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RANDERS: 60 års bryllupsdag er ikke en-
hver beskåret at opnå, og Gythe og Carl 
Aage Hviid er da også taknemmelige for 
at opleve det. Ægteparret har, som alle an-
dre flest, vel, oplevet op- og nedture gen-
nem livet, men det har aldrig været så 
slemt, at ordet skilsmisse har været sagt 
eller bare tænkt.

»Nej, nej,« siger de begge lidt for-
skrækket, og smiler til hinanden.

Diamantbrylluppet fejres i dag med fa-
milie og venner, og det er skægt at tænke 
på, at det var et helt tilfældigt møde, der 
førte dem sammen. Tænk, hvis der lige 

var gået bare fem minutter, eller måske 
bare et minut, mere eller mindre, så var 
det ikke sikkert, deres veje nogensinde 
havde krydsedes.

Året var 1954, Gythe var 19 år og Carl 
Aage var 26, og byen var Randers.

Gythe var ude at spadsere en tur med 
sin veninde i midtbyen.

»Vi havde jo ikke så mange penge 
dengang, så for at der skulle ske lidt, gik 
vi rundt i byen. Fra Rådhusteatret til 
 Kinopalæet og tilbage igen. Da vi kom til 
Torvegade, kom der to mænd på hver sin 
nøjagtig ens motorcykel. En tocylindret 
Matchless, 500 kubik. Og da min veninde 
var ret interesseret i motorcykler, vendte 
vi os om kiggede, og mændene  standsede 
og begyndte at tale med os. Det endte 
med, at de spurgte, om ikke vi gav kaffe. 

»DET MÅ VÆRE 

SKÆBNEN FOR OS«

Dagen fejres med familie og venner til morgenmad i huset på Kvædevej i Helsted. Der er også kommet en hilsen fra dronning Margrethe i dagens anledning. Foto: Ole Jakobsen

20. oktober 1956 sagde Gythe og Carl Aage Hviid ja til  hinanden 
i Sct. Mortens Kirke i Randers. Foto: Ole Jakobsen

I dag har  Gythe 
og Carl Aage 
Hviid været 
gift i 60 år, og 
det kan tælles 
på to hænder, 
hvor få gange, 
parret i alle de 
år har sovet 
hver for sig.
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»Nej, I kan tro nej«, svarede vi. »Vil I have 
kaffe, må I give«, sagde vi til dem. Og det 
blev så aftalen, og vi satte os bagpå,« for-
tæller Gythe Hviid. 

Kort Københavnertur
Og det blev begyndelsen på et langt liv 
sammen. Fra da af blev de kærester.

»I hvert fald blev jeg allerede otte dage 
efter inviteret med til firmafest på Carl 
Aages arbejde, Sølvvarefabrikken. Og så 
har vi været sammen siden,« siger hun.

Hun siger, at det kan tælles på to hæn-
der, hvor få gange de ikke har sovet sam-
men. Kun de gange, når Carl Aage har væ-
ret ude i verden for at løbe maraton uden 
hende, og når han har overnattet på syge-
hus på grund af dårligt hjerte, har de ikke 
sovet sammen.

Carl Aage var sølvsmed, da de mød-
tes, men mistede kort tid efter sit job på 
Sølvvarefabrikken, hvor der ikke var 
ret meget arbejde. Gythe færddiggjorde 
sin uddannelse på kontor hos Vilhelm 
 Nellemann.

Parret besluttede at prøve lykken i 
 København, og Carl Aage gik rundt til 
guldsmede for at høre. om han kunne få 
job. Det kunne han, og parret rykkede til 
storstaden, men på hvert sit værelse, idet 
de jo ikke var gift endnu. 

»Det var ret upraktisk og ret dyrt, for vi 
spiste jo ude,« siger parret.

Carl Aage lærte sig guldsmedefaget 
og kunne nu lave smykker i både sølv og 
guld.

Og så ringede de fra Sølvvare fabrikken 
i Randers, at nu var der igen arbejde til 
Carl Aage, og parret pakkede sammen 
og drog hjem, efter kun et halvt år uden 
for Randers.

»Ja, København var ikke rigtig os. Det 
var for stort og for hektisk. Vi ville gerne 
hjem,« siger Carl Aage. 

Kom aldrig på knæ
Faktisk har Carl Aage Hviid aldrig været 
på knæ og friet, sådan rigtigt. Begge ind-
rømmer, at han ikke er den store roman-
tiker.

»Nej, jeg fortalte ham, at jeg var gravid, 
og så mente han, at vi skulle gifte os. 

»Ja, »så skidt da«, sagde jeg til hende,« 
griner manden i huset. 

De blev gift i Sct. Mortens Kirke, og der 
var kun den allernærmeste familie med. 

Festen blev holdt i Carl Aages forældres 
lejlighed. Et halvt år efter meldte datteren 
Lene sin ankomst. Og i 1962 kom sønnen 
Lars til. Siden er det blevet til både børne-
børn og oldebørn til Gythe og Carl Aages 
store glæde.

Undervejs i det lange samliv blev det 
til mange, mange år som guldsmed for 
Carl Aage. 

I 1962 gik han sammen med en kom-
pagnon, Henning Skriver, og  dannede 
guldsmedevirksomheden  »Hviid og  
 Skriver«, som på et tidspunkt lå i 
 Storegade med fire mand ansat. 

I 1969 gik Carl Aage for sig selv og køb-
te firmaet P. C. Pedersens Sølvvarefabrik, 
der lå i baggården i Søren Møllers Gade. 
Her blev Gythe medhjælpende hustru.

I 1965 havde ægteparret købt huset på 
Kvædevej, hvor de stadig bor, og i 1989 
blev guldsmedeværkstedet flyttet hjem i 
privaten. Her blev der bygget til, kommu-
nen betalte, for på grund af byfornyelse 
måtte baggården, hvor firmaet lå, ryddes, 
for at give plads til et grønt område.

»Jeg havde regnet med at arbejde må-
ske fem år mere, men jeg har stadig værk-
stedet. Og gør stadig lidt i graverings-
arbejde til sportsklubber,« kommer det 
fra den 88-årige.

Skændes sjældent
Parret skændes sjældent, men har ikke 
den store forkromede opskrift på, hvor-
dan man bliver sammen. Ikke ud over, 
at de synes, at de unge giver for nemt op 
og går hver til sit, uden at kæmpe nok for 
kærligheden.

»Jeg synes, man skal tænke lidt på bør-
nene, hvis der er nogle. Er der ingen børn, 
er det da lige meget. Men for os kan vi ser, 
hvor meget det har betydet, at vi har væ-
ret sammen, og efter Carl Aages hjerte-
problemer, kan vi for alvor se, hvordan 
børnene træder til med hjælp og støtte,« 
siger Gythe og får med det samme tårer 
i øjnene. 

Hun bliver rørt og indrømmer, at hun 
nemlig har været bange under sin mands 
sygdom. Heldigvis ser det ud til, at den 
aldrende herre klarer skærene, han lig-
ner sig selv, og trætheden er på retur, ef-
ter han har fået stødt sin hjerterytme til-
bage på plads.

Med til det hele hører, at Carl Aage nok 
har haft et jernhelbred. Han kom aller-

første gang på sygehuset som 83-årig, 
da hjerteproblemerne tvang ham til en 
 bypass-operation. 

Siden han var 47-48 år, har han været 
bidt af at løbe motionsløb.

Han begyndte med Fladbroløbet og 
fortsatte. Gythe kom med et par år ef-
ter. Begge var med til at bygge Randers 
 Freja Motionsklub op, og Carl Aage har 
løbet i alt 17 maratonløb, hvoraf den 
bedste tid tre timer og otte minutter ud-
løste en anden plads i veteranmaraton i 
 Hamburg. Da var han 61 år. Gythes læng-
ste løb er halvmaraton, og det er længe si-
den, at hun stillede løbeskoene på hylden.

Også for gemalens vedkommende er 
løberiet indstillet for en stund på grund 
af hjertet, men han har da en ide om, at 
han skal i gang igen.

»Vi går om onsdagen i klubben, og jeg 
har da tænkt, at det kunne være rart at be-
gynde at løbe lidt igen,« siger han.

Ups, han var ringforlovet  
For lige at vende tilbage til Gythe og Carl 
Aages allerførste, tilfældige stævnemøde. 
Her blev det aftalt, at mændene jo måtte 
punge ud til kaffen, og pigerne havde sat 
sig bagpå de to venners motorcykler.

»De kørte os helt til Hornbæk for at få 
kaffen, og det fandt vi piger først ud af se-
nere, var, fordi Carl Aages kammerat var 
ringforlovet. Han havde taget ringen af og 
puttet den i lommen og var ikke interes-
seret i at blive set med fremmede piger i 
midtbyen,« fortæller Gythe Hviid, og kig-
ger kærligt på sin mand.

Carl Aage Hviid ryster lidt på hovedet 
af mindet, og smilet sidder fast i de blå øj-
ne.

Det er ret tankevækkende at tænke på, 
at mødet var tilfældigt, er de enige om. 

»Men det må jo have været skæbnen 
for os to,« siger diamantbrudeparret.

At det lige blev de to, skete ved et tilfældigt møde en 
dag i Randers for 62 år siden. Foto: Ole Jakobsen

Opskriften på at blive sammen har parret ikke, men de skændes sjældent, og har ikke været meget væk fra hinanden. Foto: Ole Jakobsen
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