
¤ Jytte Lemvig Søren-
sen, Skivevej 66, Ho-

bro, fylder fredag 70 år.
”Du skal da snakke med 

Jytte”.
Sådan lyder det ofte, når 

nogen i Hobro har brug for 
hjælp i kontakten med of-
fentlige myndigheder. Og 
det uanset, om det drejer sig 
om hjemmehjælp, pension 
eller sygehus.

Jytte Lemvig Sørensen har 
altid haft et blødt hjerte for 
de svage i samfundet. Og 
der har aldrig været nej i 
hendes mund, når nogen 
har bedt hende om at rådgi-
ve i en sag eller være bisid-
der.

Selv mener hun, at det so-
ciale engagement og kam-
pen for de svage stammer 
fra skoletiden, da hun for-
svarede sig selv og sine små 
søstre, når de blev mobbet i 
skolen. De drenge, der mob-
bede, fik ganske enkelt en 
omgang tæv, hvis det lykke-
des hende at få fat på dem.

Siden har Jytte Lemvig Sø-
rensen nøjedes med at bru-
ge sin skarpe tunge som 
skyts. Men mange politikere 
og embedsmænd har så-
mænd også måttet sande, at 
det kan være slemt nok.

Hun voksede op som num-
mer fem i en søskendeflok 

på otte på en lille landsejen-
dom i Gatten i Himmerland. 
Et sted, der i dag er kendt for 
sin golfbane.

Derhjemme måtte børne-
ne hjælpe til både inde og 
ude. Jytte Lemvig Sørensen 
både malkede køer og fodre-
de svin, og i marken pløjede 
og harvede hun med land-
brugets enlige hest.

Efter de obligatoriske syv 
års skolegang kom hun ud at 
tjene på hjemegnen.

Via en kort periode i Aal-
borg landede hun i Køben-
havn med en drøm om at bli-
ve sygeplejerske. Men hen-
des skolegang rakte ikke til 
at opfylde drømmen. I ste-
det blev det til et kontorjob 
hos Post & Telegrafvæsenet.

Jytte Lemvig Sørensen 
blev gift med en sønderjyde 
og fik en datter, mens hun 
boede i København.

Manden mistede hun nog-
le år senere, efter at familien 
var flyttet til Sønderjylland.

Som 40-årig flyttede Jytte 
Lemvig Sørensen til Hobro, 
hvor hun blev tilkendt før-
tidspension, fordi hun hav-
de pådraget sig flere fysiske 
skavanker efter et slidsomt 
liv.

Samtidig blev hun - trods 
sin unge alder - medlem af 
ældrerådet. Det skyldtes gi-

vetvis, at hun havde svært 
ved at holde sin mund, når 
hun syntes noget var uret-
færdigt.

Siden har Jytte Lemvig Sø-
rensen været valgt til både 
det ene og det andet. I flæng 
kan nævnes Ældremobilise-
ringen, menighedsrådet og 
senest den lokale OK-klub-
ben, som hun er formand 
for, og som arrangerer un-
derholdning for de gamle på 
Solgaven i Hobro.

Sidst, Jytte Lemvig Søren-
sen optrådte i medierne, var 
da hun for halvandet år si-
den afleverede en stak pro-
testunderskrifter til borg-
mester H. C. Maarup mod 

robotstøvsugere som afløse-
re for hjemmehjælpere hos 
kommunens ældre.

Trods underskrifterne 
holdt robotstøvsugerne de-
res indtog hos Mariagerfjord 
Kommunes pensionister. 
Men ikke hos Jytte Lemvig 
Sørensen. Hun fastholder 
hårdnakket, at robotten 
umuligt kan komme om-
kring i hendes hjem.

Selv om fødselaren i dag 
færdes ved hjælp af en rolla-
tor på grund af hofteopera-
tioner, stivgørende operati-
on i ryggen og slidgigt, er 
hendes argumenter og tale-
gaver stadig lige skarpe.

Det skrantende helbred 

betyder, at hun er ude af 
stand til selv at passe famili-
ens flotte prydhave. Det 
overlader hun til manden 
Søren.

Datteren og hendes tvillin-
ger, som bor i Gislum ved 
Aars, er et andet vigtigt hol-
depunkt i Jytte Lemvig Sø-
rensens tilværelse. Hun ma-
ler sammen med en af tvil-
lingerne.

Fødselsdagen fejres i flere 
omgange derhjemme i pri-
vaten i Hobro. Datteren 
kommer og hjælper med at 
lave mad, og moderen er 
sikker på, at de nok skal kla-
re festivitassen ved fælles 
hjælp.

Jytte holder altid med de svage
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 » Alderdom er et helvede, punktum. Folk 
dør omkring mig, jeg kan blive ved med at 
strege telefonnumre ud i min notesbog.
TAge Voss, læge og forfatter, i Jyllands-Posten

Læge og forfatter Tage Voss fylder fredag 95 år.  Foto: Rune Evensen/Scanpix

FORSKNING: Julia Fernández 
Chozas er blevet tildelt 
ph.d.-graden ved Det Tek-
nisk-Naturvidenskabelige 
Fakultet på Aalborg Univer-
sitet.

Hun har ved Institut for 
Institut for Byggeri og An-
læg forsvaret afhandlingen 
”Technical and Non-techni-
cal Issues Towards the Com-
mercialisation of Wave 
Energy Converters” og på 
dansk: ”Tekniske og ikke-
tekniske udfordringer på ve-
jen mod kommercialisering 
af bølgeenergimaskiner”.  

Ph.d-afhandlingen foku-
serer på syv nøgleområder, 
der skal overvindes, når 
man vil gennemføre afprøv-
ning af et prototypebølge-
energianlæg: rammebetin-
gelserne, offentliges me-
ning, power matrix for bøl-
geenergianlæg, nettilslut-
ning samt synergien med 
offshore vind, energimix af 
vind- og bølgeenergi, bølge-
energiforudsigelighed og 
økonomiske vurdering af 
bølgeenergiprojekter.

Konklusionerne belyser de 
forhold, der kan blokere for 
udviklingen af bølgeenergi, 
men også de fordele, som 
sektoren kan bibringe el-sy-
stemer, specielt i forhold til 
kombinationen af offshore 
vind og bølgeenergi.

ph.d.-grAd

¤ Tage Voss, læge og 
forfatter, fylder fre-

dag 95 år.
Det siges, at rygning ned-

sætter dit liv med flere år, 
men ikke desto mindre nær-
mer læge, forfatter og sam-
fundsdebattør Tage Voss sig 
de 100 år. 

Tage Voss har gennem 
mange år været en kendt de-
battør og også en kontrover-
siel en af slagsen. Med sin ci-
gar i mundvigen har han ak-
tivt forsvaret rygning, og 
han er også kendt for sit 
næstformandskab i forenin-
gen Hen-Ry - Foreningen af 
hensynsfulde rygere.

Voss blev student i 1937, 
og i 1946 aflagde han medi-
cinsk eksamen.

Året efter tog lægegernin-

gen fart på Christiansø, hvor 
Tage Voss arbejdede fra 
1947 til 1967.

Under sit virke i det østlig-
ste Danmark fik han tid til at 
pleje sin drøm som forfatter, 
og romaner, børnebøger og 
essaysamlinger flød fra den 
snart 95-årige læges hæn-
der.

Blandt andet udgav han i 
1954 ”Status på skæret”, der 
tager udgangspunkt i hans 
oplevelser og erfaringer på 
netop Christiansø.

Efter 20 år på Christiansø 
flyttede Tage Voss i 1967 til 
København og blev skolelæ-
ge. Det var han i 10 år, hvor-
efter han arbejdede videre i 
Birkerød Kommune indtil 
1988.

Tage Voss er fortsat med at 
skrive bøger. I januar i år ud-

gav han bogen ”Midnats pej-
ling - har mennesket en 
fremtid”, hvor han analyse-
rer verdens og menneskehe-
dens nuværende tilstand og 
fremtid.

Selv om cigaren i mundvi-
gen hele tiden er med Tage 
Voss som en fast følgesvend, 
skal man ikke glorificere al-
derdommen, slår lægen fast.

- Alderdom er et helvede, 
punktum. Folk dør omkring 
mig, jeg kan blive ved med 
at strege telefonnumre ud i 
min notesbog.

- Man har ingen glæde ved 
livet, når man bliver gam-
mel. Når man når hertil, by-
der tilværelsen kun på tilta-
gende besvær, ulejlighed og 
smerte, sagde Tage Voss i et 
interview til Jyllands-Posten 
fra februar i år.� /ritzau/

Læge nærmer sig 
de 100 med høj  
cigarføring

Jytte Lemvig Sø-
rensen afleverede 
en stor stak pro-
testunderskrifter 
mod robotstøvsu-
gere til borgme-
steren. Hun har 
altid haft et blødt 
hjerte for de sva-
ge i samfundet. 
Arkivfoto: Anna 
Grethe Jensen


