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F
or hal van det år si-
den rej ste de ud på 
de res livs tun ges te 
rej se. De rej ste til 

Ugan da, hvor Thy ge, de res 
søn og bror, var for svun det 
i Ni len. Han om kom ved 
en tra gisk druk ne ulyk ke. 
På tirs dag rej ser de igen til 
det nord li ge Ugan da. Den-
ne gang for at være med til 
ind vi el sen af et bib lio tek på 
den lokale sko le - byg get 
for pen ge, som fa mi li en 
sam le de ind ved Thy ges bi-
sæt tel se. Pro jek tet er ikke 
ale ne til glæ de for de lokale 
i Ugan da, det er også - og 
har væ ret - til stor hjælp for 
fa mi li en i en ufat te lig svær 
tid.

- Vo res liv er fort sat med 
det pro jekt, for kla rer fa mi-
li en i Øs ter Horn um. For-
æld re ne, pæ da go gisk kon-
su lent An net te Søe gaard og 
se mi na rie læ rer Kurt Niel-
sen, og de to søn ner, læ rer-
stu de ren de Si mon på 26 og 
31-åri ge Sø ren, der er læ-
rer.

Og hvor hårdt det end er, 
så kan fa mi li en med pro-
jek tet også sige, at Thy ges 
død ikke var for gæ ves.

Alt teg ne de så lyst til ba ge 
i ef ter året 2005, da Thy ge 
med lyst og mod på li vet og 
ver den vil le ud på end nu en 
rej se. Han hav de for 42.000 
kr. købt en 70 da ges tur til 
Af ri ka, der skul le brin ge 
ham rundt til ni lan de og et 
møde med bl.a. bjerg go ril-
la er. 

Tid li ge re hav de han rejst 
sam men med sin hal van det 
år æld re bror, Si mon. De to 
var uad skil li ge, selv om de 
be stemt også hav de de res 

”ture”. Sam men hav de de 
væ ret på bl.a. Gym nas tik-
høj sko len i Ol le rup. De 
hav de ar bej det sam men i 
Få rup Som mer land, hvor 
Thy ge i for bin del se med 
byg nin gen af Fal ken kom i 
så tæt kon takt med fire 
mexi ca ne re, at de to brød re 
si den rej ste til Mexi co uden 
me get an det i ryg sæk ken 
end ”Tu ren går til Mexi co” 
og en re tur bil let. Og ud fra 
en over ord net mål sæt ning 
om at gri be chan cen, når 
den var der, fik brød re ne 
un der det tre må ne der lan-
ge op hold kæm pe op le vel-
ser sam men med et par af 
de kend te mexi ca ne re, men 
de til brag te også en må ned 
ved Stil le ha vet, hvor de 
hæng te ud med de lokale 
sur fe re og tog dyk ker cer ti-
fi kat. 

Det lå til Thy ge at ud fol-
de sig fy sisk. Li ge som Si-
mon hav de han f.eks. øst-
rigsk ski læ rer ud dan nel se.

Men i slut nin gen af sep-
tem ber 2005 gjaldt det Af-
ri ka for Thy ge. Ok to ber 
var imid ler tid kun få dage 
gam mel, da der ind løb be-
sked til fa mi li en i Dan-
mark: Thy ge var for svun-
det i Ni len. 

Al le re de un der fly ve tu ren 
til Ugan da stod det klart, at 
Thy ge var druk net. Han 
var, for mo der man, su get 
ned af stær ke hvirv ler.

- Vo res ver de ner brød 
sam men, for tæl ler Si mon, 
der be væ get og al li ge vel 
med et smil ved de gla de 
er ind rin ger om Thy ge har 
for talt om rej sen til Mexi-
co.

Og al li ge vel lyk ke des det 
fa mi li en på ufor klar lig vis 
at be gyn de at snak ke om de 
man ge ting, den nu stod 

over for al le re de un der ud-
rej sen.

- Som mor men te jeg jo 
at vide bedst - men vi fik 
ta get hul på en pro ces, hvor 
alle sag de, hvad de troe de, 
tænk te og syn tes, for tæl ler 
An net te, for hvem der ikke 
er langt til hver ken smil el-
ler gråd.

Hør te ikke sam men

Midt i pro ces sen stod det 
klart, at Thy ge og bloms ter 
ikke na tur ligt hør te sam-
men.

Da Kurt på et tids punkt i 
fly et læs te om In ter na tio-
nal School, tænk te han og 
fa mi li en med: ”Dér er 
den”. 

Men som am bas sa dø ren, 
Stig, sag de, da fa mi li en nå-
ede frem: ”Det er de ri ges 
børn, der går der. Det er 
mine børn”.

Og det var jo ikke dem, 
fa mi li en øn ske de at støt te. 
I Thy ges navn.

På ås te det fik fa mi li en 
snart at vide, at Thy ge hav-
de væ ret fo re gangs mand 
for et pro jekt i rej se grup-
pen, der skul le have fun det 
sted da gen ef ter hans død. 
Thy ge vil le sam men med 
dem, der hav de lyst, have 
væ ret af sted til et pro jekt 
for at af le ve re 50 dol lar og 
sin egen ar bejds kraft for en 
dag.

Be slut nin gen om at op-
ford re folk til at do ne re et 
be løb til et hu ma ni tært 
pro jekt i Ugan da i ste det 
for bloms ter til be gra vel sen 
føl tes om mu ligt end nu 
mere rig tig for fa mi li en, 
der i Ugan da blev kon fron-
te ret di rek te med ulyk kes-
ste det.

- Jeg fik et væ rel se med 
ud sigt di rek te ud til det 

sted, hvor Thy ge var druk-
net, for tæl ler An net te, og 
Si mon til fø jer: Vi kun ne 
høre Ni len!

Det var skræk ke ligt - og 
dog op da ge de fa mi li en 
midt i tra ge di en og skræk-
ken, hvor smukt ste det er. 
Så smukt fandt den ste det, 
at den i dag er i stand til at 
for bin de det med no get po-
si tivt også.

- Vi fik be ar bej det så me-
get sorg dér. Vi fik snak ket 
om, hvad vi hver især hav-
de la vet med Thy ge, og vi 
fik for talt om de hem me-
lig he der, vi hver især hav de 
med ham. Vi fik be ar bej det 
me get igen nem de gode 
his to ri er og lat te ren. Thy-
ge har gi vet os så me get.

At det over ho ve det lod 
sig gøre dér, for kla rer Sø-
ren med roen. 

- Vi var væk. Vi var sam-
men. Og vi var ikke op-
hængt af prak ti ske gø re mål 
som at rin ge til folk, præst 
og be de mand.

På sam me måde for kla-
rer fa mi li en, at den var i 
stand til over to dage at 
tage ud og se på for skel li ge 
mu li ge pro jek ter. Uden at 
for tæl le, hvad det egent li ge 
ær in de var. 

Tu re ne var lagt til ret te 
af am bas sa den, som fa mi li-
en har lut ter lov ord til overs 

for. Li ge som den ro ser 
Uden rigs mi ni ste ri et, rej se-
bu reau et og alle, der hjalp 
dem i for bin del se med tu-
ren.

- Vi faldt for en kom mu-
nal sko le i ud kan ten af Jin ja 
(nord for Vic to rias øen).

Sko len vis te sig se ne re at 
være den af alle, som fa mi-
li en hav de be søgt, der lig-
ger tæt test på vand fal det, 
hvor Thy ge druk ne de.

Det var mø det med Nel-
son, en en ga ge ret sko le læ-
rer, der gjor de ud sla get.

- Selv om der er 1012 ele-
ver at tage vare på, så vi, at 
han al li ge vel hav de over-
skud til at give en elev eks-
tra un der vis ning for ud for 
en ek sa men.

Fra rå de de bloms ter

Til ba ge i Dan mark fra rå-
de de be de man den at op-
ford re folk til at give et be-
løb i ste det for bloms ter.

- Men vi tog chan cen al-
li ge vel, smi ler fa mi li en, der 
fik over 50.000 kr. ind.

Men der mang le de ikke 
bloms ter ved bi sæt tel sen.

- Folk kom med egne 
bund ne bu ket ter.

An net te for tæl ler, at hun 
selv bandt båre kran sen - 
selv om det på et tids punkt 
føl tes me get græn se ov er-
skri den de.

Men un der pro ces sen - 
og ef ter føl gen de - er fa re de 
hun, at det føl tes me get 
per son ligt. Og at der til li ge 
fandt en fan ta stisk be ar bej-
del se sted.

- Man læg ger krop og 
sjæl i så dan en krans - man 
be ta ler sig ikke bare fra 
den, for kla rer hun og til fø-
jer, at hun er fort sat med 
selv at bin de bu ket ter til 
Thy ge.

Igen for kla rer Sø ren 
over skud det med roen.

- Ja, vi var nået ind i os 
selv. Vi nå ede at pas se på 
os selv, sam ti dig med at vi 
hav de fået et frem ad ret tet 
pro jekt, til fø jer An net te.

Al le re de sid ste år i som-
mer fe ri en var fa mi li en til-
ba ge i Ugan da, hvor den 
be søg te den ud se te sko le. 
Ef ter man ge snak ke stod 
det klart, at et bib lio tek vil-
le være til glæ de, og det er 
dét, fa mi li en nu rej ser til 
Ugan da for at ind vie. Ja, Si-
mon er rejst i for ve jen. Han 
har fået en del af sin prak-
tik tid i ud lan det.

- Vi er så gla de for, at 
pro jek tet er lyk ke des. For 
selv føl ge lig har der væ ret 
pro ble mer un der vejs. Vi 
har skul let sik re os mod 
kor rup tion, og vi har måt-
tet sik re os, at pen ge ne er 
gået til det rig ti ge.

Sam ti dig har fa mi li en 
med glæ de kon sta te ret, at 
det, at den i nært sam ar bej-
de med am bas sa den og en 
af de ud sta tio ne re de kvin-
der, Ani ta, har be skæf ti get 
sig med sko len, har af født 
en ny in te res se fra kom mu-
nens side. 

- Den har be vil get ma ling 
til sko len, så den frem står 
pæn til ind vi el sen af bib lio-
te ket, og det er vo res ind-
tryk, at den er pa rat til at 
give sko len et ge ne relt løft. 

Det er børn og for æld re, 
der har vas ket sko len og 
gjort den klar til ma ling.

- Det er som om, at tin-
ge ne dér ven der sig, og det 
er klart, at det glæ der os.

Af Ud læn dinge sty rel sen 
er fa mi li en ble vet spurgt, 
om den har tænkt på, om 
den evt. kan føl ge pro jek tet 
op - og i gi vet fald hvor dan. 
Af folk i Øs ter Horn um er 
den spurgt, om den la ver 
en ind sam ling num mer to. 
Og det er mu ligt. Hvis 
ener gi en duk ker op, sker 
der no get igen.

Fo re lø big er fa mi li ens 
plan at kom me vi de re med 
en hjem me si de om Thy ges 
pro jekt, når den kom mer 
hjem fra Ugan da. Det sker 
først og frem mest for at 
for tæl le alle bi drag yde re, 
hvad pen ge ne er gået til, 

men også for at even tu el le 
nye bi drag yde re kan læse 
om pro jek tet. Ad res sen er 
www.thygesskoleprojekt.
dk.

Fa mi li en er klar over, at 
den har hand let utra di tio-
nelt - men for den har hele 
pro ces sen føl tes så rig tig, at 
den ger ne har vil let pege på 
frem gangs må den som en 
even tu el mu lig hed for an-
dre.

-Det er ikke for at sige, at 
det er for kert at give 
bloms ter, slet ikke, men 
må den her har gi vet os no-
get, som fa mi li en for kla rer. 

Og i prin cip pet kan man 
lige så godt do ne re pen ge 
til en lo kal id ræts klub el ler 
an dre, der måt te have gi vet 
et ungt men ne ske no get.

An net te til fø jer: Det, der 
sker nu, sker, for di Thy ge 
er død. Der er for hå bent lig 
ikke no gen af os, der dør 
for gæ ves.

Og ved at glæ de an dre 
be ar bej der fa mi li en sam ti-
dig sin egen sorg. Og snak-
ken va rer ved. Fa mi li ens 
op le vel se er, at folk fin der 
det le galt at spør ge til Thy-
ges pro jekt - hvor imod de 
mås ke vil le have haft svæ-
re re ved fort sat at spør ge til 
Thy ge el ler til fa mi li ens ve 
og vel. Men den snak fort-
sæt ter. Helt na tur ligt.

Til min de om Thy ge
HJÆLP: Ved at op fø re et bib lio tek i Ugan da hjæl per fa mi li en til Thy ge, der druk ne de i Ni len, unge af ri ka ne re - men 
den har også skabt et pro jekt, der har hjul pet den selv un der sor gen, og som sik rer, at snak ken om Thy ge va rer ved

Thy ge le ver vi de re i fa mi li ens 
be vidst hed, og i Jin ja er et 
bib lio tek - rejst som føl ge af 
Thy ges død - ved at være klar 
til ind vi el se.  PRI VAT FO TO

Han hav de så me get mod og lyst på li vet og ver den, Thy ge (forrest), men nå ede kun at op le ve Af ri ka i ni dage, før han døde ved en druk ne ulyk ke på 
Ni len i ok to ber 2005.  PRI VAT FO TO

Si mon (tv.) er al le re de i Af ri ka. Sø ren, Kurt og An net te rej ser der til 13. fe bru ar. Alle vil 
være med til ind vi el sen af det bib lio tek, der er re sul ta tet af Thy ges død.  
 FOTO: HANS CHRI STI AN JACOBSEN
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- når god smag ikke koster ekstra...

KUN FÅ DAGE TILBAGE
Vi skal have plads til 

forårsvarerne - så kom ind 
og gør en rigtig god handel

Billet hverd. kl. 12-18 tlf. 9935 5566 · www.akkc.dk

Arr.: Skråens Venner

Gigantium
9.marts kl. 20

Eneste koncert 
i Danmark!

Aalborg Kongres & Kultur Center præsenterer

Rom & Toscana
Fly, 8 dage fra ..................................................................... 6.998,-

Nordkap - “Den store rejse mod midnatssolen”
Bus, 14 dage fra ...............................................................12.598,-

Holland - En ægte forårsklassiker
Bus, 5 dage fra ................................................................... 2.998,-

Normandiet, Bretagne & Paris
Bus, 10 dage fra ................................................................. 6.398,-

Krydstogter
F.eks. “FjordNorge”, Middelhavet, De græske øer fra ................ 5.930,-

Kvalitetsrejser 
        siden 1920

Bestil on-line • WWW.THINGGAARD.DK • Tlf. 70 10 00 10
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