
Månedens profil, september 2010 
– Karsten Hansen 

   
Navn:  Karsten Hansen 
Alder:  Født i ’57 som den midterste af tre drenge.
Stilling:  Produktionsskolelærer, naturvejleder, 

bonde og spillemand – og dertil lidt 
lystløgner, anarkist og tyvfisker. 

Ægteskabelig status:  Lykkeligt gift med Alice på 30. år 
Børn: Anne og Thøger. 
Født og opvokset i: Hyllested i Sydvestsjælland og det er ikke 

noget stort sted. 
 

 
 

Hvad har fået dig til at slå dig ned i Øster Hornum?   
Et arbejde som efterskolelærer på Lynghøj. 
 

Hvad synes du er godt ved at bo i Øster Hornum? 
Det passer mig godt at være kendt – og at kende mange af jer andre. 
 

Hvad synes du ville gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
At endnu flere løfter i flok – at alle svarer ja når nogen kalder. 
 

Hvad kunne byrådet gøre for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Jeg er glad for at jeg ikke sidder i byrådet netop i dette år, men det er stadig vigtigt at holde fokus på at de 
små samfund ikke udsultes unødigt til fordel for prestigeprojektet lige uden for rådhuset. 
 

Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum? 
Min oldefar var foreningsleder og aktiv i menighedsrådet. Min morfar var foreningsleder og aktiv i 
menighedsrådet. Min mor var foreningsleder og aktiv i menighedsrådet. Sådan kan mange af os fortælle, 
men kun når vi selv fortsætter den danske forenings- og demokratitradition lever landsbyen. 
 

Hvad gør du selv for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Jeg har været foreningsleder og er aktiv i menighedsrådet ... 
Nå ja, så er der jo også Wøldikes æblehave som vi håber at kunne gøre til en lokal seværdighed med tiden. 
 

Hvad optager dig meget lige nu?  
I skrivende stund fylder køkkenhaven og regeringens nedskæringer en del. 
 

Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig? 
Jeg har taget mig voldsomt sammen det sidste år og er begyndt at læse for alvor. Det hænger nok sammen 
med at jeg i en del år ikke har kunnet, så nu læser jeg hele forfatterskaber – bare fordi jeg kan. Har afsluttet 
Martin A. Hansen og John Steinbeck og er godt i gang med Aksel Sandemose. Men stadig er den største 
fortælling gemt i en af de mindste bøger: Steinbecks Mus og Mænd. Den har jeg fortalt til et utal af 



arrangementer – og jeg bliver aldrig helt færdig med den. 
 

Hvilket musikværk har gjort størst indtryk på dig? 
Jeg har aftalt med mig selv at Bachs koncert for soloviolin bør spilles til min begravelse i stedet for det 
snak, præsten ville komme med. Ellers har jeg her på det sidste været meget glad for min datters melodier 
til mine egne digte… 
 

Hvilket kunstværk har gjort størst indtryk på dig? 
Guds eget kunstværk – naturen. 
 

Hvilken film har gjort størst indtryk på dig? 
Tove Maes i Ditte menneskebarn – men jeg var også meget ung da jeg så den badescene ... 
 

Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse?  
At der ikke er for mange af de gange hvor Gud må ta´ en misbrugt dag tilbage. 
 

Hvad laver du i fritiden?  
Oh ... jeg er ikke ret god til at skelne mellem arbejde og fritid – jeg lever kun en gang og det som er 
spændende er det både søgn og hellig. 
 

Hvordan holder du dig i form? 
Cykler der hen hvor jeg gerne vil være og holder fast i at være en gammeldags bonde med møjgreb og 
hakkejern. 
 

Hvad er din livret?  
Hjemmelavet mad. Altså mad hvor alle råvarer er groet ud af vores tanke om selvforsyning. Vi hører til 
dem som startede i de tidlige 80´ere med selvforsyningshave og landbrug og lige nu er vi ved at komme på 
mode igen ... 
 

Hvad har du lavet i dine ferier?  
Både Alice og jeg rejser meget med grupper af unge så vi har ofte behov for at være hjemme når vi er det. 
Men rejser vi, vil vi hellere mod nord end syd. 
 

Hvad kan gøre dig glad?  
Lyden af glade mennesker, gode solnedgange og en dag ved havet med kaffe, kage og kærlighed. 
 

Hvad kan irritere dig?  
Muldvarpeskud under elhegnet, dårlig regeringsførelse og strømninger i tiden som ikke er etisk overvejede. 
Væren sig selv nok og frygt for fremmede. 
 

Hvem beundrer du mest?  
Min netop afdøde nabo (han blev 93) mødte jeg sidste sommer da han var på vej i skoven med motorsaven 
i rollatorkurven. Det er for mig et stærkt billede på aldrig at give op og det beundrer jeg hos mine 
medmennesker og stræber efter selv at kunne. 
 

Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner?  
Ingenting. Men måske ville jeg tænke lidt mere på den håndværkerskole jeg sammen med en del andre 
driver i Tanzania. 
 

 



Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være?  
Grib dagen, se de andre, føl dig selv. 
 

 


