  

 

Efter små 2 timers besøg på Sct. Hans entrer vi bussen og kører ned til 

Roskilde fjord, hvor vi skal ud at sejle med det gode skib M/S Sagafjord.  

                                         

Som det nok også kan ses på 

billedet, så var gråvejret over os, 

men det til trods så havde vi en 

rigtig god og hyggelig sejltur i 2 

timer og hvor kaptajnen flere 

gange fortalte om fjorden. Men 

da vinduerne på skibet duggede 

meget, så var udsynet jo også 

derefter.  

Vi fik en dejlig frokostbuffet ombord, med en meget høflig tjenerstab der 

også oplyste om, hvad der var på vores 

tallerken. 

 

 Så er vi i land og gør klar til at blive 

kørt til gågaden, hvor vi så bliver 

sluppet løs til ”fri leg i Roskilde”.  

https://da.wikipedia.org/wiki/Kraftv%C3%A6rk
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Centralvarme&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/wiki/1919
https://da.wikipedia.org/wiki/Plejehjem
https://da.wikipedia.org/wiki/Roskilde_Amt
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Men selv i Roskilde flytter de rundt på gaderne og det udmøntede sig i at 

Michael skulle køre ad omveje inden han fik os afleveret på torvet ved 

Domkirken. Vi gik i flere grupper ud på gågaden og vejret var efterhånden 

med os, så vi undgik at blive våde. 

 

Nu er jeg jo ikke sådan særlig betaget af gågader men der 

var dog noget at kikke på. Bl. a. den som de fleste af os lige 

skulle se og røre, nemlig skulpturen af vores alles Matador-

kvinde, Lise Nørgaard der sidder på bænken. 

Flere af os var blevet kaffetørstige og frekventerede derfor 

FRU ROSE. En butik med blandet brugskunst samt dejlige 

kager til kaffen.  

Stedet kan varmt anbefales. 

 

 

 En meget hyggelig Café FRU ROSE  

 

Aftaletidspunktet for hjemrejsen 

nærmer sig og vi kommer dryssende 

tilbage til bussen, og siger farvel 

 (og på gensyn??) til Roskilde.  

 

Igen kører vi med sang og godt humør, samt Lones uddeling af lidt 

mundgodt, tilbage til DRYS IND. 

Endnu en vellykket udflugt i DRYS IND regi er forbi, og jeg siger tak til 

alle for oplevelsen sammen med jer. 
Kærlig hilsen 

Villy    
  

 

Der er nu ikke noget som en skovtur; selvom det ikke er en skovtur – som i 

gamle dage. 

Dengang skulle man helt ud i skoven med hest og vogn, medbragte tæpper, 

madpakker, øl og sodavand. Ofte var man rigtig pænt klædt på – man skulle 

jo ud….Det var i hvert fald ikke det vi kalder praltisk tøj. 

Når man havde spist, gik mænd og kvinder hver til sit område – og fik sig en snak eller sang i det grønne og 

børnene legede…… JO det var også tider…..     kh. Bente 
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