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Mindeord om.
Steen Svendsen
På en dejlig lys forårsdag er Steen Svendsen gået bort. Han
sov stille ind omgivet af sin lille familie. Døden var ventet,
men ikke så hurtigt. Steen var jo ramt af sygdommen ALS,

som gradvist tærede ham væk. Men en lungebetændelse
stødte til og gjorde det sidste udslag.
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teen vil blive husket og mindet
for den indsats, han gen-
nem sine 48 år som turleder

for Dansk Vandrelaug har gjort. I

Turudvalget under Københavns-
afdelingen har han stået for utallige
ture, ferier og arrangementer. Hans
ferieture blev ofte udsolgt på

under en time, så populære var
de - og deltagerne i påsketurene og
turene til Øland og Gotland samt
Hallands Vådero har nydt godt af
hans viden om landskaberne, flora
og fauna. Han rejste helst og mest i
Norden, men flere gange gikturen

også til Mallorcas Tramuntanabjerge,
og privat cyklede han på stierne i

Mellemeuropa. Rejserne gik også til
Crønland, lsland og Færøerne, men
allerhelst vandrede han i Norge og
Sverige, og vandrestøvlerne blev
suppleret med ski
og kano - og endda det gode
sejlskib Jens Krogh!

Cennem årene har Steen været
aktiv i bestyrelsesarbejdet, været
DVUs repræsentant i Friluftsrådet
og har indviet nye turledere i

kunsten at lave gode ogvarierede
vandreture. Steen var positiv og

hjælpsom, altid parat til at give en
hånd med. Hans rolige, imødekom-
mende ogglade væsen gjorde, at
man følte sig velkommen i hans
selskab. Vi husker ham fra mange
turlederarrangementer, hvor vi nød
godt af hans glæde ved madlavning
- især dessert-erne og hans hjem-
mebagte boller.

Han var et kreativt menneske.
Han holdt meget af at arbejde med
træ og snedkererede flere møbler til
hjemmet og det lille kolonihavehus,
et fristed for ham og hans lille famille.
I kolonihaven dyrkede han blom-
ster, grøntsager ogfrugt, og i mange
år holdt han bier og lavede dejlig
honning. Han var interesseret i kunst
og musi[ ogvar desuden en habil
akvarelmaler.

Selv i den sidste tid bevarede
Steen en lys tilgangtil sin situatlon.
På besøgene genopfriskede vi sam-
men de mange gode stunder fra tid-
ligere. Tak for dem. Dem vil vi huske
længe. Æret være hans minde.l

Af Anita Carbers, på vegne af
Københavnsafdelingen
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