
Uddrag fra 

"Drømme og visioner. 

Portrætsamtaler om at ville og kunne" 

af Michael Svennevig. 
  
  

 
  
  
  

Marie Thøger: 
I want to face a tiger! 

(forfatter og U-landsfrivillig) 

  
  

Marie Thøger er ikke særlig høj. Hun er spinkel og ligner mest af alt, hvad hun også er, en gammel dame. 
Hendes bevægelser er energiske, og man skal ikke tage fejl af hende. Hun ved hvad hun taler om. Hendes blik 
er direkte. 
  
MT: -Det mest normale for en pige som mig havde dengang været at blive sendt en tur på højskole og så ud 
og tjene, som vi sagde... altså hen til en anden bondefamilie for at være ung pige i huset eller i marken. Det 
begreb kender du ikke? 

  
MS: -Nej, ikke ung pige i marken. (ler) 
  
MT: -Jeg blev født i 1923 og konfirmeret i 1937, og så var jeg voksen og klar til at komme ud og tjene. Op 
igennem - du kan godt kalde det barndommen - arbejdede man, malkede, tyndede ud mellem roerne, holdt 
haven, vaskede gulvene og meget mere. Men mine forældre var indstillet på, at deres piger skulle have en 
uddannelse. 
  
MS: -Hvor havde de det fra? 

  
MT: -I 1915 fik kvinderne trods alt stemmeret i det her land. 



  
MS: -Men nåede det til Himmerland? 

  
MT: -Ja, det kan du tro. Min mor havde været på Frederiksborg Højskole i 1912. 
MS: -Så er det vel der at hunden ligger begravet. At hun har haft en stolthed. 
  
MT: -Min mors mor havde også været på højskole, men det må have været et sted i Jylland. Grundtvig havde 
været på banen i nogle år, så hunden ligger muligvis begravet hos Grundtvig. For når jeg tænker på naboerne 
og mine forældres  omgangskreds, så havde alle en højskolesangbog. 
  
MS: -Så andelsbevægelsen og højskolesangbogen var tæt forbundne? 

  
MT: -Ja, og min far havde været på Asmild Landbrugsskole ved Viborg. Den havde et lige så kendt navn som 

Askov Højskole. Far var der omkring 1890. (ler) Ja, men jeg forlod altså landbolivet.                      

                

 


