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Af Tage Christensen 

 

Uden forvarsel er den tidligere frisørmester Torkild Callesen, 

Sønderborg, død i en alder af 72 år. 

Han var indtil det allersidste særdeles aktiv i Borgerforeningen og 

Skyttelauget i Sønderborg. Han var med i bestyrelserne i 

Borgerforeningen, Skyttelauget, Aktivitetskomiteen og formand for 

pokal- og medajlekomiteen. 

Torkild Callesen stod også for medlemsregistreringen og var ved de 

store loppemarkeder i lampeafdelingen, men var samtidig 

fænomenal til at sælge ”lopper” på nettet i månederne mellem 

loppemarkederne. Han havde også en særlig evne til at skaffe 

”gevinster” i forretningslivet til årets store gåsespil i 

Borgerforeningen. Han kendte de fleste forretningsfolk via sin 

frisørmesterforretning i Perlegade 51. Den solgte han, da han gik på 

pension. 

Forældrenes plan var egentlig, at han skulle være bondemand, men 

det var ikke noget for Torkild. I stedet fik han en læreplads ved en 

frisørmester i Aabenraa. 

Efter fire års læretid kom han indtil marinen og var der i to år – 

blandt andet ved militærpolitiet. 

Torkild Callesen blev frisørsvend i 1968 i Langesø på Nordals, og 

forbindelsen til Sønderborg blev skabt, da han var på kursus på 

Folkehjem i Aabenraa. Frisørmester H.C. Vagner på Jernbanegade i 

Sønderborg manglede en frisørsvend.  

Her begyndte han i 1969, blev medejer i 1975, men i forbindelse 

med den frygtelige brand med fire ofre i Jernbanegade 

23/Perlegade 14 den 13. december 1987 brændte forretningen. 

Derefter flyttede frisørforretningen ind i lokalerne i Perlegade 51 i 

1988, hvor han var eneejer.  



Torkild Callesen har altid haft ry for at være perfektionist. Hans 

tidligere ansatte sagde altid, at alt skulle ligge på sin bestemte plads, 

men han var meget hjælpsom, fleksibel og kendetegnet af et godt 

humør. Den karakteristik havde han også i Borgerforeningen.  

Ved siden af sit store frivillige arbejde var han et udpræget 

familiemenneske, og han understregede altid, at familien havde 

første prioritet.  

 Torkild Callesen efterlader hustruen Bente, sønnen Claus, 

svigerdatteren Rikke samt to børnebørn i Kolding og datteren Britta 

og svigersønnen Rene samt to børnebørn i Skanderborg.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 


