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Hvad har fået dig til at slå dig ned i Øster Hornum? 
Min dejlige kæreste Nanna mente, det var på tide, vi flyttede sammen i et lille hus et sted. Efter at 
have boet i Aalborg i mange år, savnede jeg naturen og nok også lidt Øster Hornum - og så ville 
heldet at det perfekte hus lige pludseligt, efter et godt stykke tids søgen, var kommet til salg. 
 
Hvad synes du er godt ved at bo i Øster Hornum? 
En lille, dejlig by hvor man kommer hinanden ved, hvis det er det, man lyster. Et dejligt for-
eningsliv og en masse gode initiativer og fællesskaber. 
 
Hvad synes du ville gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Lige nu, synes jeg ikke, jeg kan finde på noget, der gør, at jeg vil synes det ville være bedre at bo 
i Øster Hornum end nu. 
 
Hvad kunne Byrådet gøre for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Nu er jeg næsten lige flyttet til Øster Hornum igen, så hvad der er gjort og på vej, er jeg først ved 
at sætte mig ind i, men det lader til at de kigger lidt vores vej fra Støvring af, med den gennemgå-
ende cykelsti fra Sørup til et godt stykke imod Nibe. Midler til Menateket og deslige, men jeg 
tænker, der er mange ting i støbeskeen her og der, hvor de godt måtte skæve lidt mere imod Øster 
Hornum – Det kan være det sker nu, hvor der er omrokeret lidt på pladserne i Byrådet. 
 
Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum? 
Som nu, at folk er engagerede og skaber nye fællesskaber og aktiviteter på kryds og tværs af det 
hele. Det lader til, at der er god aktivitet i Øster Hornum og noget, der rammer de fleste alders-
grupper, og det er dejligt at se. 
 
Hvad gør du selv for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Jeg ved ikke, om jeg gør noget. Jeg prøver at opføre mig lidt anstændigt og være til hjælp, hvor 
jeg kan, og på sigt kunne jeg godt tænke mig at engagere mig mere i, hvad der foregår i byen. 
 
Hvad optager dig meget lige nu? 
Nu er der jo snart jul, så det begynder stille og roligt at fylde lidt.  
 



Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig? 
J.R.R. Tolkiens Ringens Herre og Hobitten satte sig dybe spor, da jeg læste dem som 11-12-årig, 
selvfølgelig lånt i bogbussen. Det eventyrlige univers og den måde som han kan tegne billeder 
med sit sprog og holde hånd i hanke med det kæmpeunivers han har skabt, uden at det bliver det 
mindste forvirrende for læseren at følge med i. Samt den underliggende historie, som jeg nok 
ikke fangede dengang, men som man med tiden bliver klogere på. Det er nogle fantastiske fortæl-
linger. 
 
Hvilket musikværk har gjort størst indtryk på dig? 
Det må næsten være Guns ’N’ Roses debutalbum ”Appetite For Destruction”, da jeg først hørte 
det album omkring 10 år gammel, ramte det mig straks og det har fulgt mig lige siden. Der er 
vildskab, intensitet, rolige eftertænksomme momenter, ligefrem og råt – Det passer meget godt på 
mig. 
 
Hvilket kunstværk har gjort størst indtryk på dig? 
Jeg ved ikke, om der er et enkelt kunstværk, der har gjort stort indtryk på mig, mere kunstnere el-
ler perioder. Det jeg først kan huske gjorde stort indtryk på mig, var renæssancemalerne, hvor 
især El Greco tidligt satte sig fast på min nethinde. En maler som norske Theodor Kittelsen har 
også sat sig dybe spor, især med sine dystre temaer omkring pesten, men også de mere eventyr-
lige billeder og trolde-portrætter er fantastiske. Picasso har også en stor stjerne hos mig, og jeg 
kan også godt lide sentressernes og halvfjerdsernes abstrakte scene. 
 
Hvilken film har gjort størst indtryk på dig? 
Jeg ser ikke utroligt mange film, jeg har svært ved at sidde stille og blive fanget af dem – højest 
falder jeg i søvn, så det må jeg lade være usagt. 
 
Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse? 
Et godt helbred og at de mennesker, jeg holder af, har det godt. At jeg har lidt frihed til at gøre, 
som jeg lyster, og ellers være til stede. 
 
Hvordan holder du dig i form? 
Normalt cykler jeg en del, men er ramt af lidt bøvl med kroppen pt, men det skulle gerne gå i or-
den i løbet af foråret 2022, så jeg kan komme tilbage til mit ’gamle’ jeg. Så tænker jeg, at der skal 
trilles lidt bold med min bettebror og drengene på old boys holdet – og det kunne da også være 
meget sjovt at få startet håndbold op igen i byen – jeg havde meget glæde af de år, jeg spillede 
håndbold, back in the days. 
 
Hvad er din livret? 
Nu er jeg jo uddannet kok – så det svinger utroligt meget efter mit humør, men en solid gang la-
sagne går man aldrig galt i byen med – og som dreng var det da også klart favoritten. Selvom jeg 
i bagklogskabens lys nok mest savner min farmors frikadeller, farserede porrer og grydestegt kyl-
ling – den sovs var så guddommelig, at man kunne drikke den! 
 
Hvad laver du i fritiden? 
Lige for tiden er der ikke så forfærdeligt meget fritid at gøre godt med, men jeg lytter ivrigt til en 
masse musik, læser lidt, gerne om alverdens historie og selvfølgelig en masse om vin, og så prø-
ver jeg også at presse familie, venner og alle de andre ting man skal nå ind. 
 
Hvad laver du i dine ferier? 
Jeg er meget glad for vin, og har arbejdet meget med det igennem årene, så en ferie der kan kom-
bineres med et besøg eller to på en vingård er at foretrække. 
 



Hvad kan gøre dig glad? 
Et godt glas vin, det rette stykke musik på det rette tidspunkt, når trafikken bare ruller, se folk jeg 
holder af, når mine fodboldhold vinder! 
 
Hvad kan irritere dig? 
Det tror jeg bedst, Nanna kan svare på, hun er nemlig god til det, haha! 
 
Hvem beundrer du mest? 
Det må blive min bedstefar Ejnar Jørgensen. Da jeg var en bette knægt, løb jeg ham i hælene ude 
på gården, og jeg var sikker på, at jeg skulle overtage gården engang, sådan endte det ikke. Jeg 
kan også huske, at jeg på et tidspunkt hos frisøren, ikke ret gammel, svarede, at jeg ville klippes 
som min bedstefar, da frisøren spurgte, hvordan jeg ville klippes – den var hverken hun eller min 
mor dog med på. Jeg har dog vundet, da generne har taget over og givet mig mere eller mindre 
samme frisure, dog havde han lidt mere hårpragt til sine dages ende, end jeg kan præstere. 
 
Han må have været omstillingsparat, før det ord fandtes i den danske ordbog, qua de jobs osv. 
han har haft gennem tiden for at få penge hjem til familien, da tiden løb fra de små landbrug. 
Stille sad han ikke længe ad gangen, der var altid noget, der skulle laves. Derudover var han jo 
også en del af opdragelsen af en dejlig børneflok, hvor min fader var den mindste af 6, så der var 
sikkert også nok at se til. 
 
Og hvis der er nogle af de indfødte herude, der ikke lige kan sætte ansigt på mig, så skal jeg bare 
fortælle, hvem min bedstefar er, så ved de straks, hvor jeg kommer fra – han har et smukt og po-
sitivt eftermæle herude, det kan man kun være stolt af! 
 
Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner? 
Ikke så meget, udover det jeg gør nu – måske holde et par timer mere fri om ugen – og så er der 
også et jordstykke bag mit hus, jeg godt kunne tænke mig! 
 
Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være? 
Jeg tror ikke, jeg er den rette til at give folk gode råd, jeg er selv utrolig dårlig til at følge gode 
råd, men hvis der nogle, der vil lære at koge risengrød, uden den brænder på, så kan jeg da godt 
være behjælpelig, ikk’ Kirsten? Haha. 

 


