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Klokken 14.00 vil Carsten Hjort komme og fortælle om skuespiller
Karl Stegger, der boede en del af sin barndom på Ormslev Børnehjem.
Carsten Hjort tager udgangspunkt i biografien, der
er skrevet af Peer Kaae.
Carsten Hjort er blandt andet kendt fra TV2
(Hjort Tonight), men tager da stadig ud og underholder.
Håber, vi kan være så heldige, at Carsten vil give
en lille smagsprøve på det, han har underholdt
publikum med igennem så mange år.

Karl	
 Stegger

CARL JOHAN STEGGER SØRENSEN, var en dansk skuespiller,
der nåede at medvirke i 157 film, hvilket gør ham til den
hidtil mest brugte skuespiller i danske film.
Karl Stegger kom til verden som fattig arbejderdreng i
Århus 11. januar 1913. Hans mor var flaskerenser på Ceres,
og faderen var en norsk matros, som moderen havde haft
en affære med, og som sønnen aldrig kom til at se.
I en alder af tre-fire år sad han ensom og sulten i timevis i
trappeopgangen og ventede på, at hans mor kom hjem fra
arbejde. Regelmæssigt tog hans morfar ham dog med på
værtshus, men ellers skete der ikke noget i lille Karls liv.
Da hans mor mødte en ny mand, tilsmilede det stabile liv
en stund den århusianske familie, men så døde moderen
af tuberkulose. Karl var 10 år, og stedfaderen og morfaderen
sendte ham på børnehjem. De følgende år huskede Karl
Stegger udelukkede for det dårlige. Han arbejdede fra morgen til aften på børnehjemmet, og de andre børn gjorde
grin med ham, fordi han var tyk. På børnehjemmet fik han
kælenavnet Kalle, og i de år begyndte han at skrive sit
navn med K i stedet for C Hans liv blev ikke ligefrem
bedre, da hans stedfar og dennes nye kone overtog forældremyndigheden over ham.
Karl var nu 14 år, og han blev sendt ud at tjene i et snedkerværksted og som bybud, hos en slagter og adskillige
andre steder. Som 19-årig flyttede han ind i et lille rum i
tilknytning til det værksted, han arbejdede på, og her forelskede han sig i naboejendommens datter Rikke på bare 15
år. Kærligheden var gengældt, og inden året var omme, var
Karl og Rikke forældre til Ritha.

