
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forord 
 
Dette er en fortælling om Mig, Bent Lars Frederiksen om mit liv og arbejde.
Min opvækst på Nørrebro var en meget fattig barndom, men en meget kærlig en af slagsen, med 
en mor der var alene med to børn og på invalide
 
Jeg fortæller om min skolegang og arbejde efter skoletid og alle de ting jeg har lavet i min fritid.
En fortælling om tiden som soldat og mine 40 år i P&T, senere TDC A/S.
 
Jeg har prøvet at skrive denne bog til mine Børn og B
hvad jeg egentlig har lavet i mit liv, dengang vi ikke havde mobiltelefoner, Computer og meget 
lidt fjernsyn.  
Bogen er skrevet af mig selv, med grammatiske fejl, og forhåbentlig uden stavefejl. Skulle du 
finde en enkelt eller to så se igennem fingrene med det, for jeg har været ordblind hele mit liv.
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8.september 1946 

Jeg blev født søndag 8. september 1946 på klinik Fælledvej 9, 
2 sal af min mor Karla Marie Frederiksen. 
Jeg ved ikke så meget om min fødsel, da det ikke er noget vi 
har talt så meget om. Det blev omtalt som var det noget helt 
naturlig og noget der bare skulle overstås, så man kunne 
komme på arbejde igen. 

Jeg blev døbt 25. december 1946 i Sct. Johannes Sogn,
Blågårds Kirke af Pastor R. Jørgensen.

 
Vi boede i en lille lejlighed på omkring 50 m
17, 2.tv.  
Lejligheden var på 2 værelser, et wc og køkken med koldt vand, og som den eneste varmekilde, havde 
vi en kakkelovn. Vi havde wc i lejligheden som nogle
kvarteret. 
I mange lejligheder var det ikke lige så nemt, for der skulle man gå ned i gården på det lille hus uden lys, 
og det var rigtig koldt om vinteren. Man skulle huske at tage et 
hvis man var rigtig uheldig og boede på 5. sal, så skulle man ned med potten efter nattens søvn.
Dem der boede i korridor ejendommene, skulle over på den anden side af gangen, og her skulle man 
også huske at tage sin egen rulle wc
wc. 

 
 
Hele min opvækst på Blågårds Plads 
foregik sammen med min mor, min 
søster Tove og mange af vores gode 
venner, samt deres familier som hjalp til 
med at få tingen til at løbe
Mange af de familier der boede på 
Pladsen dengang var heller ikke folk med 
mange p
arbejdede hårdt for at få tingene til at 
hænge sammen.
Der var mange enlige mødre med flere 
børn end hvad vi var, derfor havde de det 
også 

Blågårds Plads stort dengang, og vi var gode til at hjælpe hinanden med lidt 
her og der. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om vinteren bestod tøjet af 
bukser som var plusfours, som 
var sat fast under knæet ved 
hjælp af et par stropper, som 
kunne låses fast. 
”Se foto th.” 
Plusfours var nogle skrækkelige 
bukser, de kløede altid på mine 
lår, de var lavet at et meget 
dårligt stof, samt lange strømper,  
ternet langærmet skjorte og 
brune læder sko, og i maj fik vi 
sommer tøj, korte bukser, korte 
strømper, kortærmet ternet 
skjorte og brune læder sko. 
Alt sammen noget vi fik hentede 
på Børnenes Kontor. 

Jeg blev født søndag 8. september 1946 på klinik Fælledvej 9, 
2 sal af min mor Karla Marie Frederiksen.  
Jeg ved ikke så meget om min fødsel, da det ikke er noget vi 

omtalt som var det noget helt 
naturlig og noget der bare skulle overstås, så man kunne 

Jeg blev døbt 25. december 1946 i Sct. Johannes Sogn, 
Kirke af Pastor R. Jørgensen. 

Vi boede i en lille lejlighed på omkring 50 m2 på Blågårds Plads 

Lejligheden var på 2 værelser, et wc og køkken med koldt vand, og som den eneste varmekilde, havde 
lejligheden som nogle af de få, da der ikke mange wc’er af den slags i 

I mange lejligheder var det ikke lige så nemt, for der skulle man gå ned i gården på det lille hus uden lys, 
og det var rigtig koldt om vinteren. Man skulle huske at tage et stearinlys og wc papir med i hånden, og 
hvis man var rigtig uheldig og boede på 5. sal, så skulle man ned med potten efter nattens søvn.
Dem der boede i korridor ejendommene, skulle over på den anden side af gangen, og her skulle man 

c-papir med under armen, da der var flere beboere 

 
 
Hele min opvækst på Blågårds Plads 
foregik sammen med min mor, min 
søster Tove og mange af vores gode 
venner, samt deres familier som hjalp til 
med at få tingen til at løbe rundt. 
Mange af de familier der boede på 
Pladsen dengang var heller ikke folk med 
mange penge, det var familier der 
arbejdede hårdt for at få tingene til at 
hænge sammen. 
Der var mange enlige mødre med flere 
børn end hvad vi var, derfor havde de det 
også svært, dog var sammenholdet på 

Blågårds Plads stort dengang, og vi var gode til at hjælpe hinanden med lidt 

 

Vi fik altid noget at spise, men det 
var ikke gourmet mad der kom på 
bordet. Det kunne være 
kartoffelmos med stegt flæsk, 
pølser elle
mælk med kanel og sukker. 
Det var noget andet når der kom 
børnepenge. Så fik vi lov til at 
vælge mad fra kokken i 
Blågårdsgade, og det var stort.
Vi skulle også ud og købe tøj, 
eftersom det tøj vi gik rundt i var 
aflagt eller tøj der v
mor gjorde altid et stort nummer ud 
af, at vi skulle være rene og tøjet 
ikke måtte have huller eller være 
beskidt.

Lejligheden var på 2 værelser, et wc og køkken med koldt vand, og som den eneste varmekilde, havde 
af de få, da der ikke mange wc’er af den slags i 

I mange lejligheder var det ikke lige så nemt, for der skulle man gå ned i gården på det lille hus uden lys, 
stearinlys og wc papir med i hånden, og 

hvis man var rigtig uheldig og boede på 5. sal, så skulle man ned med potten efter nattens søvn. 
Dem der boede i korridor ejendommene, skulle over på den anden side af gangen, og her skulle man 

var flere beboere om det samme 

Vi fik altid noget at spise, men det 
var ikke gourmet mad der kom på 
bordet. Det kunne være 
kartoffelmos med stegt flæsk, 
pølser eller havregrød kogt på 
mælk med kanel og sukker.  
Det var noget andet når der kom 
børnepenge. Så fik vi lov til at 
vælge mad fra kokken i 
Blågårdsgade, og det var stort. 
Vi skulle også ud og købe tøj, 
eftersom det tøj vi gik rundt i var 
aflagt eller tøj der var syet om. Min 
mor gjorde altid et stort nummer ud 
af, at vi skulle være rene og tøjet 
ikke måtte have huller eller være 
beskidt. 



 
Tove blev konfirmeret i 1956, der skulle selvfølgelig holdes fest med 
3 retter mad, øl og vin m.m. 
Vores stue skulle ryddes så vi kunn
mors familie kom fra landet de fleste af dem, så de havde taget fri fra 
gårdene så de kunne være med alle sammen fra nær og fjern.
 
Jeg husker, at som barn var der altid liv på Blågårds Plads til langt 
ud på aftenen. Her var det de voksne der fik sig en smøg og en 
hyggesludder, samtidig med at børnene legede rundt omkring dem.
Vi legede mest spark til pinden eller dåseskjul, hvor de voksne ofte 
deltog i legen, og det syntes vi var rigtig sjovt, når de endelig ville 
være med. 
”Spark til pinden” var en leg, hvor der var en som var 
den (også kaldet fangeren), lidt ligesom i skjul, men her brugte man 
en pind som man stillede op af en husmur
var fangeren skulle så finde pinden, efter en havde sparket den væk,
imens gemte de andre sig. 
 
 
 
 

Det meste af sommeren, hvis vejret var godt, stod den på at trille med 
kugler, hønseringe eller spille med terre af marmor. Alt sammen foregik i 
det man kaldte ”grøften”.
Til spillet ”Terre” skulle man bruge 5 terninger, der var nogenlunde lige 
store. De skulle være så store, at de var lette at få fat på, men de måtte 
ikke være så store, at man ikke kunne have alle i hånden på en gang.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den gang var der mange udendørslege med
hvor både lerkuglerne og hønseringe blev brugt i perioder om 
sommeren, hvor der var mange børn ude og lege.
Vi brugte grøften på Blågårds Plads som store baner, hvor du kunne 
stå i en bestemt afstand fra væggen. Kuglerne blev 
pyramide på jorden, som man så skulle ramme, og hvis man ramte 
nogle af kuglerne i pyramiden, fik man de pågældende kugler som 
man havde ramt. 
Vi brugte små tricks mod hinanden for at man ikke skulle ramme så 
nemt. Vi brugte en gammel skotøjsæs
hul i midten var det mindste men var også der man vandt flest kugler
hvis du kunne ramme.  
Jeg lavede også en pyramide hvor jeg lagde
ændrede kuglen retning uden at ramme pyramiden.
Hønseringe var også meget populær leg
brugte man en væg, hvor der var masser af plads, og her gjaldt det 
om at komme tættest på væggen fra en bestemt afstand, alt efter 
hvor mange ringe man satte sammen (2
 

Tove blev konfirmeret i 1956, der skulle selvfølgelig holdes fest med 

e være der alle sammen, min 
mors familie kom fra landet de fleste af dem, så de havde taget fri fra 
gårdene så de kunne være med alle sammen fra nær og fjern. 

Jeg husker, at som barn var der altid liv på Blågårds Plads til langt 
de voksne der fik sig en smøg og en 

hyggesludder, samtidig med at børnene legede rundt omkring dem. 
Vi legede mest spark til pinden eller dåseskjul, hvor de voksne ofte 

i legen, og det syntes vi var rigtig sjovt, når de endelig ville 

rk til pinden” var en leg, hvor der var en som var  
den (også kaldet fangeren), lidt ligesom i skjul, men her brugte man 

om man stillede op af en husmur eller et træ, og den som 
, efter en havde sparket den væk, 

Når man så fandt en der gemte sig, skulle man løbe 
tilbage til pinden som man havde stillet op af muren 
igen, og råbe ”fundet” og så var det den person man 
havde fundet først som var fangeren i næste 

omgang. 
Det var det samme princip i ”spark til dåse”. Her 
brugte vi en tom dåse i stedet for en pind.

Det meste af sommeren, hvis vejret var godt, stod den på at trille med 
kugler, hønseringe eller spille med terre af marmor. Alt sammen foregik i 
det man kaldte ”grøften”. 

spillet ”Terre” skulle man bruge 5 terninger, der var nogenlunde lige 
store. De skulle være så store, at de var lette at få fat på, men de måtte 
ikke være så store, at man ikke kunne have alle i hånden på en gang.

Den gang var der mange udendørslege med kugler af glas eller af ler, 
hvor både lerkuglerne og hønseringe blev brugt i perioder om 
sommeren, hvor der var mange børn ude og lege. 
Vi brugte grøften på Blågårds Plads som store baner, hvor du kunne 
stå i en bestemt afstand fra væggen. Kuglerne blev lagt som en 
pyramide på jorden, som man så skulle ramme, og hvis man ramte 
nogle af kuglerne i pyramiden, fik man de pågældende kugler som 

Vi brugte små tricks mod hinanden for at man ikke skulle ramme så 
Vi brugte en gammel skotøjsæske hvor vi lavede 5 huller, det 

men var også der man vandt flest kugler 

Jeg lavede også en pyramide hvor jeg lagde en lille sten foran, så 
ændrede kuglen retning uden at ramme pyramiden. 

å meget populær leg. Ligesom med de andre lege 
brugte man en væg, hvor der var masser af plads, og her gjaldt det 

at komme tættest på væggen fra en bestemt afstand, alt efter 
hvor mange ringe man satte sammen (2-5 stk.) 

Når man så fandt en der gemte sig, skulle man løbe 
tilbage til pinden som man havde stillet op af muren 
igen, og råbe ”fundet” og så var det den person man 
havde fundet først som var fangeren i næste 

e princip i ”spark til dåse”. Her 
brugte vi en tom dåse i stedet for en pind. 

Det meste af sommeren, hvis vejret var godt, stod den på at trille med 
kugler, hønseringe eller spille med terre af marmor. Alt sammen foregik i 

spillet ”Terre” skulle man bruge 5 terninger, der var nogenlunde lige 
store. De skulle være så store, at de var lette at få fat på, men de måtte 
ikke være så store, at man ikke kunne have alle i hånden på en gang. 



 
Om sommeren
varmt skulle der bades og der 
havde vi Peblinge Søen eller 
søen i Fælledparken som vores 
fælles badested.
Ved Peblinge Søen havde vi 
kun et meget lille soppebassin 
og der var altid mange børn fra 
hele kvarteret, så det endte altid 
med at 
Søen i Fælledparken havde en 
meget mudret bund, så det var 
ikke særlig sjovt at bade i, men 
hvis vi bare kunne komme ud 
hvor der var dybt nok, så var det 
ikke så slemt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Der gik ikke mere end nogle få år før flere biler lige så stille begyndte at komme ind i gadebilledet, så nu 
skulle man til at lave p-pladser rundt om på Blågårds Plads.
Dem der havde råd til at købe en bil blev stik tosset, når vi kom til at skyde en fodbold ud af ”grøften”, og 
ramte deres bil. Nogle gange skulle vi så splejse til en ny bold, på grund af ham der ejede bilen ofte ville 

sprætte den gamle bold op. Det vidste vi godt var betingelserne dengang.

Så var der selvfølgelig ”spritterne” som hyggede sig på plads
de sov på bænkene hvis vejret var godt og ellers fandt de en 
opgang, hvor de sov deres brandert ud. Det var ok for de fleste 
som boede i kvarteret, eftersom de var ret flinke og rare 
mennesker, og mange med en ret god uddannelse, hvor livet var 
gået skævt og var begynd at drikke i stedet. De havde desværre 
meget svært ved at komme op af det hul de selv var faldet ned i. 
Dengang var der ikke ret mange der fik læst godnathistorie, for 
det var man sjældent vågen nok til. Når hoved først havde ramt 
puden, så sov man med det samme, fordi vi altid var ude og lege, 
og fik en masse frisk luft. Frisk luft var der masser af på Blågårds 
Plads, eftersom der ikke var så mange biler, men til gengæld var 
der hestevogne. 

 
Om sommeren når det blev for 
varmt skulle der bades og der 
havde vi Peblinge Søen eller 
søen i Fælledparken som vores 
fælles badested. 
Ved Peblinge Søen havde vi 
kun et meget lille soppebassin 
og der var altid mange børn fra 
hele kvarteret, så det endte altid 
med at vi tog i Fælledparken. 
Søen i Fælledparken havde en 
meget mudret bund, så det var 
ikke særlig sjovt at bade i, men 
hvis vi bare kunne komme ud 
hvor der var dybt nok, så var det 
ikke så slemt 

år før flere biler lige så stille begyndte at komme ind i gadebilledet, så nu 
pladser rundt om på Blågårds Plads. 

Dem der havde råd til at købe en bil blev stik tosset, når vi kom til at skyde en fodbold ud af ”grøften”, og 
eres bil. Nogle gange skulle vi så splejse til en ny bold, på grund af ham der ejede bilen ofte ville 

sprætte den gamle bold op. Det vidste vi godt var betingelserne dengang.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Så var der selvfølgelig ”spritterne” som hyggede sig på pladsen, 
de sov på bænkene hvis vejret var godt og ellers fandt de en 
opgang, hvor de sov deres brandert ud. Det var ok for de fleste 
som boede i kvarteret, eftersom de var ret flinke og rare 
mennesker, og mange med en ret god uddannelse, hvor livet var 

ævt og var begynd at drikke i stedet. De havde desværre 
meget svært ved at komme op af det hul de selv var faldet ned i.  
Dengang var der ikke ret mange der fik læst godnathistorie, for 
det var man sjældent vågen nok til. Når hoved først havde ramt 

så sov man med det samme, fordi vi altid var ude og lege, 
og fik en masse frisk luft. Frisk luft var der masser af på Blågårds 
Plads, eftersom der ikke var så mange biler, men til gengæld var 

Da jeg blev lidt ældre begyndte vi at 
klatre fra gård til gård via 
plankeværker og de små huse i 
gårdene, hvilket også blev kaldt at 
”planke den”. 
Vi havde fra Blågårds Plads 22 til 
Baggensensgade 31, et gårdmiljø 
hvor der var rigtig mange huse i 
forskellige størrelser og højder, så 
det var ret spændende at se
der kunne klare det. 
Det var ret farligt, for vi skulle hele 
tiden holde øje med viceværten, og 
dem var der mange af. 
Dem ønskede man aldrig at blive 
fanget af, for så vankede der en på 
hovedet. 

år før flere biler lige så stille begyndte at komme ind i gadebilledet, så nu 

Dem der havde råd til at købe en bil blev stik tosset, når vi kom til at skyde en fodbold ud af ”grøften”, og 
eres bil. Nogle gange skulle vi så splejse til en ny bold, på grund af ham der ejede bilen ofte ville 

sprætte den gamle bold op. Det vidste vi godt var betingelserne dengang. 

Da jeg blev lidt ældre begyndte vi at 
klatre fra gård til gård via cykelskure, 
plankeværker og de små huse i 
gårdene, hvilket også blev kaldt at 

Vi havde fra Blågårds Plads 22 til 
Baggensensgade 31, et gårdmiljø 
hvor der var rigtig mange huse i 
forskellige størrelser og højder, så 
det var ret spændende at se hvem 
der kunne klare det.  
Det var ret farligt, for vi skulle hele 
tiden holde øje med viceværten, og 
dem var der mange af.  
Dem ønskede man aldrig at blive 
fanget af, for så vankede der en på 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Der var af og til en der brækkede et ben eller en arm, hvor der efterfølgende var skæld ud hos mor og far, 
samt en tur på skadestuen. 
Jeg kom selv til skade en dag vi klatrede rundt på tagene. Jeg skulle over et plankeværk i en fart, fordi 
viceværten kom efter os. Det resulterede i at jeg 
pigtråd omkring, og der hang jeg så i benet med hovedet nedad og skreg til der kom nogle og hjalp mig 
fri. 
Jeg var bange for at fortælle det til min mor, så jeg måtte binde en klud omkring det åbne sår, for 
stoppe blodet. 
Jeg gik i 8 dage og skjulte det, men blev opdaget til sidst og måtte gå til bekendelse med hvad jeg havde 
lavet. Den klud jeg havde viklet omkring mit ben, havde sat sig fast i såret og skulle bades fri, og så en tur 
til lægen bagefter.  
Senere begyndte vi at skyde med slange
lyskeglen fra vores lygter, hvor rotterne så stod helt stille, hvilket gjorde at de var nemmere at ramme.
Det var dog ikke helt ufarligt, fordi når rotten var tr
os, og så var det bare med at komme væk i en fart.

Ermax er i dag et verdens omspændene firma
ERMAX A/S har hovedsæde i Kolding, samt kontor og produktion indenfor belysning i Rødovre. 
Belysningssystemer produceres under branded ERMAX. 
Hvorfor nævner jeg Ermax i denne bog, fordi jeg startede sammen med de to af 4 brødre (Erhard og Max) 
med at siddet i en kælder på Blågårds Plads 7

 
 
 

et ben eller en arm, hvor der efterfølgende var skæld ud hos mor og far, 

Jeg kom selv til skade en dag vi klatrede rundt på tagene. Jeg skulle over et plankeværk i en fart, fordi 
viceværten kom efter os. Det resulterede i at jeg hang fast med benet på plankeværket med pigge og 
pigtråd omkring, og der hang jeg så i benet med hovedet nedad og skreg til der kom nogle og hjalp mig 

Jeg var bange for at fortælle det til min mor, så jeg måtte binde en klud omkring det åbne sår, for 

Jeg gik i 8 dage og skjulte det, men blev opdaget til sidst og måtte gå til bekendelse med hvad jeg havde 
lavet. Den klud jeg havde viklet omkring mit ben, havde sat sig fast i såret og skulle bades fri, og så en tur 

Senere begyndte vi at skyde med slange-bøsse efter de mange rotter i gårdene. Vi fangede dem i 
lyskeglen fra vores lygter, hvor rotterne så stod helt stille, hvilket gjorde at de var nemmere at ramme.
Det var dog ikke helt ufarligt, fordi når rotten var trængt op i en krog, kunne de finde på at gå til angreb på 
os, og så var det bare med at komme væk i en fart. 

Ermax er i dag et verdens omspændene firma.  
ERMAX A/S har hovedsæde i Kolding, samt kontor og produktion indenfor belysning i Rødovre. 
Belysningssystemer produceres under branded ERMAX.  
Hvorfor nævner jeg Ermax i denne bog, fordi jeg startede sammen med de to af 4 brødre (Erhard og Max) 

et i en kælder på Blågårds Plads 7-9 og samlet blinklys og lygter efter skoletid.

Vi var nogle stykker der gerne 
ville tjene nogle penge ved at 
samle lygter, vi fik betaling for 
hver lygte vi samlede 
Et par sjældne fotos fra den 
tidligste periode, hvor der under 
primitive forhold pakkes 
traktorlygter til eksport. Billederne 
er med stor sikkerhed taget i 
Elmegade 5.  
Til højre ses en lygte gengivet fra 
et af de første produktkataloger.

et ben eller en arm, hvor der efterfølgende var skæld ud hos mor og far, 

Jeg kom selv til skade en dag vi klatrede rundt på tagene. Jeg skulle over et plankeværk i en fart, fordi 
hang fast med benet på plankeværket med pigge og 

pigtråd omkring, og der hang jeg så i benet med hovedet nedad og skreg til der kom nogle og hjalp mig 

Jeg var bange for at fortælle det til min mor, så jeg måtte binde en klud omkring det åbne sår, for at 

Jeg gik i 8 dage og skjulte det, men blev opdaget til sidst og måtte gå til bekendelse med hvad jeg havde 
lavet. Den klud jeg havde viklet omkring mit ben, havde sat sig fast i såret og skulle bades fri, og så en tur 

bøsse efter de mange rotter i gårdene. Vi fangede dem i 
lyskeglen fra vores lygter, hvor rotterne så stod helt stille, hvilket gjorde at de var nemmere at ramme. 

ængt op i en krog, kunne de finde på at gå til angreb på 

ERMAX A/S har hovedsæde i Kolding, samt kontor og produktion indenfor belysning i Rødovre. 

Hvorfor nævner jeg Ermax i denne bog, fordi jeg startede sammen med de to af 4 brødre (Erhard og Max) 
9 og samlet blinklys og lygter efter skoletid. 

Vi var nogle stykker der gerne 
ville tjene nogle penge ved at 
samle lygter, vi fik betaling for 

Et par sjældne fotos fra den 
tidligste periode, hvor der under 

traktorlygter til eksport. Billederne 
er med stor sikkerhed taget i 

Til højre ses en lygte gengivet fra 
et af de første produktkataloger. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Min skoletid på Hellig Kors Skol

Til Jagtvej og Søborg 

Blinklys fra Ermax’ var det helt store guld æg. 
Flere bilproducenter i Europa var begyndt på at montere blinklys på deres biler. 
Men først den 27. marts 1953 blev blinklysene tilladt herhjemme, hvor der i første 
omgang ikke var krav om sideblink – her kunne man stadig bruge de gamle afviservinger.
 
Midt i travlheden var der blevet trangt i både forretningen på Blågårds Plads og værkstederne i Todesgade 
og Elmegade. I oktober 1954 rykkede Ermax ind i en stor ejendom på hjørnet af Ja
Her blev indrettet en stor forretning og lagerfaciliteter, og da det kort tid efter viste sig heller ikke at slå til, 
købte man hele ejendommen og nedlagde lejlighederne på 1. sal, så de kunne indrettes til kontorer. 
Ejendommen var hovedkvarter for Ermax indtil 1966.

Min skolegang på Hellig Kors Skole er der ikke meget at tale om. Jeg hadede at gå i skole, jeg kunne 
ikke følge med, jeg havde for meget krudt bagi, og det blev bare til skæg og ballade med en del 
eftersidninger.  
Dengang var det meget normalt du blev smid
hvorvidt man var egnet til at gå i skole. Man skulle bare i skole, fordi så var man væk og af vejen fra 
hjemmet, og derfor var der også mange der fik lov til at gå nogle af klasserne om. Det var ofte
3. klasse, for der var man blevet 8-9 år og måske bedre egnet.
Tænk på hvilket nederlag det var for en ung knægt på 8
sig bedre og derfor ikke skulle gå i det samme klassetrin om. Nogle af disse klasseka
ikke lade være med at drille (moppe), og dengang var der heller ikke noget der hed antimobning, så du 
stod som ofte alene med problemet og det kunne måske være kimen til en slåskamp, en eftersidning 
eller en seddel med hjem. 
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Her blev indrettet en stor forretning og lagerfaciliteter, og da det kort tid efter viste sig heller ikke at slå til, 
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ikke følge med, jeg havde for meget krudt bagi, og det blev bare til skæg og ballade med en del 
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Mange havde ikke nogen som kunne hjælpe dem med lektierne. Enten var forældrene ikke hjemme, de var 
på arbejde eller drak, eller også kunne de være så trætte efter en meget hård dag på jobbet. Typisk når der 
var spist aftensmad, gik de voksne omkuld af træthed og så kunne du klare dig selv. Det var en del af alt 
det, som var ret almindeligt på Nørrebro og sikkert også i mange andre arbejder kvarterer.
Det eneste jeg syntes var sjovt i skolen, var når vi dyrkede sport i ”gymnastik”, e
madlavning og ”frikadellesløjd”, resten var ikke lige mig.
Jeg fandt senere ud af at jeg var ordblind, og dengang var der ikke nogen der prøvede at finde ud af om der 
var noget galt. Dengang sagde man blot, at det var fordi man var dove
skolen. 
Jeg sloges med ordblindhed indtil jeg kom ind i militæret, men det vil jeg skrive noget om under afsnittet ” 
Min tid som soldat”. 

Mange havde ikke nogen som kunne hjælpe dem med lektierne. Enten var forældrene ikke hjemme, de var 
på arbejde eller drak, eller også kunne de være så trætte efter en meget hård dag på jobbet. Typisk når der 

de voksne omkuld af træthed og så kunne du klare dig selv. Det var en del af alt 
det, som var ret almindeligt på Nørrebro og sikkert også i mange andre arbejder kvarterer.
Det eneste jeg syntes var sjovt i skolen, var når vi dyrkede sport i ”gymnastik”, eller fag som sløjd, 
madlavning og ”frikadellesløjd”, resten var ikke lige mig. 
Jeg fandt senere ud af at jeg var ordblind, og dengang var der ikke nogen der prøvede at finde ud af om der 
var noget galt. Dengang sagde man blot, at det var fordi man var doven, dum eller ikke fulgte ordentlig med i 

Jeg sloges med ordblindhed indtil jeg kom ind i militæret, men det vil jeg skrive noget om under afsnittet ” 

I de 6 år hvor jeg gik i skole, blev jeg hver sommer sendt til 
Bording i Jylland, hvor jeg boede på præstegården der hørte til 
Bording Kirke.  
Jeg blev sendt af sted med et papskilt om halsen så man var 
sikke på jeg kom det rigtige sted hen, så jeg kom væk fra 
stenbroen som så mange andre børn i kvarteret.
Jeg syntes det var rigtig dejligt at komme af sted i 6 uger hver 
sommer, med en masse oplevelser, både i kirken og hos 
nabogården, hvor jeg kunne køre traktor og hjælpe til i 
staldene, så længe der ikke var nogen fra præstegården der 
opdagede det. 

Hvis det blev opdaget fik jeg skældud, det gjorde 
det desværre nogle gange også fordi de viste jeg 
gik der over og ikke legede med deres søn som 
nok var meningen med mit ophold. hvis jeg kun 
skulle opholde mig på præstegården, var det nok 
blevet et kedeligt ”ferie”. 
Jeg må jo have gjort et eller andet rigtig sinde de 
have mig 6 år i træk 

Mange havde ikke nogen som kunne hjælpe dem med lektierne. Enten var forældrene ikke hjemme, de var 
på arbejde eller drak, eller også kunne de være så trætte efter en meget hård dag på jobbet. Typisk når der 

de voksne omkuld af træthed og så kunne du klare dig selv. Det var en del af alt 
det, som var ret almindeligt på Nørrebro og sikkert også i mange andre arbejder kvarterer. 
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Jeg fandt senere ud af at jeg var ordblind, og dengang var der ikke nogen der prøvede at finde ud af om der 
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Hvis det blev opdaget fik jeg skældud, det gjorde 
nge også fordi de viste jeg 
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skulle opholde mig på præstegården, var det nok 

Jeg må jo have gjort et eller andet rigtig sinde de 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Min fritid 

Når jeg havde fri for skole havde jeg forskellige jobs, 
et som bud for ismejeriet i Slotsgade, folk skulle have 
mælk, smør og æg bragt hjem. Så havde vi to 
købmands forretninger den ene skulle havde bragt 
koks og petroleum ud, den anden skulle have bragt 
købmands vare ud.  

Hvis der ikke var noget der skulle bringes ud kunne 
jeg gå i ungdomsklub hos Thomas P. Hejle
Klub på Nørrevold. 

Det var et meget populært sted for os unge, der var 
værksteder, bordtennis, billard og tv / film stue, der 
kom rigtig mange specielt fra Nørrebro.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeg var med til at ringe solen ned hver aften og 
stod og pumpede luft ind i orglet hver søndag.
Præstefamilien havde hvert år en dag hvor der 
var tombola og boder hvor man kunne købe 
forskellige retter mad der havde med det tema 
at gøre som de samlede penge ind til.
Vi kunne selv tjene penge ved at plukke 
Stikkelsbær, Jordbær og Ribs, her fik vi et eller 
andet antal øre for hvert krus bær vi kom med, 
det kunne godt blive til et par kroner el
om dagen. 
Hver anden dag kom mælke bilen, her var det 
ikke som i dag, han havde mælkejunger 
stående bag i bilen eller hestevognen hvor der 
så blev tappet mælk eller kærnemælk ove
de dybe fade eller kander 
Fløde blev der ikke solg
skummet af mælken inden brug.

Når jeg havde fri for skole havde jeg forskellige jobs, 
et som bud for ismejeriet i Slotsgade, folk skulle have 
mælk, smør og æg bragt hjem. Så havde vi to 
købmands forretninger den ene skulle havde bragt 
koks og petroleum ud, den anden skulle have bragt 

Hvis der ikke var noget der skulle bringes ud kunne 
jeg gå i ungdomsklub hos Thomas P. Hejle Ungdoms 

Det var et meget populært sted for os unge, der var 
værksteder, bordtennis, billard og tv / film stue, der 

mange specielt fra Nørrebro. 

Vi havde som lidt ældre teenager Askovgården i 
Korsgade som var et godt samlingssted med en 
masse hygge, som regel var der knækbrød med 
syltetøj og mælk, her sad vi så og snakkede om alt 
muligt, jeg tror det der gjorde det så hyggeligt var at 
der altid var voksne man kunne hygge snakke med. 
Der blev spillet bordtennis, kort og brætspil.

Jeg var med til at ringe solen ned hver aften og 
stod og pumpede luft ind i orglet hver søndag. 
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Stikkelsbær, Jordbær og Ribs, her fik vi et eller 
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Vi havde som lidt ældre teenager Askovgården i 
Korsgade som var et godt samlingssted med en 
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Der var nogle år hvor jeg var i DUI (De Unges Idræt), som 
var et alternative til spejder bevægelsen, det var næsten 
det samme med hensyn til dueligheds mærker, 
og på ture som andre spejder. 
Vi spillede turnerings håndbold mod andre håndbolds 
klubber, der var træning ved siden af andre spejder ting.
Vores træning var på græsset foran Rosenborg slot, her 
stillede vi målene op hver gang vi skulle spille
sætte dem væk igen når vi var færdige med at spille.
Omklædningen var i en kælderskakt ud mod Gothersgade, 
det var både piger og drenge på skift. Når flaget skulle 
tages ned blev der råbt oppe fra taget af 
kasernebygningen ” honnør for flaget” s
kiggede op mod flaget, selv om vi var midt i 
træningskampen, det var betingelserne. 
Vi spillede børneteater på forældre dagen, det var noget vi 
øvede os på hele vinteren, det blev til 
Kardemomme by og en revy over vore
var i forbindelse med den revy jeg lærte at spille signalhorn 
af en fra Livgardens Orkestre. 
Vi var eksempel på en kæmpe lejer i Ålborg 1960 hvor der 
kom DUI’er fra hele Europa, selv fra Grønland kom man og 
slog telt op, det var lavet sådan at vi skulle lave ting som 
havde en tilknytning til de forskellige lande.
Her var vores opgave at lave noget fra Grønland, så vi 
lavede en hundeslæde af store grene og noget presenning 
som blev bundet sammen af reb. 

Jeg var i en periode af mit liv tilknyttet Frelsens Hær 
hvor jeg gik i søndags skole, søndag formiddag, for der 
var ikke så meget andet man kunne lave om søndage, 
så en dag blev jeg spurgt om jeg ville lære at spille 
Trompet i Frelsen Hærs orkestre, det s
men jeg skulle lige lære at spille først, men først skulle 
jeg lære noder og derefter at spille efter noderne.
Det gik godt så jeg begyndte at spille om søndage når 
der var søndags skole og senere var jeg blevet god nok 
til at spille om aftenen til Gudstjenesten, samling eller 
hvad det nu var det hed. 
Jeg kom også til at spille Cornet, (mindre udgave af 
Trompet) lige ind til jeg skulle pudse min Cornet og 
brugte ståluld og så blev jeg sat til at spille Althorn 
(udformet som en Tuba). 
Jeg var blevet gammel nok til at komme med ud og 
spille på gader og pladser blandt andet Blågårds Plads, 
så her sagde jeg stop, jeg skulle ikke ud og spille så 
alle kunne pege finger og råbe af mig, ”HUSK det var 
Nørrebro”  

Jeg havde også en periode hvor jeg spillede i HB, (Handelstadens Boldklub) det var egentlig min 
far der ville have jeg skulle meldes ind i en fodbold klub, han havde selv spillet i Fremad Amager 
hele sin ungdom, derfor skulle jeg også spille i en klub.
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Julenisse barn og klovn sammen med 
Tryllekunstner Ib Groth Rasmussen tidl. Pjerrot på 
Bakken i Dyrehaven:  
 
Der lå en lille købmands butik på Blågårds Plads 23, som 
var ejet af et ungt ægtepar som ikke selv havde børn, men 
var meget glade for os børn der boede lige i nærheden. De 
havde altid gang i et eller andet hvor vi børn kunne bruges, 
det kunne være udbringning af vare, eller de tog nogle af os 
med ind til byen. Købmanden (Ole) fik en god ide, han ville 
starte en nisse familie, så hvert år op til og efte
tjene lidt penge, så det syntes vi var helt fint. 
De børn der var med på ideen og havde lyst til lidt ekstra 
lommepenge skulle så være nissebørn og optræde med et 
eller andet.  
Det kunne være Klovn, tryllekunstner (”Illusionisten Ricco” Ib
Groth Rasmussen, med sin lillesøster som assistent, senere
Pjerrot på Bakken i 13 år), bugtaler, linedanser, jonglør m.m. 
Det blev så til at ud over at lege med børnene til 
juletræsfesten som et eller andet firma eller fagforening 
afholdte for sine ansatte eller medlemmer.
Vi fandt ud af at det kunne være sjovt at optræde for 
børnene efter de havde danset om juletræet og alligevel sad 
og spiste deres godte poser, så havde forældrene tid til kaffe 
eller øl.  
Nu var vi lige pludselig blevet små artister som
til andet end nissebørn og dermed kunne vi optræde hele 
året dog efter skoletid. 

Vi skulle øve på forestillingen og det gjorde vi i baggården til købmandsbutikken Blågårds Plads 23, 
hvor vi også selv lavede de ting vi skulle brug
Kanon fotografiapparat, som var en træ kasse med hul i til en lille slange og en åbning bag til med 
et sort klæde over, således kunne jeg stikke hovedet ind under klædet og kunne hermed p
hovedet som jeg på forhånd havde puttet i slangen. 
Vi lavede kostumer til klovne, fakir, balance kunstner og cirkus tjenere. Vi fik børn der var 2
ældre med på ideen så de kunne sælge billetter og hjælpe med at bygge de ting vi skulle brug
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havde altid gang i et eller andet hvor vi børn kunne bruges, 
det kunne være udbringning af vare, eller de tog nogle af os 
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Det blev så til at ud over at lege med børnene til 
juletræsfesten som et eller andet firma eller fagforening 

te eller medlemmer. 
Vi fandt ud af at det kunne være sjovt at optræde for 
børnene efter de havde danset om juletræet og alligevel sad 
og spiste deres godte poser, så havde forældrene tid til kaffe 

Nu var vi lige pludselig blevet små artister som kunne bruges 
til andet end nissebørn og dermed kunne vi optræde hele 

Klovn på Bakken (børnecirkus Dan):
 
I 1935 startede markedsgøgleren Christian Nielsen 
på Bakken i ”Varieté Alkazar
en eventyrlig, Bakkekarriere under kunstnernavnet 
Professor Tribini.  
På et tidspunkt blev der oprettet et børnecirkus 
”Børnecirkus Dan”, der lavede 
eftermiddagsforestillinger i Varieté Alkazar på 
Bakken, hvor vi blev inviteret til a
ferien, sammen med Ole-købmand som skulle 
sørge for at vi fik sat et program sammen.

Vi skulle øve på forestillingen og det gjorde vi i baggården til købmandsbutikken Blågårds Plads 23, 
ting vi skulle bruge, så som fakirseng, fakler, klovne ting, f.eks. 

Kanon fotografiapparat, som var en træ kasse med hul i til en lille slange og en åbning bag til med 
et sort klæde over, således kunne jeg stikke hovedet ind under klædet og kunne hermed p
hovedet som jeg på forhånd havde puttet i slangen.  
Vi lavede kostumer til klovne, fakir, balance kunstner og cirkus tjenere. Vi fik børn der var 2
ældre med på ideen så de kunne sælge billetter og hjælpe med at bygge de ting vi skulle brug

(børnecirkus Dan): 

I 1935 startede markedsgøgleren Christian Nielsen 
på Bakken i ”Varieté Alkazar”. Det blev starten på 
en eventyrlig, Bakkekarriere under kunstnernavnet 

På et tidspunkt blev der oprettet et børnecirkus 
”Børnecirkus Dan”, der lavede 
eftermiddagsforestillinger i Varieté Alkazar på 
Bakken, hvor vi blev inviteret til at deltage i skole 

købmand som skulle 
sørge for at vi fik sat et program sammen. 

Vi skulle øve på forestillingen og det gjorde vi i baggården til købmandsbutikken Blågårds Plads 23, 
, så som fakirseng, fakler, klovne ting, f.eks.  

Kanon fotografiapparat, som var en træ kasse med hul i til en lille slange og en åbning bag til med 
et sort klæde over, således kunne jeg stikke hovedet ind under klædet og kunne hermed puste mel i 

Vi lavede kostumer til klovne, fakir, balance kunstner og cirkus tjenere. Vi fik børn der var 2-3 år 
ældre med på ideen så de kunne sælge billetter og hjælpe med at bygge de ting vi skulle bruge. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Når det var Børnehjælpsdag kom der ”gøgl” på Blågårds Plads, luft gønger, karruseller, spille telte og radio 
biler m.m. 
Så her var der en del drenge der pjækkede den fra skole for der skulle tjenes nogle penge ved at hjælpe 
med at sætte tingene op. 
Jeg var blevet ret gode venner med dem der havde luft gyngerne, dem hjalp jeg med at sætte gynger og et 
tombola telt op nogle år i træk.  
Så var der gratis ture og man blev lige pludselig meget populære bland vennerne og pigerne i kvarteret, de
var lidt sjovt for de var misundelige fordi jeg havde det job hvert år og at de ikke kunne komme ind i varmen.

14.år gammel stod jeg i Mesterlære som Klejnsmed m. vægte som speciale
 
Jeg har løbet en del på rulleskøjter, det var dengang de blev
hjul som ret hurtigt blev slidt i stykker og skulle udskiftes, der kommer min far så ind i billedet for han 
havde en god ven som havde en fabrik i hele baggården, på Gasværksvej på Vesterbro og med mange 
ansatte, som lavede vægte med lodder og trisser til forretninger, gadehandler og store fabrikker eks. 
Nordisk Kabel og Tråd, Carlsberg Bryggerierne, (Brovægte til vejning af lastbiler) og Toldvæsnet m.m.
Hver gang mine hjul gik itu skulle vi ud på fabrikken, 
Hedegaard og Møholdt for at få sat nye hjul på, det endte 
med at min far aftalte med Mester at jeg skulle i lære som 
Klejnsmed med vægte som speciale når jeg kom ud af 
skolen. 
Da jeg kom ud af skolen skulle jeg så starte på min 
læreplads, da jeg kom ude for at skrive kontrakt
lidt sur, for der var kun en svend udover Mester tilbage af 
det store firma, svenden skulle det sidste år ud i et andet 
firma for at prøve noget af det nye. Jeg havde så min 
Mester som var rigtig flink men, han drak for meget 
syntes jeg. 
Han var dygtig til at lære fra sig, han lærte mig alt det der 
næsten var at lære inden for faget. Så som svejsning, file 
emner op og bukke plader og meget meget andet.

Det var næsten for godt til at være sandt, det viste s
kunne han sætte sig til at drikke når han havde sat mig til at arbejde, så kunne han nå den første 
brandert inden frokost. Efter frokost når han havde sovet den første brandert lidt væk, skulle han 
godkende det arbejde jeg havde lavet. Hans læder mappe var fyldt op med twist som han så 
brugte som hovedpude, den blev senere fyldt op med øl der blev puttet ind i twisten så de ikke 
klirrede.  
Han var meget smart, han kunne skrive svende løn på regningen selv om 
viste sig også han havde en kæmpe regning ud hos cigarhandleren på øl og cerutter som han 
betalte en gang om ugen. Jeg skulle møde en time før mester så jeg kunne nå at tænde op i 
ovnen, så der var varmt når han mødte, for så kunne
til det første job, hvis vi da ikke skulle arbejde hjemme på værkstedet.
 

I en periode af mit liv var der en der lærte mig at spille basguitar, han spillede selv på guitar og 
var med i et pigtråds orkestre. 
Jeg solgte min trompet og købte en basguitar hos Aage Jensen som dengang lå i Stengade12 
på Nørrebro. 
Aage var altid til stede i butikken så vi var på det tidspunkt gode kunder og fik rigtig meget 
hjælp når vi skulle ud og spille, han havde altid
Nogle gange skulle vi betale for at låne noget grej og andre gange skulle vi bare aflevere det 
om mandagen efter vi havde været ude og spille.
Vi spillede på skoler til skole bal, i Nyhavn og hvor der ellers var små jobs. Næsten alle
værtshusene i  bl.a. Nyhavn med respekt for sig selv havde et hus orkestre.
På den tid var der hundrede vis af små orkestre som tjente nogle lommepenge eller til at 
betale af på instrumenterne. 

Når det var Børnehjælpsdag kom der ”gøgl” på Blågårds Plads, luft gønger, karruseller, spille telte og radio 

Så her var der en del drenge der pjækkede den fra skole for der skulle tjenes nogle penge ved at hjælpe 

Jeg var blevet ret gode venner med dem der havde luft gyngerne, dem hjalp jeg med at sætte gynger og et 

Så var der gratis ture og man blev lige pludselig meget populære bland vennerne og pigerne i kvarteret, de
var lidt sjovt for de var misundelige fordi jeg havde det job hvert år og at de ikke kunne komme ind i varmen.

14.år gammel stod jeg i Mesterlære som Klejnsmed m. vægte som speciale

Jeg har løbet en del på rulleskøjter, det var dengang de blev sat på fødderne med remme og havde metal 
hjul som ret hurtigt blev slidt i stykker og skulle udskiftes, der kommer min far så ind i billedet for han 
havde en god ven som havde en fabrik i hele baggården, på Gasværksvej på Vesterbro og med mange 

om lavede vægte med lodder og trisser til forretninger, gadehandler og store fabrikker eks. 
Nordisk Kabel og Tråd, Carlsberg Bryggerierne, (Brovægte til vejning af lastbiler) og Toldvæsnet m.m.
Hver gang mine hjul gik itu skulle vi ud på fabrikken, 

egaard og Møholdt for at få sat nye hjul på, det endte 
med at min far aftalte med Mester at jeg skulle i lære som 
Klejnsmed med vægte som speciale når jeg kom ud af 

jeg så starte på min 
t skrive kontrakt blev jeg 

for der var kun en svend udover Mester tilbage af 
det store firma, svenden skulle det sidste år ud i et andet 
firma for at prøve noget af det nye. Jeg havde så min 
Mester som var rigtig flink men, han drak for meget 

han lærte mig alt det der 
næsten var at lære inden for faget. Så som svejsning, file 
emner op og bukke plader og meget meget andet. 

Det var næsten for godt til at være sandt, det viste sig også at det var for godt, f.eks. på Carlsberg 
kunne han sætte sig til at drikke når han havde sat mig til at arbejde, så kunne han nå den første 
brandert inden frokost. Efter frokost når han havde sovet den første brandert lidt væk, skulle han 

det arbejde jeg havde lavet. Hans læder mappe var fyldt op med twist som han så 
brugte som hovedpude, den blev senere fyldt op med øl der blev puttet ind i twisten så de ikke 

Han var meget smart, han kunne skrive svende løn på regningen selv om jeg kun var lærling. Det 
viste sig også han havde en kæmpe regning ud hos cigarhandleren på øl og cerutter som han 
betalte en gang om ugen. Jeg skulle møde en time før mester så jeg kunne nå at tænde op i 
ovnen, så der var varmt når han mødte, for så kunne han lige nå et par pilsner inden vi tog cyklen 
til det første job, hvis vi da ikke skulle arbejde hjemme på værkstedet. 

I en periode af mit liv var der en der lærte mig at spille basguitar, han spillede selv på guitar og 

Jeg solgte min trompet og købte en basguitar hos Aage Jensen som dengang lå i Stengade12 

Aage var altid til stede i butikken så vi var på det tidspunkt gode kunder og fik rigtig meget 
hjælp når vi skulle ud og spille, han havde altid tid til at hjælpe os. 
Nogle gange skulle vi betale for at låne noget grej og andre gange skulle vi bare aflevere det 
om mandagen efter vi havde været ude og spille. 
Vi spillede på skoler til skole bal, i Nyhavn og hvor der ellers var små jobs. Næsten alle
værtshusene i  bl.a. Nyhavn med respekt for sig selv havde et hus orkestre. 
På den tid var der hundrede vis af små orkestre som tjente nogle lommepenge eller til at 

Når det var Børnehjælpsdag kom der ”gøgl” på Blågårds Plads, luft gønger, karruseller, spille telte og radio 

Så her var der en del drenge der pjækkede den fra skole for der skulle tjenes nogle penge ved at hjælpe 

Jeg var blevet ret gode venner med dem der havde luft gyngerne, dem hjalp jeg med at sætte gynger og et 

Så var der gratis ture og man blev lige pludselig meget populære bland vennerne og pigerne i kvarteret, det 
var lidt sjovt for de var misundelige fordi jeg havde det job hvert år og at de ikke kunne komme ind i varmen. 

14.år gammel stod jeg i Mesterlære som Klejnsmed m. vægte som speciale 

sat på fødderne med remme og havde metal 
hjul som ret hurtigt blev slidt i stykker og skulle udskiftes, der kommer min far så ind i billedet for han 
havde en god ven som havde en fabrik i hele baggården, på Gasværksvej på Vesterbro og med mange 

om lavede vægte med lodder og trisser til forretninger, gadehandler og store fabrikker eks. 
Nordisk Kabel og Tråd, Carlsberg Bryggerierne, (Brovægte til vejning af lastbiler) og Toldvæsnet m.m. 

ig også at det var for godt, f.eks. på Carlsberg 
kunne han sætte sig til at drikke når han havde sat mig til at arbejde, så kunne han nå den første 
brandert inden frokost. Efter frokost når han havde sovet den første brandert lidt væk, skulle han 

det arbejde jeg havde lavet. Hans læder mappe var fyldt op med twist som han så 
brugte som hovedpude, den blev senere fyldt op med øl der blev puttet ind i twisten så de ikke 

jeg kun var lærling. Det 
viste sig også han havde en kæmpe regning ud hos cigarhandleren på øl og cerutter som han 
betalte en gang om ugen. Jeg skulle møde en time før mester så jeg kunne nå at tænde op i 

han lige nå et par pilsner inden vi tog cyklen 

I en periode af mit liv var der en der lærte mig at spille basguitar, han spillede selv på guitar og 

Jeg solgte min trompet og købte en basguitar hos Aage Jensen som dengang lå i Stengade12 

Aage var altid til stede i butikken så vi var på det tidspunkt gode kunder og fik rigtig meget 

Nogle gange skulle vi betale for at låne noget grej og andre gange skulle vi bare aflevere det 

Vi spillede på skoler til skole bal, i Nyhavn og hvor der ellers var små jobs. Næsten alle 

På den tid var der hundrede vis af små orkestre som tjente nogle lommepenge eller til at 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sejlede på Grønland 
 
Erika Dan var passager og motor fragt skib som var 
passager og fragt, det var hovedsagelig alle former for mad, øl og spiritus. Jeg havde den ”fornøjelse” at 
sejle med Erika Dan i starten af 1962, som dreng i en alder af 15 år, dengang var der ikke no
hvad man måtte og ikke måtte lave, der var kun et der gjaldt, lav
god fod med alle de andre om bord. Jeg arbejdede som koksmat ombord, jeg stod for det kolde bord og 
skulle sørge for at besætningen og passager
 
Jeg husker en af turene havde vi fået en ny dreng med på skibet, som viste sig at være søn af J. 
Lauritsen. Oppe ved Kap Farvel er Grønlands sydligste punkt
med en tallerken havregryn for at fodre kaptajnens duer, det var ikke populært. Vi fik ham også låst inde på et 
kammer sammen med en Grønlandsk pige, så var han en rigtig mand.
Jeg skulle meget tidligt op for der skulle være æg og bacon til matr
man ret upopulær og så var det ikke så sjovt længere. Vi havde nogle hårde dage når vi nåede syd 
spidsen (Kap Farvel) af Grønland, det var næsten altid hårdt vejer, passagerne havde det ikke så godt i 
maven så der blev serveret revet rugbrød og frugt til dem der var syge. Dengang kom der stort set ikke 
andre skibe end os, så vi var meget populære når vi ankom for der var friske forsyninger til købmanden 
som var ejet af Kongelig Grønlands Handel (KGH). Vi havde købmandsva
forsvandt ret hurtigt ud i byen. Den dag var der fest i byens forsamlings huset.!
 

Efter Erika Dan gik turen til 
tankskibet Esso Århus, her skulle 
jeg påmønstre i Hamburg hvor det 
lå i tørdok. 

Efter en nats søvn skulle jeg lave 
første morgen måltid til 
matroserne, da jeg troppede op i 
kabyssen (køkken) fik jeg lidt af 
en forskrækkelse, der var fyldt 
med kakerlakker så de knasede 
under fødderne, så smuttede jeg 
igen det var jeg ikke vant til, for på 
Erika Dan, var alting pænt og rent 
så jeg måtte tomle den hjem til 
København igen uden penge, og 
senere en ordentlig ”skide balle” 
og fik frataget min søfarts bog. 
 
 

Erika Dan var passager og motor fragt skib som var charteret af J. Lauritsen til at sejle til Grønland med 
passager og fragt, det var hovedsagelig alle former for mad, øl og spiritus. Jeg havde den ”fornøjelse” at 
sejle med Erika Dan i starten af 1962, som dreng i en alder af 15 år, dengang var der ikke no
hvad man måtte og ikke måtte lave, der var kun et der gjaldt, lav det du får besked på og så holde sig på 
god fod med alle de andre om bord. Jeg arbejdede som koksmat ombord, jeg stod for det kolde bord og 
skulle sørge for at besætningen og passager fik det samme at spise, der måtte ikke være forskel maden. 

Jeg husker en af turene havde vi fået en ny dreng med på skibet, som viste sig at være søn af J. 
Kap Farvel er Grønlands sydligste punkt fik vi ham til at gå op på broen til 

med en tallerken havregryn for at fodre kaptajnens duer, det var ikke populært. Vi fik ham også låst inde på et 
kammer sammen med en Grønlandsk pige, så var han en rigtig mand. 
Jeg skulle meget tidligt op for der skulle være æg og bacon til matroserne som havde vagten, ellers blev 
man ret upopulær og så var det ikke så sjovt længere. Vi havde nogle hårde dage når vi nåede syd 
spidsen (Kap Farvel) af Grønland, det var næsten altid hårdt vejer, passagerne havde det ikke så godt i 

serveret revet rugbrød og frugt til dem der var syge. Dengang kom der stort set ikke 
andre skibe end os, så vi var meget populære når vi ankom for der var friske forsyninger til købmanden 
som var ejet af Kongelig Grønlands Handel (KGH). Vi havde købmandsvare, øl og spiritus som 
forsvandt ret hurtigt ud i byen. Den dag var der fest i byens forsamlings huset.! 

charteret af J. Lauritsen til at sejle til Grønland med 
passager og fragt, det var hovedsagelig alle former for mad, øl og spiritus. Jeg havde den ”fornøjelse” at 
sejle med Erika Dan i starten af 1962, som dreng i en alder af 15 år, dengang var der ikke noget om 
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god fod med alle de andre om bord. Jeg arbejdede som koksmat ombord, jeg stod for det kolde bord og 

fik det samme at spise, der måtte ikke være forskel maden.  

Jeg husker en af turene havde vi fået en ny dreng med på skibet, som viste sig at være søn af J. 
fik vi ham til at gå op på broen til kaptajnen, 

med en tallerken havregryn for at fodre kaptajnens duer, det var ikke populært. Vi fik ham også låst inde på et 
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spidsen (Kap Farvel) af Grønland, det var næsten altid hårdt vejer, passagerne havde det ikke så godt i 

serveret revet rugbrød og frugt til dem der var syge. Dengang kom der stort set ikke 
andre skibe end os, så vi var meget populære når vi ankom for der var friske forsyninger til købmanden 
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Rejse rundt med omrejsende Tivoli
 
Efter en tur på havet skulle jeg tjene nogle penge så jeg tog en tur rund i Danmark, på markeds pladser 
og byfester, med Trebien’s Tivolipark. Det var hårdt arbej
skulle vi sætte gevinster op og pynte teltene
skulle åbnes. Når festen sluttede, skulle vi så i gang med at pille det hele ned i løbet af natten, så vi 
kunne komme videre til næste plads. Vi kørte om natten lige så snart vi havde pakket færd
det hel forfra. Det sjove skete når vi havde fri, her gik vi på den lokale kro eller hvad der nu var af 
tilholdssteder i landsbyen, for der var mange piger der syntes det var interessant at komme i snak med 
gøgler folket, det udartede sig ikke altid positivt, de lokale drenge kunne godt blive sure og så var der 
øretæver i luften. De lokal troede altid at de skulle tæve os, men de havde lige glemt hvor mange unge 
medhjælpere der var i sådan et tivoli, så det var ikke os der fik tævene. Dengan
af at stoppe når alle havde fået et par på ørene, vi skulle ikke have knive eller andre våben op af 
lommen, eller sparke nogen i hovedet eller ryggen.
 
De byer vi skulle være mere end en dag i måtte vi finde ud af hvem der skulle s
presenning, vi skulle jo passe på alle de opstillede gevinster, det fandt vi ud af ved hjælp af lodtrækning 
eller en vagt liste som chefen havde lavet.
Næste dags morgen skulle vi ned til bageren for at hente morgen brød, vi gad ikke 
radiobil. 
 
Dengang kørte radiobilerne på benzin, så vores eneste problem var som regel landbetjenten som ikke 
var i nærheden på den tid af morgenen, han lå nok og sov derhjemme så han var frisk til om aftenen.
 

Krystalisværket som kusk medhjælper
 
"Lidt historie om hvordan det startede”
Køleskabe havde almindelige jævne mennesker ikke, men vi havde et lille isskab. Skabet var lille, og 
pladsen til madvarerne var yderst begrænset. Isen blev lagt
 

Isen fra Peblingesøen bruges til 
isskabe, så maden kunne holde sig. 
Omkring 1914 starter  
Krystal is Værket på Frederiksberg og 
på samme tid ophører is hugningen 
på Søerne.  
 

Så købte man en kvart stang krystal is (en stor klump glasklar is) i ismejeriet. Krystal isen blev leveret til 
ismejeriet pr. hestevogn fra Krystalisværket på Frederiksberg. Jeg tog is stængerne, som var cirka 1 
meter lange og kvadratiske, ud af vognen med en issyl og 
beskyttelseskrave, hvorpå isen kunne ligge. Ismejerimanden huggede så isen ud i de stykker, kunderne 
ville have. 
 

 
 
 
 

 

Rejse rundt med omrejsende Tivoli 

Efter en tur på havet skulle jeg tjene nogle penge så jeg tog en tur rund i Danmark, på markeds pladser 
og byfester, med Trebien’s Tivolipark. Det var hårdt arbejde, der skule sættes telte og 
skulle vi sætte gevinster op og pynte teltene så de var klar til dagen efter ved middags tid hvor boderne 
skulle åbnes. Når festen sluttede, skulle vi så i gang med at pille det hele ned i løbet af natten, så vi 
kunne komme videre til næste plads. Vi kørte om natten lige så snart vi havde pakket færd
det hel forfra. Det sjove skete når vi havde fri, her gik vi på den lokale kro eller hvad der nu var af 
tilholdssteder i landsbyen, for der var mange piger der syntes det var interessant at komme i snak med 

kke altid positivt, de lokale drenge kunne godt blive sure og så var der 
øretæver i luften. De lokal troede altid at de skulle tæve os, men de havde lige glemt hvor mange unge 
medhjælpere der var i sådan et tivoli, så det var ikke os der fik tævene. Dengang kunne vi godt finde ud 
af at stoppe når alle havde fået et par på ørene, vi skulle ikke have knive eller andre våben op af 
lommen, eller sparke nogen i hovedet eller ryggen. 

De byer vi skulle være mere end en dag i måtte vi finde ud af hvem der skulle sove i teltet på noget 
presenning, vi skulle jo passe på alle de opstillede gevinster, det fandt vi ud af ved hjælp af lodtrækning 
eller en vagt liste som chefen havde lavet. 
Næste dags morgen skulle vi ned til bageren for at hente morgen brød, vi gad ikke 

Dengang kørte radiobilerne på benzin, så vores eneste problem var som regel landbetjenten som ikke 
var i nærheden på den tid af morgenen, han lå nok og sov derhjemme så han var frisk til om aftenen.

Krystalisværket som kusk medhjælper (kun om sommeren) 

"Lidt historie om hvordan det startede” 
Køleskabe havde almindelige jævne mennesker ikke, men vi havde et lille isskab. Skabet var lille, og 
pladsen til madvarerne var yderst begrænset. Isen blev lagt i en kasse af zink inde i skabet.

is Værket på Frederiksberg og 

en kvart stang krystal is (en stor klump glasklar is) i ismejeriet. Krystal isen blev leveret til 
ismejeriet pr. hestevogn fra Krystalisværket på Frederiksberg. Jeg tog is stængerne, som var cirka 1 
meter lange og kvadratiske, ud af vognen med en issyl og op på skulderen, hvor der lå en speciel 
beskyttelseskrave, hvorpå isen kunne ligge. Ismejerimanden huggede så isen ud i de stykker, kunderne 

Efter en tur på havet skulle jeg tjene nogle penge så jeg tog en tur rund i Danmark, på markeds pladser 
de, der skule sættes telte og boder op, derefter 

så de var klar til dagen efter ved middags tid hvor boderne 
skulle åbnes. Når festen sluttede, skulle vi så i gang med at pille det hele ned i løbet af natten, så vi 
kunne komme videre til næste plads. Vi kørte om natten lige så snart vi havde pakket færdig, så startede 
det hel forfra. Det sjove skete når vi havde fri, her gik vi på den lokale kro eller hvad der nu var af 
tilholdssteder i landsbyen, for der var mange piger der syntes det var interessant at komme i snak med 

kke altid positivt, de lokale drenge kunne godt blive sure og så var der 
øretæver i luften. De lokal troede altid at de skulle tæve os, men de havde lige glemt hvor mange unge 

g kunne vi godt finde ud 
af at stoppe når alle havde fået et par på ørene, vi skulle ikke have knive eller andre våben op af 

ove i teltet på noget 
presenning, vi skulle jo passe på alle de opstillede gevinster, det fandt vi ud af ved hjælp af lodtrækning 

Næste dags morgen skulle vi ned til bageren for at hente morgen brød, vi gad ikke gå så vi tog en 

Dengang kørte radiobilerne på benzin, så vores eneste problem var som regel landbetjenten som ikke 
var i nærheden på den tid af morgenen, han lå nok og sov derhjemme så han var frisk til om aftenen. 

Køleskabe havde almindelige jævne mennesker ikke, men vi havde et lille isskab. Skabet var lille, og 
i en kasse af zink inde i skabet. 

en kvart stang krystal is (en stor klump glasklar is) i ismejeriet. Krystal isen blev leveret til 
ismejeriet pr. hestevogn fra Krystalisværket på Frederiksberg. Jeg tog is stængerne, som var cirka 1 

op på skulderen, hvor der lå en speciel 
beskyttelseskrave, hvorpå isen kunne ligge. Ismejerimanden huggede så isen ud i de stykker, kunderne 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Så bar de is stykket hjem i en spand, 
puttede det i isskabet, og så havde de et 
udmærket køl eller snarere svaleskab. 
Efter cirka 3-4 dage var isen smeltet, og 
man måtte af sted igen til ismejeriet. 
Ismejeriet kunne også levere mælk og 
morgenbrød, som blev sat uden for folks 
dør tidligt om morgenen. 
 

 Mange ser med misundelige blikke på dem der havde 
råd til at købe et isskab, når isen blev lagt derind kunne 
smør, mælk og pålæg holde sig meget 
ellers. Jeg kendte det fra de kunder jeg kom hjem hos 
medens jeg var bud hos Ismejeriet i Slotsgade.
Min mor havde plastik pose eller net hængende ud af 
køkken vinduet om vinteren, det var vores ”køleskab”.
  
Om sommeren ønskede tilskuerne kolde øl og vand, til 
fodboldkampe og Dyrskuet på Bellahøj derfor kom 
Krystalisværket med isstænger i en stor hvid hestevogn 
eller bil. Isen blev hakket i stykker og fordelt ud over 
ølkasserne (trækasser med 50 øl i hver kasse) derefter 
smed vi en presenning over stablen af kasser så det 
smeltede vand løb ned over øl flaskerne.

Varerne bestilte man i forvejen. En gang om uge
ismejeri manden og ringede på døren for at få penge for 
de varer, der var leveret i ugens løb. Denne service var 
gratis og var noget, mange familier benyttede sig af. Ak 
ja, det var dengang, service var service og 
gebyrdjævelen ikke opfundet. Ismejer
æg og smør. Smørret lå i en store træ tønder, det kaldte 
man drittelsmør.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det var lidt finere og bedre, end at købe det i pakker. 
Ismejerimanden brugte en lille træ spade med et rillemønster 
på fladen. Han dyppede ”spaden” i en krukke med vand og 
stak den ind i smørret og for at tage en klump ud på et stykke 
pergament papir. Derefter bankede og formede han 
smørklumpen med spaden til en pæn kvadratisk facon. Det var 
ligesom noget særligt, når man pakkede sit smør ud og så 
rillemønstret fra træ spaden sidde i smørret.
 

Så bar de is stykket hjem i en spand, 
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kolde øl og vand, til 
fodboldkampe og Dyrskuet på Bellahøj derfor kom 
Krystalisværket med isstænger i en stor hvid hestevogn 
eller bil. Isen blev hakket i stykker og fordelt ud over 
ølkasserne (trækasser med 50 øl i hver kasse) derefter 

ng over stablen af kasser så det 
smeltede vand løb ned over øl flaskerne. 

Hvis der blev en kvart stang i 
overskud, fik jeg den med 
hjem bag på cyklen indpakket 
i aviser.  
Hjemme havde vi et isskab 
med en blikkasse, der kunne 
rumme en kvart is. 
Senere købte min mor et 
elektrisk køleskab fra Atlas, 
dyrt og ikke ret stort. 
 

Varerne bestilte man i forvejen. En gang om ugen kom 
ismejeri manden og ringede på døren for at få penge for 
de varer, der var leveret i ugens løb. Denne service var 
gratis og var noget, mange familier benyttede sig af. Ak 
ja, det var dengang, service var service og 
gebyrdjævelen ikke opfundet. Ismejerierne solgte også 

store træ tønder, det kaldte 

Det var lidt finere og bedre, end at købe det i pakker. 
Ismejerimanden brugte en lille træ spade med et rillemønster 
på fladen. Han dyppede ”spaden” i en krukke med vand og 
stak den ind i smørret og for at tage en klump ud på et stykke 

efter bankede og formede han 
smørklumpen med spaden til en pæn kvadratisk facon. Det var 
ligesom noget særligt, når man pakkede sit smør ud og så 
rillemønstret fra træ spaden sidde i smørret. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blikkenslager medhjælper 
 
Et af de sommer job jeg havde, var hos en blikkenslager i 
Esrumgade mellem 24-30 jeg kan ikke huske det rigtige 
nummer, men det var i kælderen. 
Jobbet bestod i bukning af tagrender, lodde dem sammen 
så der ikke var så meget der skulle laves når vi kom på 
taget. 
 

Så skulle jeg bukke rende jern til 
tagrenderne og bore hul til søm eller 
skruer, så skulle det læsses på bilen. 
Det værste var når vi lå på taget og skulle 
skifte tagrender og sætte nye jern på, det 
foregik med et reb om livet, bundet fast til 
et trappe gelænder. Det var ud på taget 
med de nye render, så stod svenden inde 
på loftet klar med loddekolben som blev 
varmet på et gasblus, den måtte ikke være 
for varm for så brændte den igennem 
tagrenden (det var sink), den måtte heller 
ikke være for kold så smeltede tinden ikke, 
så var det om igen. 
 

Svejser hos Svejse Møller 

Svejser hos Svejse Møller på Åboulevarden. Her fik jeg undervisning 
i svejsning af alt fra stål, jern, aluminium, støbejern. Her kom mange 
unge smede som skulle aflægge 
læreplads, når de så havde filet forkert skulle vi hjælpe dem med at 
lægge nyt metal ned hvor de havde filet el. boret forkert. Alle de 
emner de fik udleveret til en prøve var stemplet så man kunne ikke 
bare udskifte emnet og tage et nyt når man havde lavet noget forkert. 
Vi lavede murstensvogne og stillads holder. Murstensvognen 
(lignede en sækkevogn) bestod af 2 hjul, en plade, 2 trillebør 
håndtag med noget der lignede to håndbremser, men i stedet for at 
bremse hjul sad der to halve tandhjul som klemte om den nederste 
stak mursten, når man så lænede vognen bagud tog man alle 
murstenene som stod oven på, i en arbejdsgang. Sådan ser den ud i 
dag En stilladsholder var en slags kroge, der blev muret ind i muren 
hvor efter man kunne skrue nogle jern i som holdt stilladset ind til 
muren så det ikke væltede. Disse kroge var efter endt arbejde 
nemme at skjule med fugemasse.
 

Et af de sommer job jeg havde, var hos en blikkenslager i 
30 jeg kan ikke huske det rigtige 
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Det var i den periode taxa Ring-Bilen flyttede ind i den 
gamle biograf Regina på HC Ørstedsvej, det var også 
perioden hvor taxaer begyndte at have cykler hængt på 
deres biler, med et cykelstativ. 
Cykelstativer var ikke noget man kunne købe i en forretning 
så de blev lavet hos den lokale smed, så for vores 
vedkommen skulle vi lave stativet til Ring
cykelstativet skulle derefter svejses på bilen men uden at 
lave skader på bilens lak. 

Jeg lå ude i gården på jorden og skulle svejse stativ 
holderen på bilen Chassis, det krævede en del 
afdækning med asbest tæpper. 
 
I samme periode var man ved at bygge ”højhusene i 
Lundtoftegade” der var selvfølgelig store byggekraner 
som skulle vedligeholdes m.m. de skulle efterses i 
weekenderne hvor der ikke blev arbejdet på pladsen.
Vi skulle svejse en af fødderne og en arm på en
det var med autogensvejsning, d.v.s med gas og ilt 
flasker. Først skulle vi slibe en rende til at lægge 
svejsningen i så skulle det efter svejsningen, røntgen 
fotograferes for huller i svejsningen før vi kunne gøre 
arbejdet færdig. Det var værre med armen på kranen, 
der skulle vi ud og klatre på med flaskerne på ryggen, 
der var langt ned! 

Vinter arbejde hos Caldo Petroleum
 
 (arbejdede kun om vinteren) Arbejdede jeg for Caldo Petroleum, 
Yderlandsvej 15, det var hårdt arbejde med at slæbe Petroleum 
op på 4.sal til private kunde, det var ikke ualmindeligt at jeg tog 8
9 dunke med op på 4 eller 5 sal. Vi havde træ kasser til 4 d
her lagde jeg 2 styk ned, 1 stod op, så stillede jeg 3 oven på de 2, 
så havde jeg 6 dunke i en kasse, vi havde et specielt håndtag til 
dunke og 1 under armen, det gav så 9 dunke (ca.90 kg.) til 4
sal. Til jul og nytår skulle der køres dobbelt ud 
hvis hellig dagen faldt på en hverdag.
 
Vi arbejdede fra kl. 8:00 til omkring 22:00 for at alle havde 
petroleum nok til den kolde juleferie. Jeg var så træt om aftenen 
så det eneste man kunne var at tage en Taxa hjem efter badet, 
gå i seng og sove stå op kl.7:00 køre på Yderlandsvej, for derefter 
at køre på kaffebar og spise morgenmad sammen med alle de 
andre. 
Vi havde nogle faste kaffebarer hvor vi mødte de andre bile der 
kørte i distriktet, her tilrettelagde vi vores tur samtidig med 
noget at spise. Vi havde dage hvor vi kom i København K. det var 
om mandagen, tirsdag - Østerbro, onsdag 
Frederiksberg, fredag – Hellerup, Vi kunne tjene rigtig mange 
penge på en vinter, det var så mange at vi ikke behøvede 
arbejde om sommeren, men det kunne blive ret kedeligt så var 
det om at finde et lille sommer job.
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Cykelstativer var ikke noget man kunne købe i en forretning 
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Jeg lå ude i gården på jorden og skulle svejse stativ 
holderen på bilen Chassis, det krævede en del 

I samme periode var man ved at bygge ”højhusene i 
Lundtoftegade” der var selvfølgelig store byggekraner 
som skulle vedligeholdes m.m. de skulle efterses i 
weekenderne hvor der ikke blev arbejdet på pladsen. 
Vi skulle svejse en af fødderne og en arm på en kran, 
det var med autogensvejsning, d.v.s med gas og ilt 
flasker. Først skulle vi slibe en rende til at lægge 
svejsningen i så skulle det efter svejsningen, røntgen 

før vi kunne gøre 
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der skulle vi ud og klatre på med flaskerne på ryggen, 

Vinter arbejde hos Caldo Petroleum 

(arbejdede kun om vinteren) Arbejdede jeg for Caldo Petroleum, 
Yderlandsvej 15, det var hårdt arbejde med at slæbe Petroleum 
op på 4.sal til private kunde, det var ikke ualmindeligt at jeg tog 8-
9 dunke med op på 4 eller 5 sal. Vi havde træ kasser til 4 dunke, 
her lagde jeg 2 styk ned, 1 stod op, så stillede jeg 3 oven på de 2, 
så havde jeg 6 dunke i en kasse, vi havde et specielt håndtag til 2 

, det gav så 9 dunke (ca.90 kg.) til 4-5 
sal. Til jul og nytår skulle der køres dobbelt ud til de fleste kunder 
hvis hellig dagen faldt på en hverdag. 

Vi arbejdede fra kl. 8:00 til omkring 22:00 for at alle havde 
petroleum nok til den kolde juleferie. Jeg var så træt om aftenen 
så det eneste man kunne var at tage en Taxa hjem efter badet, 

seng og sove stå op kl.7:00 køre på Yderlandsvej, for derefter 
at køre på kaffebar og spise morgenmad sammen med alle de 

Vi havde nogle faste kaffebarer hvor vi mødte de andre bile der 
kørte i distriktet, her tilrettelagde vi vores tur samtidig med at vi fik 
noget at spise. Vi havde dage hvor vi kom i København K. det var 

Østerbro, onsdag - Nørrebro, torsdag – 
Hellerup, Vi kunne tjene rigtig mange 

penge på en vinter, det var så mange at vi ikke behøvede at 
arbejde om sommeren, men det kunne blive ret kedeligt så var 
det om at finde et lille sommer job. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Carlsberg Bryggeriet en tørstig arbejdsplads
 
Mit første job på Carlsberg var snerydning, det var et hårdt job at rydde fortovet på Carlsbergs grund, alt 
sammen med kost og skovl. ”Proppen” var et sted hvor man blev sat til at tømme flasker der var fejl på 
eller flasker der ikke var helt fyldte, dem s
om til nye flasker.  

Kolonne passer, var mit næste job, som bestod i at se efter der ikke blev stop på maskinen. En kolonne 
var der hvor de beskidte flasker kom ind blev vasket, tørret, fyldt m
derefter at blive lagt i kasser med 50 flasker øl i hver kasse. 

At læsse togvogne var et meget hårdt job men godt betalt, vi var 3 mand på båndet, hver mand 
arbejdede 20 minutter og pause i 40 minutter. Vi læssede ølk
derefter blev de læsset på togvognene med truck. Kusk medhjælper, (medhjælper på øl vogn) var jeg i 
en periode på et ½ år, det var et hyggeligt job, men 
på et værtshus hvor vi fik brændevin og øl hverdag til frokost. 

Derefter blev jeg Smedemedhjælper. Jeg var med til at bygge den første kolonne til nye kasser i plastik 
og til kun 30 øl, som vi kender dem i dag. Det var ikke populært
indså snart at det egentlig kun var det meget tunge arbejde der forsvandt.

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carlsberg Bryggeriet en tørstig arbejdsplads  

Mit første job på Carlsberg var snerydning, det var et hårdt job at rydde fortovet på Carlsbergs grund, alt 
sammen med kost og skovl. ”Proppen” var et sted hvor man blev sat til at tømme flasker der var fejl på 
eller flasker der ikke var helt fyldte, dem skulle vi tømme for derefter at knuse flasken som så blev lavet 

Kolonne passer, var mit næste job, som bestod i at se efter der ikke blev stop på maskinen. En kolonne 
var der hvor de beskidte flasker kom ind blev vasket, tørret, fyldt med øl, fik kapsel og mærkater på, for 
derefter at blive lagt i kasser med 50 flasker øl i hver kasse.  

At læsse togvogne var et meget hårdt job men godt betalt, vi var 3 mand på båndet, hver mand 
arbejdede 20 minutter og pause i 40 minutter. Vi læssede ølkasser med 50 øl i kassen på paller, 
derefter blev de læsset på togvognene med truck. Kusk medhjælper, (medhjælper på øl vogn) var jeg i 
en periode på et ½ år, det var et hyggeligt job, men en belastning for leveren da vi altid sluttede dagen 

hvor vi fik brændevin og øl hverdag til frokost.  

Derefter blev jeg Smedemedhjælper. Jeg var med til at bygge den første kolonne til nye kasser i plastik 
og til kun 30 øl, som vi kender dem i dag. Det var ikke populært, mange frygtede arbejdsløshed, men 
ndså snart at det egentlig kun var det meget tunge arbejde der forsvandt. 

Soldat i Kronens Artilleri  
 
Soldat i Kronens Artilleri, Sjælsmark Kaserne 2.marts 1966 
29.april 1967 Det år gik hurtigt, jeg tror det var fordi vi havde et 
stort og godt sammenhold i hele 1.batteri også bland 
befalingsmændene og de menige.  
Det var en tid hvor jeg knyttede mange ve
andre fra holdet. 
Som jeg skriver om tidligere var jeg ordblind, det viste sig at 
mange andre også var, men var flove over det.
Da vi skulle melde os til noget Civilundervisning
eneste der trådte frem til ordblinde under
Vi kom til den første time, så var lokalet næsten fyldt med 
elever, der var åbenbart mange der havde meldt sig til 
bagefter.  
Det var nok den sjoveste tid i mit liv, med mange oplevelser som 
jeg i dag kan fortælle mange historier om til dem der gi
om dem. Oplevelserne er nok første blevet sjo
efter fordi medens man var i det var det ikke altid sjovt.
Det var nok den sjoveste tid i mit liv, 
 med mange oplevelser som jeg i 
 dag kan fortælle mange historier  
om til dem der gider og høre om dem. 
Oplevelserne er nok første blevet sjove 
her så mange år efter fordi medens  
man var i det var det ikke altid sjovt. 

Mit første job på Carlsberg var snerydning, det var et hårdt job at rydde fortovet på Carlsbergs grund, alt 
sammen med kost og skovl. ”Proppen” var et sted hvor man blev sat til at tømme flasker der var fejl på 

kulle vi tømme for derefter at knuse flasken som så blev lavet 

Kolonne passer, var mit næste job, som bestod i at se efter der ikke blev stop på maskinen. En kolonne 
ed øl, fik kapsel og mærkater på, for 

At læsse togvogne var et meget hårdt job men godt betalt, vi var 3 mand på båndet, hver mand 
asser med 50 øl i kassen på paller, 

derefter blev de læsset på togvognene med truck. Kusk medhjælper, (medhjælper på øl vogn) var jeg i 
for leveren da vi altid sluttede dagen 

Derefter blev jeg Smedemedhjælper. Jeg var med til at bygge den første kolonne til nye kasser i plastik 
mange frygtede arbejdsløshed, men 

Soldat i Kronens Artilleri, Sjælsmark Kaserne 2.marts 1966 – 
29.april 1967 Det år gik hurtigt, jeg tror det var fordi vi havde et 
stort og godt sammenhold i hele 1.batteri også bland 

Det var en tid hvor jeg knyttede mange venskaber, specielt med 3 

Som jeg skriver om tidligere var jeg ordblind, det viste sig at 
mange andre også var, men var flove over det. 

Civilundervisning var jeg den 
eneste der trådte frem til ordblinde undervisning. 
Vi kom til den første time, så var lokalet næsten fyldt med 
elever, der var åbenbart mange der havde meldt sig til 

Det var nok den sjoveste tid i mit liv, med mange oplevelser som 
jeg i dag kan fortælle mange historier om til dem der gider og høre 
om dem. Oplevelserne er nok første blevet sjove her så mange år 

det ikke altid sjovt. 

om til dem der gider og høre om dem.  
Oplevelserne er nok første blevet sjove  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

I dag mange år (54 år) senere kan jeg se det sjove, og det sammenhold vi havde dengang var 
noget specielt fordi vi altid var sammen dag og nat og passede på hinanden

Vi mødtes i mange år efter, det var altid den lørdag der lå nærmest d. 29.april, vi gik i byen, fik 
en god middag og på diskotek bag efter. En jeg så mange år efter var Kjell Hansen og hans 
familie, vi tog på mange gode ferieture sammen og havde mange traditioner omkring Påske, 
Fastelavn og jul.  

Venskabet gled ud da jeg blev skilt 20 år efter sikkert fordi der 
gang, så det var svært for nogle mennesker at vi

Kirsten og jeg er stadig gode venner og ses til børn og børnebørn fødselsdage m.m.

Det var et ægteskab der holdt i 20 år.
 
Vi lærte hinanden at kende da jeg var omkring 18 
og Kirsten ca. 17 år. 
Det var i Hit House på Frederiksberg Alle, året var 
1964, stedet som i dag hedder Aveny T, det var 
den gang et af de hotte steder, og så var det uden 
alkohol, skulle man have noget at drik
ske inden man gik hjemme fra.

Der blev danset til orkestre som
Rivals, Sir Henry & His Butlers(Ole Bredahl) 
specielt Tommy Seebach, The 
Scarlets med Johnny Reimar, The Lollipops og The 
Hitmakers og mange, mange flere som i 
navne i den danske musik verden.

år) senere kan jeg se det sjove, og det sammenhold vi havde dengang var 
noget specielt fordi vi altid var sammen dag og nat og passede på hinanden

Vi mødtes i mange år efter, det var altid den lørdag der lå nærmest d. 29.april, vi gik i byen, fik 
iddag og på diskotek bag efter. En jeg så mange år efter var Kjell Hansen og hans 

familie, vi tog på mange gode ferieture sammen og havde mange traditioner omkring Påske, 

Venskabet gled ud da jeg blev skilt 20 år efter sikkert fordi der ikke var mange der blev skilt den 
svært for nogle mennesker at vi ”kunne” være vokset fra hinanden.

Kirsten og jeg er stadig gode venner og ses til børn og børnebørn fødselsdage m.m.

Det var et ægteskab der holdt i 20 år. 

lærte hinanden at kende da jeg var omkring 18 

Det var i Hit House på Frederiksberg Alle, året var 
1964, stedet som i dag hedder Aveny T, det var 
den gang et af de hotte steder, og så var det uden 
alkohol, skulle man have noget at drikke skulle det 

 

Der blev danset til orkestre som Peter Belli & Les 
Sir Henry & His Butlers(Ole Bredahl) 

specielt Tommy Seebach, The 
, The Lollipops og The 

Hitmakers og mange, mange flere som i dag er 
navne i den danske musik verden. 

år) senere kan jeg se det sjove, og det sammenhold vi havde dengang var 
noget specielt fordi vi altid var sammen dag og nat og passede på hinanden 

Vi mødtes i mange år efter, det var altid den lørdag der lå nærmest d. 29.april, vi gik i byen, fik 
iddag og på diskotek bag efter. En jeg så mange år efter var Kjell Hansen og hans 

familie, vi tog på mange gode ferieture sammen og havde mange traditioner omkring Påske, 

ikke var mange der blev skilt den 
”kunne” være vokset fra hinanden. 

Kirsten og jeg er stadig gode venner og ses til børn og børnebørn fødselsdage m.m. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeg boede i Blågårdsgade 30 sammen med to 
andre, den ene, ham der havde arvet lejligheden 
af sin mor og Tommy som senere blev gift med 
Kirstens lille søster Bente. 

Kirsten var den næst ældste af 4 piger og en 
dreng, så det har sikkert været hårdt for hendes 
forældre at der altid var gang i den i det lille 
rækkehus, Hegnshusene i Brønshøj. 

Kirsten arbejdede i en slagter butik på 
Frederikssundsvej i Brønshøj da jeg lærte hende 
at kende, der arbejdede hun en del år efter vi 
havde fået vores første barn (Tonny).

De var meget bekvemt for der var billigt kød, så 
der manglede aldrig mad i huset, så når der skulle 
holdes fest manglede der aldrig kød på bordet. 

Kirsten blev gravid inden jeg skulle være soldat, 
hun boede stadig i Hegnshusene sammen med 3 
af hendes søskende så jeg købte en sovesofa til 
hende som kunne stå på hendes værelse, jeg 
troede jeg skulle sove sammen med Kirsten og 
Tonny når jeg var hjemme på orlov fra militæret, 
men nej, min svigermor var åbenbart 
mig fordi jeg altid forsvarede Kirsten når der var
noget galt og det var der tit. 

Jeg havde et meget anstrengt forhold til min 
svigermor i alle 20 år, fordi jeg ikke syntes at de 
(pigerne) altid skulle spørge hende om de nu 
måtte, eller om det nu var godt nok. Jeg syntes at 
når de nu var flyttet hjemmefra skulle de selv 
bestemme over deres liv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jeg boede i Blågårdsgade 30 sammen med to 
ene, ham der havde arvet lejligheden 

af sin mor og Tommy som senere blev gift med 

Kirsten var den næst ældste af 4 piger og en 
dreng, så det har sikkert været hårdt for hendes 
forældre at der altid var gang i den i det lille 

 

Kirsten arbejdede i en slagter butik på 
Frederikssundsvej i Brønshøj da jeg lærte hende 

r efter vi 
havde fået vores første barn (Tonny). 

De var meget bekvemt for der var billigt kød, så 
der manglede aldrig mad i huset, så når der skulle 
holdes fest manglede der aldrig kød på bordet.  

Kirsten blev gravid inden jeg skulle være soldat, 
stadig i Hegnshusene sammen med 3 

af hendes søskende så jeg købte en sovesofa til 
hende som kunne stå på hendes værelse, jeg 
troede jeg skulle sove sammen med Kirsten og 
Tonny når jeg var hjemme på orlov fra militæret, 
men nej, min svigermor var åbenbart meget sur på 
mig fordi jeg altid forsvarede Kirsten når der var 

Jeg havde et meget anstrengt forhold til min 
svigermor i alle 20 år, fordi jeg ikke syntes at de 
(pigerne) altid skulle spørge hende om de nu 

nu var godt nok. Jeg syntes at 
når de nu var flyttet hjemmefra skulle de selv 

Jeg kunne ikke få lov til at besøge Tonny og 
Kirsten selv om jeg sad i en kirke,
Københavns Indre Mission og 
Rømersgade 17. 
Kronens Artilleri havde inviteret på noget 
underholdning for alle os rekrutter, det skulle 
foregår i København og jeg kunne først få lov 
til at se ham 10 dage efter fødslen, på min 
første orlov. 
8.marts 1966 blev jeg far til Tonny
(børnebørn Kristina – 
Tonny blev født på en privat føde klinik på 
Frederiksborgvejen 92,2
 
Vi fik vores 1. lejlighed i Esrumgade 5 st. på 
Nørrebro som vicevært, 01.maj 1967 
marts 1971 

Jeg kunne ikke få lov til at besøge Tonny og 
Kirsten selv om jeg sad i en kirke, 
Københavns Indre Mission og Bethesda i 

Kronens Artilleri havde inviteret på noget 
underholdning for alle os rekrutter, det skulle 
foregår i København og jeg kunne først få lov 
til at se ham 10 dage efter fødslen, på min 

8.marts 1966 blev jeg far til Tonny / 
 Lucas – Frederikke) 

Tonny blev født på en privat føde klinik på 
Frederiksborgvejen 92,2 

Vi fik vores 1. lejlighed i Esrumgade 5 st. på 
Nørrebro som vicevært, 01.maj 1967 – 01 



08.marts 1966 Far for første gang.
 
Tonny kom til verden på en privat føde
uden den store dramatik. 
Jeg oplevede ham for første gang da han var 10 dage gammel, je
gang kunne man ikke sådan få lov til at komme hjem fordi man var blevet far.

 

 

 

 
Jeg havde købt en sovesofa til Kirsten som hun kunne 
have på sit værelse hjemme hos sin far og mor i 
Hegnshusene i Brønshøj, som egentlig
jeg kom hjem på orlov. 
Tonny havde også en seng på værelset så var det vores 
mening at vi alle tre skulle sove sammen på værelset.

Vi syntes det var godt tænkt, men min ”dejlige svigermor” havde en anden mening, for det første skulle 
der først vaskes bleer, jeg mener vaskes stof bleer, de skulle koges, vaskes og tørres m.m. 
 
Den første gang jeg var hjemme, troede jeg at jeg skule sove sammen med min nyfødte søn og min 
kæreste, men nej, min ”kære svigermor” havde en anden mening om dette.
Jeg fik en luftmadras som jeg kunne sove på under spisebordet i stuen men ikk
1.sal. 
 
Kirstens søster Jytte kunne godt få lov til at sove sammen med hendes kæreste på sit værelse, men de 
havde selvfølgelig heller ingen børn.
Jeg tror min svigermor var bange for at Kirsten og jeg skulle lave flere 

Det var den 29. april 1967 jeg blev færdig med at være soldat! 

Så efter 14 måneder ved militæret fik vi tilbudt en lejlighed i Esrumgad
Nørrebro som 
vinduer, fejes fortov 
rist over så de butikker der lå i kælderen kunne få dagslys i
skrabe 
om vinteren skulle der skovles sne 3
sne på 4 m
der arbejdede på Dahls Varehus fjernlager.
Kirsten stod op og kiggede ud af vinduet for at se om der 
hvis der var sne,

på postkontoret kl.06 og så igen når jeg kom hjem efter 
brevombæring og igen inden jeg gik i seng, alt dette 
at komme væk fra svigermor i en fart.
Det blev til 4 år som vicevært så var jeg træt af det, men 
godt nok til at starte på med billig husleje og så havde jeg 
ikke langt til Nørrebros Posthus på Jagtvejen.
 
 
 
Jeg var blevet "postbud på prøve", som også skulle 
passes kl. 6:00, her var jeg færdig ved 12
Det var nogle hårde år for der skulle tjenes nogle penge, så jeg havde også et ekstra job om 
eftermiddagen, først et job på en tankstation med vask og
et firma der solgte kontorartikler og tryksager, her fik Kirsten et job efter barselsorlov.

Den første orlov jeg fik, kunne jeg ikke komme hurtig 
nok hjem for at se min søn for første gang.
Turen hjem med tog og sporvogn var meget lang, det 
var meget spændende for jeg havde kun lige talt ret kort 
i telefon med Kirsten og ikke som i dag hvor barnet 
dårligt er blevet født før der ligger foto og film på de 
sociale medier. 

Far for første gang. 

onny kom til verden på en privat fødeføde klinik på Frederiksborgvejen 92,2 

Jeg oplevede ham for første gang da han var 10 dage gammel, jeg var desværre inde som soldat og den 
gang kunne man ikke sådan få lov til at komme hjem fordi man var blevet far. 

Jeg havde købt en sovesofa til Kirsten som hun kunne 
have på sit værelse hjemme hos sin far og mor i 
Hegnshusene i Brønshøj, som egentlig skulle bruges når 

Tonny havde også en seng på værelset så var det vores 
mening at vi alle tre skulle sove sammen på værelset. 

Vi syntes det var godt tænkt, men min ”dejlige svigermor” havde en anden mening, for det første skulle 
først vaskes bleer, jeg mener vaskes stof bleer, de skulle koges, vaskes og tørres m.m. 

Den første gang jeg var hjemme, troede jeg at jeg skule sove sammen med min nyfødte søn og min 
kæreste, men nej, min ”kære svigermor” havde en anden mening om dette. 
Jeg fik en luftmadras som jeg kunne sove på under spisebordet i stuen men ikke på Kirstens værelse på 

Kirstens søster Jytte kunne godt få lov til at sove sammen med hendes kæreste på sit værelse, men de 
havde selvfølgelig heller ingen børn. 

or min svigermor var bange for at Kirsten og jeg skulle lave flere børn eller noget i den retning.

Det var den 29. april 1967 jeg blev færdig med at være soldat!  

Så efter 14 måneder ved militæret fik vi tilbudt en lejlighed i Esrumgad
Nørrebro som vicevært for 3 opgange hvor der skulle vaske trapper, pudses 
vinduer, fejes fortov rense lyskasser (lyskasser var et huld i jorden med en 
rist over så de butikker der lå i kælderen kunne få dagslys i

 sne, når jeg siger skrabe sne så var der meget sne.
om vinteren skulle der skovles sne 3-4 gange om dagen, op 
sne på 4 meter bredt fortov, ellers var trampet hårdt af alle de mennesker 
der arbejdede på Dahls Varehus fjernlager. 
Kirsten stod op og kiggede ud af vinduet for at se om der 
hvis der var sne, stod jeg op klokken 4 for at skrabe sne så jeg kunne være 

på postkontoret kl.06 og så igen når jeg kom hjem efter 
brevombæring og igen inden jeg gik i seng, alt dette bare for 
at komme væk fra svigermor i en fart. 
Det blev til 4 år som vicevært så var jeg træt af det, men 

til at starte på med billig husleje og så havde jeg 
ikke langt til Nørrebros Posthus på Jagtvejen. 

Jeg var blevet "postbud på prøve", som også skulle  
passes kl. 6:00, her var jeg færdig ved 12-13 tiden,  
Det var nogle hårde år for der skulle tjenes nogle penge, så jeg havde også et ekstra job om 
eftermiddagen, først et job på en tankstation med vask og klargøring af biler, herefter kørte jeg for
et firma der solgte kontorartikler og tryksager, her fik Kirsten et job efter barselsorlov.

fik, kunne jeg ikke komme hurtig 
nok hjem for at se min søn for første gang. 
Turen hjem med tog og sporvogn var meget lang, det 
var meget spændende for jeg havde kun lige talt ret kort 
i telefon med Kirsten og ikke som i dag hvor barnet 

født før der ligger foto og film på de 

g var desværre inde som soldat og den 

Vi syntes det var godt tænkt, men min ”dejlige svigermor” havde en anden mening, for det første skulle 
først vaskes bleer, jeg mener vaskes stof bleer, de skulle koges, vaskes og tørres m.m.  

Den første gang jeg var hjemme, troede jeg at jeg skule sove sammen med min nyfødte søn og min 

e på Kirstens værelse på 

Kirstens søster Jytte kunne godt få lov til at sove sammen med hendes kæreste på sit værelse, men de 

børn eller noget i den retning. 

Så efter 14 måneder ved militæret fik vi tilbudt en lejlighed i Esrumgade på 
opgange hvor der skulle vaske trapper, pudses 

rense lyskasser (lyskasser var et huld i jorden med en 
rist over så de butikker der lå i kælderen kunne få dagslys ind i butikken)og 

var der meget sne. Det værste var 
4 gange om dagen, op for at skovle 
trampet hårdt af alle de mennesker 

Kirsten stod op og kiggede ud af vinduet for at se om der var faldet sne, 
at skrabe sne så jeg kunne være 

Det var nogle hårde år for der skulle tjenes nogle penge, så jeg havde også et ekstra job om 
klargøring af biler, herefter kørte jeg for 

et firma der solgte kontorartikler og tryksager, her fik Kirsten et job efter barselsorlov. 



Efterhånden som Tonny blev ældre kunne vi foretage os mange 
ting sammen. 
En ting jeg ikke er stolt af i dag, jeg var ung og havde temperament 
det mærkede Tonny en gang imellem i sin numse, kun i numsen. 
Har vendt det mange gange med Tonny, men det var dengang 
håber ikke han har taget skade. 
 
Vi gik på lege pladsen i Nørrebro Parken, vi tog til Købehavn med 
Ib og Flemming, vi tog med havnerundfarten og var oppe i tårnet 
på Vor Frelser Kirke m.m.  
Senere da Tonny blev lidt ældre tog vi på fiske tur oppe ved Helsingør i robåd som regel var vi meget 
ude med Ib og Flemming og havde det rigtig sjovt sammen. 
Vi havde mange sjove timer sammen når vi var ude at fiske på Sjælsø med Flemming og Ib, det eneste 
vi ikke gjorde, var at fiske, vi havde store madpakke med øl, sodavand, snaps og Gl. Dansk. 
Der blev smidt åregafler i vandet, købt Wienerbrød og senere på vej hjem skulle vi lige forbi McDonald's, 
vi skulle jo nødig sulte. 
Mange af dem der sad og spiste hos McDonald måtte lige løfte hovedet for at se på dem der kom ind af 
døren, vi var beskidte, havde regntøj og gummi støvler på og jeg tror også vi lugtede lidt efter en 
hyggelig dag på søen. 
 
Vi var ret ofte i Prejlerup, Odsherred hvor min mor boede i mange år 
sammen med Karl. 
Vi havde mange forlængede weekender fra fredag eftermiddag til søndag 
eftermiddag og jeg skal love for der blev spist og drukket til den store 
guldmedalje og ind i mellem fik vi også lavet noget på gården. 
 
Flemming og Tonny syntes det var dejlig at være i 
Prejlerup, de glædede sig til at komme på landet lige 
som os andre, her kunne de lege og rende frit omkring 
uden tøj på lege med vand og blive beskidte uden at få 
skældud. 
 
Vi fik gravet en brønd så man kunne få vand ind i huset 
med en stor pumpe, der blev malet på huset og høstet 
med mejetærsker. 
Vi skød med luftbøsse, slange bøsser, skudt med bue 
og pil. Vi fik lavet nogle drager som vi satte op sammen med drengene, så 
skulde vi selvfølgelig også have noget at spise og drikke. 

 
Der var en weekend hvor vi sad midt i frokosten som sædvanlig, hvor drengene 
gik og legede med drage, troede vi, men nej de havde fået fat i nogle tændstikker 
og havde sat ild til høstakken, så kan det nok være vi blev ædru i en fart og gik i 
gang med at slukke ildebrand, vi fik spredt høstakken ud og fik slukket ilden, men 
jeg tror der var nogle forældre der blev ret sure over at vores søde drenge kunne 
finde på at lege med tændstikker. 
 
Der blev næsten altid holdt juleaften 1-2 juledag på landet dengang, det var det 
vi kaldte at holde jul på landet. 
Det kan godt være det lyder lidt lyserødt det hele men hvor har vi mange gange 

siddet fast i sneen både ud og hjem, så der for kan det lyde som om vi ikke husker så godt, men 
dengang var det vinter om vinteren og sommer om sommeren. 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
11.juli 1973 blev jeg far til Henrik
 
Vi var så heldige at min meget gode kammerat Kurt Hall som havde en 
lille boghandel (bytte brugte bøger og blade, senere porno film og 
købte ejendommen Korsgade 37, her var han selv født og opvokse på 5. 
sal sammen med sin mor og papfar Rudolf.
Der var 2 lejligheder ledige på 1. sal, her valgte Kurt den til venstre og 
jeg tog den til højre, det var der en grund til han 
valgte. 

Damen der havde boet til højre var af meget 
ældre dato så der skulle laves rigtig meget 
ved den lejlighed og det ga
i gang med.
Jeg brugte 250 kg. mørtel til at mure væggene 
op med, gulvene skulle slibes, fordi de 
gulvtæpper der lå på gulvene lå på skrå i 

værelserne og så var der lakeret rigtig mange gange uden om gulvtæpperne. 
Vi fik købt to rystepudser og en masse sandpapir og så var det ned på knæ. 
Vi havde ingen store maskiner som i dag, så det var hårdt arbejde.

. 
 
11.juli 1973 
Griffenfeldsgade
Jeg skulle følge helle op for enden af Korsgade 
jeg troede hun ville føde med det samme men nej han ventede et døgn 
med at komme
Da Tonny blev født var jeg soldat, nu 
skulle Henrik så komme til verden, det 
skulle jeg opleve så jeg bad personale 

ved midnat om at ringe til mig når det var tid, så ville jeg lige gå hjem og 
få et par timers søvn. 
Hvad glemte personalet, at ringe, så jeg mødte op og fik af vide jeg var 
blevet far til en søn ”sådan” det oplevede jeg heller ikke.
 
Henrik var en dreng der altid skulle pille
ved ting hos fremmede måtte vi altid være efter ham (prins pille finger). Da han blev lidt ældre kunne du 
give ham en pind og et stykke papir så kunne han få noget ud af det. Han elskede at gemme sig 
andet mærkeligt sted på vores 104 m2 i Korsgade.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vi flyttede til Skjoldsgade 6.5 sal, på Østerbro skråt over for den Amerikanske Ambassade, 01 marts 
1971 til 01. marts 1973 (i dag hedder det Olof Palmes Gade)
Herfra flyttede vi til Korsgade 37, 1 sal 01. marts 1973 til 04. august 1983. 

Heldigvis kunne jeg lave noget ved lejligheden medens jeg boede på 
uger efter jeg havde været på arbejd

Når Henrik skulle hjem fra Hellig Kors skole glemte han tid 
og sted, derfor var 
det tit vi skulle og lede efter ham fordi vi var nervøse for at 
han var gået med 
en eller fordi han var så tillidsfuld over for alle mennesker. 
Når vi så fandt ham så vidste han godt han havde gjort 
noget forkert, skyndte sig hjem og ventede på at få et klap 
bag i. (et rigtig mandfolk).
Da vi flyttede Grønnedammen i Brøndby, fik Henri
værelse og her kunne man næsten aldrig komme ind af 
døren, for der hang 
kampvogne alle vegne.
 

Henriks første  
cykel 

11.juli 1973 blev jeg far til Henrik  

Vi var så heldige at min meget gode kammerat Kurt Hall som havde en 
lille boghandel (bytte brugte bøger og blade, senere porno film og 
købte ejendommen Korsgade 37, her var han selv født og opvokse på 5. 
sal sammen med sin mor og papfar Rudolf. 
Der var 2 lejligheder ledige på 1. sal, her valgte Kurt den til venstre og 
jeg tog den til højre, det var der en grund til han 
valgte.  

Damen der havde boet til højre var af meget 
ældre dato så der skulle laves rigtig meget 
ved den lejlighed og det gad Kurt ikke rigtig gå 
i gang med.  
Jeg brugte 250 kg. mørtel til at mure væggene 
op med, gulvene skulle slibes, fordi de 
gulvtæpper der lå på gulvene lå på skrå i 

værelserne og så var der lakeret rigtig mange gange uden om gulvtæpperne.  
tepudser og en masse sandpapir og så var det ned på knæ. 

Vi havde ingen store maskiner som i dag, så det var hårdt arbejde. 

 
11.juli 1973 kom Henrik til verden på Sankt Josephs Hospital 
Griffenfeldsgade. 
Jeg skulle følge helle op for enden af Korsgade og så ind på fødestuen, 
jeg troede hun ville føde med det samme men nej han ventede et døgn 
med at komme.   
Da Tonny blev født var jeg soldat, nu 
skulle Henrik så komme til verden, det 
skulle jeg opleve så jeg bad personale 

når det var tid, så ville jeg lige gå hjem og 

Hvad glemte personalet, at ringe, så jeg mødte op og fik af vide jeg var 
blevet far til en søn ”sådan” det oplevede jeg heller ikke. 

Henrik var en dreng der altid skulle pille ved tingene, men slog aldrig noget i stykker, så når han pillede 
ved ting hos fremmede måtte vi altid være efter ham (prins pille finger). Da han blev lidt ældre kunne du 
give ham en pind og et stykke papir så kunne han få noget ud af det. Han elskede at gemme sig 
andet mærkeligt sted på vores 104 m2 i Korsgade. 

Vi flyttede til Skjoldsgade 6.5 sal, på Østerbro skråt over for den Amerikanske Ambassade, 01 marts 
1971 til 01. marts 1973 (i dag hedder det Olof Palmes Gade) 
Herfra flyttede vi til Korsgade 37, 1 sal 01. marts 1973 til 04. august 1983.  

Heldigvis kunne jeg lave noget ved lejligheden medens jeg boede på Østerbro, det tog det meste af fire
ter jeg havde været på arbejd 

Når Henrik skulle hjem fra Hellig Kors skole glemte han tid 
og sted, derfor var  
det tit vi skulle og lede efter ham fordi vi var nervøse for at 
han var gået med  
en eller fordi han var så tillidsfuld over for alle mennesker. 
Når vi så fandt ham så vidste han godt han havde gjort 
noget forkert, skyndte sig hjem og ventede på at få et klap 
bag i. (et rigtig mandfolk). 
Da vi flyttede Grønnedammen i Brøndby, fik Henrik sit eget 
værelse og her kunne man næsten aldrig komme ind af 
døren, for der hang action mand i snore, helikopter, jeep og 
kampvogne alle vegne. 

Vi var så heldige at min meget gode kammerat Kurt Hall som havde en 
lille boghandel (bytte brugte bøger og blade, senere porno film og blade) 
købte ejendommen Korsgade 37, her var han selv født og opvokse på 5. 

Der var 2 lejligheder ledige på 1. sal, her valgte Kurt den til venstre og 
jeg tog den til højre, det var der en grund til han 

Sankt Josephs Hospital 

og så ind på fødestuen, 
jeg troede hun ville føde med det samme men nej han ventede et døgn 

ne, men slog aldrig noget i stykker, så når han pillede 
ved ting hos fremmede måtte vi altid være efter ham (prins pille finger). Da han blev lidt ældre kunne du 
give ham en pind og et stykke papir så kunne han få noget ud af det. Han elskede at gemme sig et eller 

Vi flyttede til Skjoldsgade 6.5 sal, på Østerbro skråt over for den Amerikanske Ambassade, 01 marts 

Østerbro, det tog det meste af fire 

Når Henrik skulle hjem fra Hellig Kors skole glemte han tid 

det tit vi skulle og lede efter ham fordi vi var nervøse for at 

en eller fordi han var så tillidsfuld over for alle mennesker.  

noget forkert, skyndte sig hjem og ventede på at få et klap 

k sit eget 

helikopter, jeep og 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

En dag havde jeg fået fat i en brug cykel som jeg havde lavet tip top i stand 
med en masse ny reserve dele, pudse og poler
endelig kunne komme ud og cykle fordi den cykel han havde, var simpelthen 
byggeret så meget om så den kunne næsten ikke mere.
Henrik var så glad, så han skulle ud og køre, med det samme men, Henrik 
havde ikke kørt med gear og håndbremse før, så lidt efter kom han 
trækkende med cyklen med bøje forgaffel, han havde kigget så meget op og 
ned af cyklen, han havde ikke set den parkeret bil længere oppe ad vejen, 
han kom desværre til at køre ind i den og manden der ejede bilen var t
på Henrik. 
 
Den første gang Henrik var med på en af vores berømte fiske ture var han 
total skuffet over at vi ikke rigtig fiskede men spiste og drak i stedet for, så 
for Henrik var det ikke en rigtig fiske tur, men han syntes det var sjovt 
alligevel. 
 
Henrik var altid med hvor der skete noget, så han glemte ofte at give besked 
om hvor han var, ellers var han meget flink til at forstå når man gav ham 
besked. 
 

Henrik var ret ofte over på Vest Volden sammen med de andre drenge, enten på cykel eller også 
legede de cowboyer og indianer, engang imellem fik de mig med til at lege så var de så glade når 
en ”voksen” gad være med. 
Når der skulle repareres cykler så kom 
kunne hjælpe fordi deres far ikke lige havde tid, det skete ret ofte. 

 

En dag havde jeg fået fat i en brug cykel som jeg havde lavet tip top i stand 
med en masse ny reserve dele, pudse og poleret, Henrik blev så glad at han 
endelig kunne komme ud og cykle fordi den cykel han havde, var simpelthen 
byggeret så meget om så den kunne næsten ikke mere. 
Henrik var så glad, så han skulle ud og køre, med det samme men, Henrik 

håndbremse før, så lidt efter kom han 
trækkende med cyklen med bøje forgaffel, han havde kigget så meget op og 
ned af cyklen, han havde ikke set den parkeret bil længere oppe ad vejen, 
han kom desværre til at køre ind i den og manden der ejede bilen var tosset 

Den første gang Henrik var med på en af vores berømte fiske ture var han 
total skuffet over at vi ikke rigtig fiskede men spiste og drak i stedet for, så 
for Henrik var det ikke en rigtig fiske tur, men han syntes det var sjovt 

Henrik var altid med hvor der skete noget, så han glemte ofte at give besked 
om hvor han var, ellers var han meget flink til at forstå når man gav ham 

Henrik var ret ofte over på Vest Volden sammen med de andre drenge, enten på cykel eller også 
og indianer, engang imellem fik de mig med til at lege så var de så glade når 

cykler så kom børnene på vejen og spurgte Henrik om ikke hans far lige 
kunne hjælpe fordi deres far ikke lige havde tid, det skete ret ofte.  

et, Henrik blev så glad at han 
endelig kunne komme ud og cykle fordi den cykel han havde, var simpelthen 

trækkende med cyklen med bøje forgaffel, han havde kigget så meget op og 

Henrik var altid med hvor der skete noget, så han glemte ofte at give besked 

Henrik var ret ofte over på Vest Volden sammen med de andre drenge, enten på cykel eller også 
og indianer, engang imellem fik de mig med til at lege så var de så glade når 

børnene på vejen og spurgte Henrik om ikke hans far lige 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det var så den største lejlighed i ejendommen på 
104 m2, alle gulve skulle slibes, damen der havde 
boet i lejligheden havde lagt sine tæpper på skrå i 
værelserne, det var også i orden, men hun havde 
lakeret gulvene rigtig mange gange rundt om 
gulvtæpperne, så der var noget lak der skulle slibes 
af, det foregik på alle fire med en rystepudser, det 
havde nok været lidt nemmere i dag. 

Vi fik en dejlig stor lejlighed med centralvarme og varmt 
vand, det var ren luksus. 

Senere viste det sig at lige netop i den lejlighed, 
Korsgade 37, 1Th. var den lejlighed hvor Den kun 17-
årige, ny udlærte typograf, Egmont H. Petersen, starter 
d. 15. maj 1878 sit eget trykkeri under navnet P. 
Petersens Bogtrykkeri i sin mor, Petrine Petersens, 
køkken som var starten på det der i dag hedder 
Gutenberghus, i dag lever Egmont H. Petersens 
grundlæggende ideer stadig meget i Egmont. 
Iværksætteri, innovation og socialt ansvar spil, e-
handel, digital marketing, til filmproduktion og 
distribution, i 1992 skifter Gutenberghus navn til 
Egmont. 

I 1983 flyttede vi til et rækkehus Grønnedammen 60, Brøndby, her boede jeg til 10.maj 1986. 
Samme dato som jeg flyttede sammen med Helle i hendes lejlighed på Christianehøj 181,1 
i Søborg. 

Alt dette fandt vi ud af ved et tilfælde, fordi der kom nogle fotografer der spurgte om de måtte tage 
nogle billeder af vores lejlighed som skulle bruges til markering af deres 100 års jubilæum i 1978. 

1.januar 1991 købte vi lejlighed Grønnegården 604 B i Greve.11.maj 1995 blev jeg far til Melanie.  
Jeg har kendt Helle Rungsted siden 1986 og blev gift med Helle 25. juli 2001 på Greve Rådhus af 
Borgmester Rene Milo, det eneste vidne var Melanie som holdt ringene.  
Samme dag tog vi på grunden ved Furesøen, her overraskede vi Nina og John Rungsted 
(svigerforældre) med Champagne og jordbær. Bryllupsfesten blev holdt ugen efter i Grønnegården, 
Greve. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. maj 2021 er det 35 år siden vi flyttede sammen i Helles lejlighed på Christianehøj i Søborg.
Vi lærte hinanden at kende i et motionscenter på Søborg Torv.
 
Jeg skulle etablere et motionscenter på Anne
som ejede Brøndby Body-Helse-center.
Helle trænede og drak kaffe, hun var der altid når jeg var der, så vi fik snakket en del.

Jeg havde været separeret i 1½ år og var flyttet hjem til Kirsten igen for at se om vi kunne få det til at 
fungere igen, men efter et ½ år var det sket igen.

Jeg ville flytte men havde ikke noget sted at bo, så jeg spurgte Helle om jeg kunne låne hendes sof
par dage, hun spurgte, efter hun havde tænkt lidt over det, hvornår skulle
morgen "hun var lige ved at falde ned af stolen".

Helle ville lige fortælle det til sine forældre som boede i opgangen ved siden af
vente med at tage ham med hjem til vi er rejst, (de skulle på ferie) John sagde "ja hvis du havde boet i 
Jylland havde vi ikke vist noget om det"
Jeg skulle sove på sofaen, men Helle sagde, du kan lige så godt sove i sengen, det er en stor dobbel
seng der er jo masser af plads. (der blev ikke sovet meget den nat)

Som sagt tidligere nu har vi snart boet sammen i 35
chance. 

år siden vi flyttede sammen i Helles lejlighed på Christianehøj i Søborg.
motionscenter på Søborg Torv. 

Jeg skulle etablere et motionscenter på Anne-Lise Petersens Danseskole sammen med Søren Truelsen 
center. 

Helle trænede og drak kaffe, hun var der altid når jeg var der, så vi fik snakket en del.

eg havde været separeret i 1½ år og var flyttet hjem til Kirsten igen for at se om vi kunne få det til at 
fungere igen, men efter et ½ år var det sket igen. 

Jeg ville flytte men havde ikke noget sted at bo, så jeg spurgte Helle om jeg kunne låne hendes sof
par dage, hun spurgte, efter hun havde tænkt lidt over det, hvornår skulle det 
morgen "hun var lige ved at falde ned af stolen". 

Helle ville lige fortælle det til sine forældre som boede i opgangen ved siden af
vente med at tage ham med hjem til vi er rejst, (de skulle på ferie) John sagde "ja hvis du havde boet i 
Jylland havde vi ikke vist noget om det" 
Jeg skulle sove på sofaen, men Helle sagde, du kan lige så godt sove i sengen, det er en stor dobbel
seng der er jo masser af plads. (der blev ikke sovet meget den nat) 

nu har vi snart boet sammen i 35 år, selv om der var mange der ikke gav det en 

år siden vi flyttede sammen i Helles lejlighed på Christianehøj i Søborg. 

Lise Petersens Danseskole sammen med Søren Truelsen 

Helle trænede og drak kaffe, hun var der altid når jeg var der, så vi fik snakket en del. 

eg havde været separeret i 1½ år og var flyttet hjem til Kirsten igen for at se om vi kunne få det til at 

Jeg ville flytte men havde ikke noget sted at bo, så jeg spurgte Helle om jeg kunne låne hendes sofa et 
 være fra, jeg svarede fra i 

Helle ville lige fortælle det til sine forældre som boede i opgangen ved siden af. Nina svarede, kan du 
vente med at tage ham med hjem til vi er rejst, (de skulle på ferie) John sagde "ja hvis du havde boet i 

Jeg skulle sove på sofaen, men Helle sagde, du kan lige så godt sove i sengen, det er en stor dobbelt 

år, selv om der var mange der ikke gav det en 



  

1995 Blev jeg far igen 
 
Marcus blev født på Køge Sygehus 11. Maj 
1995, vægt 4555 g.ca. 54 cm. 
 
Han blev døbt i Kildebrønde Kirke af pastor
Karin Kofod d. 29. Juli 1995 
 
Han var altid en glad dreng og var altid 
udendørs i alt slags vejer. 
 
Han sov bedste i sin barnevogn, også i 
Marcus har i rigtig mange år spillet Tværfløjte i 
Greve Ungdoms Orkester under Greve 
Musikskole. Han har spillet flere koncerter i 
Greve Centeret, Kirke koncerter, konkurre
koncerter og Solo Koncerter. 

Konfirmation d. 25.april 2009 i Hundige Kirke. Selve festen blev holdt hos Lisbeth og Tonny, 
hvor Lisbeth lavede hovedparten af maden og vi hjalp til, hvor vi kunne. Det 
vellykket fest og med godt humør.

Marcus blev den første student d. 22. juni 2015 kl. 08.30 på Greve 
Gymnasium, hvilket var et stort øjeblik. Til jul stod han tidligt op hver morge
og spillede julemelodier sammen med Ying, når de andre elever mødte ind om 
morgenen. Eleverne på Greve Gymnasium havde glæde af Ying og Marcus i 
2+3.G. hvor de opsatte en Musical, hvor de selv stod for audition, musik og 
opsætning. 
Marcus har spillet musical siden juni 2013 til juni 2017. Musicals som 
Burlesque, The Town Of Crude Desires, Romeo og Julie, Casanova og havde 
hovedrollen i Tornerose. Dem han sang i kor med, optrådte til Sankt Hans og 
andre arrangementer, hvor de også tog en tur
for at skræmme alle børnene til halloween.

23. august 2017 blev Marcus Rungsted 
nye CPR nr. skulle et nyt liv starte. Hun er gået fra at være en lille sød dreng med en masse krudt bag i, til en 
smuk kvinde med en masse muligheder i sit liv. Melanie blev Bachelo
Performance Design, forventer at blive f

Marcus blev født på Køge Sygehus 11. Maj 

Han blev døbt i Kildebrønde Kirke af pastor 

altid 

Han sov bedste i sin barnevogn, også i -10° C.  
Marcus har i rigtig mange år spillet Tværfløjte i 
Greve Ungdoms Orkester under Greve 
Musikskole. Han har spillet flere koncerter i 
Greve Centeret, Kirke koncerter, konkurrence 

Konfirmation d. 25.april 2009 i Hundige Kirke. Selve festen blev holdt hos Lisbeth og Tonny, 
hvor Lisbeth lavede hovedparten af maden og vi hjalp til, hvor vi kunne. Det 
vellykket fest og med godt humør. 

Marcus blev den første student d. 22. juni 2015 kl. 08.30 på Greve 
Gymnasium, hvilket var et stort øjeblik. Til jul stod han tidligt op hver morgen, 
og spillede julemelodier sammen med Ying, når de andre elever mødte ind om 
morgenen. Eleverne på Greve Gymnasium havde glæde af Ying og Marcus i 
2+3.G. hvor de opsatte en Musical, hvor de selv stod for audition, musik og 

musical siden juni 2013 til juni 2017. Musicals som Legend,  
Burlesque, The Town Of Crude Desires, Romeo og Julie, Casanova og havde  
hovedrollen i Tornerose. Dem han sang i kor med, optrådte til Sankt Hans og  
andre arrangementer, hvor de også tog en tur rundt til SFO'erne i Greve Kommune  
for at skræmme alle børnene til halloween. 

23. august 2017 blev Marcus Rungsted Frederiksen til Melanie Rungsted. Det var en stor dag for Melanie, med sit 
nye CPR nr. skulle et nyt liv starte. Hun er gået fra at være en lille sød dreng med en masse krudt bag i, til en 
smuk kvinde med en masse muligheder i sit liv. Melanie blev Bachelor- 29.jan. 2020 i Kommunikation + 

e færdig med Kandidaten i 2022 

Konfirmation d. 25.april 2009 i Hundige Kirke. Selve festen blev holdt hos Lisbeth og Tonny, 
hvor Lisbeth lavede hovedparten af maden og vi hjalp til, hvor vi kunne. Det blev en meget 

 

Frederiksen til Melanie Rungsted. Det var en stor dag for Melanie, med sit 
nye CPR nr. skulle et nyt liv starte. Hun er gået fra at være en lille sød dreng med en masse krudt bag i, til en 

29.jan. 2020 i Kommunikation + 



Vores Ferie 
Vi har haft en masse ferie siden vi lærte hinanden at kende med start i Spanien, Grækenland, Italien, 
Kroatien, Tyrkiet og Thailand 
 
Vores første ferie gik til 
Torremolinos i august 1986 

  
   
Grand Canaria-Playa del Inglés 
dec.1986 

  
   
Rhodes aug.1988 på  
Hotel  Kipriotis 

  
   

   
   
Rhodes aug.1989 på  
Hotel  Kipriotis m.  
Susanne og Clif 

  
   
Kreta aug. 2000 første rigtige 
ferie med M.R. 

  



Første tur til Toscana blev  
Chianti bakkerne i Toscana  
Juli 2003 
 

  
   
Toscana på Vingård Borgo 
Santinovo 21 juli 2004  

  
   
Nina og John var med på 
Camping, i mobilhome på 
Camping Europa ved Grado 17 
juli 2005 

  
   
Kroatia Juli 2007 sammen med 
Lene, Bjarne, Gitte, Johnny og 
børn 

  
   
Toscana & Lazise Juli 2008 
sammen med Gitte, Johnny, 
Helle, Per og børn 

  
   
Kroatien & Lazise Juli+August 
2009 sammen med Gitte, 
Johnny, Helle, Per og børn 

  
 
  



 
Italienske Riviera  Villagio dei 
Fiori Juli+August 2010 
 

  
   
Camping Thaiti & Lazise 
Juli+August 2011 

  
   
Toscana Papasole & Lazise  
Juni+Juli 2012 

  
   
Alanya Tyrkiet  Juli-August 
2014 hos Ayse på  
"Aliye Aazir Residence" 

  
   
Første tur til Moracea, Khao 
Lak, Thailand Januar 2016 

  
   

   
  



  
WoraBura 
Hua Hin Thailand januar 2017 
Besøg af Kate og Poul Anker 

  
   
Moracea Khao Lak  januar 2018 
Sammen med Gitte og Johnny 

  
   

   
   
Magaluf, Mallorca  
Hotel Spa Flamboyan Caribe, 
august 2019 
Med Gitte og Johnny 

  
   

   

Den sidste ferie var i 2019. 
Vi skulle til Thailand i 2020 i 25 dag fra 20. aug. 2020 - 15. sep. 2020 den blev ødelagt af en 
Corona virus. 
Vi har kæmpet i flere måneder for at få vores penge tilbage fra denne tur, hotellet lukkede og  
Thai Airways var ved at gå konkurs. 
Vi håber vi kan komme ud til Thailand igen i 2021 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ansat ved Post og Telegrafvæsenet 5.maj 
1967 -
 
Ved P&
mange forskellige ting i de 40 år jeg var ansat. 
Postbud på Nørrebro, Jagtvejen 73 
Ågade 112 
Hans Egedesgade, Florsgade, Hjort 
Lorenzensgade, Krügersgade, Laurids 
Skausgad
Sjællandsgade, Sjællandsgade Side Alle, 
Guldbergs Have, Guldbergsgade, Guldbergs 
Plads 

Det var den gang postbudene gik (løb) med post 4 gange om dage, senere blev det til 3 ombæringer, 
inden jeg sluttede som postbud, var vi nede på 2 ombæringer. 
 
For at blive postbud skulle man i gennem en skole uddannelse på Købmagergades Postkontor som 
varede i 2 år, i den tid bar man sort uniform og hed Reservepostbud. Efter jeg blev rigtig postbud var jeg 
på Nørrebro i 3 år (5 år i alt) som brevomdeler. Jeg bes
i kontortjenesten dvs. sortere post op til postbudene m.m. som ”overpostbud”. Det var et job med dag, 
eftermiddag, aften og nattevagter, så det var ikke lige noget for mig i længden. 
 
Jeg syntes det var for kedeligt så jeg skulle prøve at sortere post på Københavns Hovedbanegård, men 
først skulle jeg igennem et kursus forløb hvor jeg skulle lære alle de togstationer hvor posten skulle 
smides af, det skulle helst ikke af på de forkerte stationer. 
Det skulle vise sig at det ikke holdt så længe så jeg måtte videre i min søgen efter noget jeg måske kunne 
holde ud, helst med lidt spænding i, så det blev et indleverings postkontor (K 9) i Dronnings Tværgade 21 
som kontorpakmester.  
 
En dag så vi en af krone bilerne fra hoffet, det var Dronning Ingrid der gik ind 
stykke tid kom hun ud igen og kørte. Senere samme dag skulle lærlingen 
postpakker der skulle sendes, så vi spurgte ham selvfølgelig hvad det gik ud p
brødrister til dronningen uden ledning til så hun havde spurgt om der ikke fulgte en ledning med, han 
havde spurgt om hun ikke havde en støvsuger ledning, den passede fint til 
det var dronningen) hun svarede at det havde hun vidst nok der hjemme. Dagen efter kom der så en fra 
Amalienborg for at få den ledning. 
 Vi var ved at dø af grin da vi hørte den historie, så hver gang over på postkontoret skulle vi lige drille lidt, 
om han havde talt med dronning Ingrid for nyligt. Jeg var hver anden weekend på et postkontor på 
Christianshavn, Overgaden Oven Vandet, og derefter (K 30) på Nørrebrogade 10.

Ansat ved Post og Telegrafvæsenet 5.maj 
- 1.januar 2007 

Ved P&T (Post og Telegrafvæsenet) har jeg lavet 
mange forskellige ting i de 40 år jeg var ansat.  
Postbud på Nørrebro, Jagtvejen 73 – 1 og 2 – 10, 
Ågade 112 – 144, Henrik Rungs Gade,  
Hans Egedesgade, Florsgade, Hjort 
Lorenzensgade, Krügersgade, Laurids 
Skausgade, Ahlmannsgade, Jagtvej 2 – 8, 
Sjællandsgade, Sjællandsgade Side Alle, 
Guldbergs Have, Guldbergsgade, Guldbergs 

Det var den gang postbudene gik (løb) med post 4 gange om dage, senere blev det til 3 ombæringer, 
inden jeg sluttede som postbud, var vi nede på 2 ombæringer.  

For at blive postbud skulle man i gennem en skole uddannelse på Købmagergades Postkontor som 
varede i 2 år, i den tid bar man sort uniform og hed Reservepostbud. Efter jeg blev rigtig postbud var jeg 
på Nørrebro i 3 år (5 år i alt) som brevomdeler. Jeg besluttede mig for at skulle prøve noget andet og kom 
i kontortjenesten dvs. sortere post op til postbudene m.m. som ”overpostbud”. Det var et job med dag, 
eftermiddag, aften og nattevagter, så det var ikke lige noget for mig i længden.  

or kedeligt så jeg skulle prøve at sortere post på Københavns Hovedbanegård, men 
først skulle jeg igennem et kursus forløb hvor jeg skulle lære alle de togstationer hvor posten skulle 
smides af, det skulle helst ikke af på de forkerte stationer.  

e vise sig at det ikke holdt så længe så jeg måtte videre i min søgen efter noget jeg måske kunne 
holde ud, helst med lidt spænding i, så det blev et indleverings postkontor (K 9) i Dronnings Tværgade 21 

rne fra hoffet, det var Dronning Ingrid der gik ind hos isenkræmmeren,
ud igen og kørte. Senere samme dag skulle lærlingen fra isenkræmmeren over med 

postpakker der skulle sendes, så vi spurgte ham selvfølgelig hvad det gik ud på, han havde bare solgt et 
til dronningen uden ledning til så hun havde spurgt om der ikke fulgte en ledning med, han 

havde spurgt om hun ikke havde en støvsuger ledning, den passede fint til brødristeren
svarede at det havde hun vidst nok der hjemme. Dagen efter kom der så en fra 

Vi var ved at dø af grin da vi hørte den historie, så hver gang over på postkontoret skulle vi lige drille lidt, 
g Ingrid for nyligt. Jeg var hver anden weekend på et postkontor på 

Christianshavn, Overgaden Oven Vandet, og derefter (K 30) på Nørrebrogade 10.

Det var den gang postbudene gik (løb) med post 4 gange om dage, senere blev det til 3 ombæringer, 

For at blive postbud skulle man i gennem en skole uddannelse på Købmagergades Postkontor som 
varede i 2 år, i den tid bar man sort uniform og hed Reservepostbud. Efter jeg blev rigtig postbud var jeg 

luttede mig for at skulle prøve noget andet og kom 
i kontortjenesten dvs. sortere post op til postbudene m.m. som ”overpostbud”. Det var et job med dag, 

or kedeligt så jeg skulle prøve at sortere post på Københavns Hovedbanegård, men 
først skulle jeg igennem et kursus forløb hvor jeg skulle lære alle de togstationer hvor posten skulle 

e vise sig at det ikke holdt så længe så jeg måtte videre i min søgen efter noget jeg måske kunne 
holde ud, helst med lidt spænding i, så det blev et indleverings postkontor (K 9) i Dronnings Tværgade 21 

hos isenkræmmeren, efter et 
isenkræmmeren over med 

å, han havde bare solgt et 
til dronningen uden ledning til så hun havde spurgt om der ikke fulgte en ledning med, han 

brødristeren (han vidste ikke 
svarede at det havde hun vidst nok der hjemme. Dagen efter kom der så en fra 

Vi var ved at dø af grin da vi hørte den historie, så hver gang over på postkontoret skulle vi lige drille lidt, 
g Ingrid for nyligt. Jeg var hver anden weekend på et postkontor på 

Christianshavn, Overgaden Oven Vandet, og derefter (K 30) på Nørrebrogade 10. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det holdt heller ikke så længe så jeg måtte prøve noget nyt, som blev retur 
Bernstorffsgade 35 hvor vi sad og fandt frem til folk som postbuddet ikke kunde finde ude på 
distriktet, det kaldte vi for ”døde breve”, dem vi ikke kunne finde fik så lov til at ligge på lager i 3 
måneder, derefter bliv de kørt på Vest For

Det blev også en kort affære, hvorefter jeg havnede på Postens Filateli, det var her frimærkerne blev 
udgivet fra når der udkom et nyt mærke, så stod samlerne i kø for at købe de nye frimærker og få 
mærkerne sat på kuverter (førstedags kuverter) førstedags stemplet. Jeg oplevede her at være med på 
den første Danske Internationale Frimærke Udstilling Hafnia 76 i Bella Centret, som varede i 10 dage. 
Det var en oplevelse af de store med mange aktiviteter og mange timers
Da det sluttede var hverdagen blevet kedelig så jeg måtte igen ud for at prøve noget nyt.

Ekstra job medens jeg var ansat som Postbud 
 
På en tankstation ved Svanemøllen Station, vask og klargøring af biler
 
Kørte som Chauffør i København og det meste af Sjælland for Evanco kontorforsyning, jeg skulle køre 
kontor materiale ud til forskellige firmaer, samt tryksager (brev papir samt kuverter med firmatryk/logo). 
 
Arbejdede om eftermiddagen med at slæbe Petroleum til forretninger
kunder, det var sammen med Svoger Ib og 

1976 var et nyt kapitel i de 40 år jeg var ansat, 
havde søgt over på tele siden hos Radio 
Ingeniørtjenesten i Post og Telegrafvæsenet: 
 
Tænk lige på, at det tidspunkt var der ikke noget 
der hed ”mobil telefon” det nærmeste man kom på 
en mobil telefon var en telefon med et almindeligt 
telefonrør og et batteri og en lang antenne 
man kunne få forbindelse med Lyngby Radio som 
så stillede dig om til det telefonnummeret du bad 
om. 

Det holdt heller ikke så længe så jeg måtte prøve noget nyt, som blev retur postkontoret, i 
Bernstorffsgade 35 hvor vi sad og fandt frem til folk som postbuddet ikke kunde finde ude på 
distriktet, det kaldte vi for ”døde breve”, dem vi ikke kunne finde fik så lov til at ligge på lager i 3 
måneder, derefter bliv de kørt på Vest Forbrændingen med os som vagter. 

Det blev også en kort affære, hvorefter jeg havnede på Postens Filateli, det var her frimærkerne blev 
udgivet fra når der udkom et nyt mærke, så stod samlerne i kø for at købe de nye frimærker og få 

kuverter (førstedags kuverter) førstedags stemplet. Jeg oplevede her at være med på 
den første Danske Internationale Frimærke Udstilling Hafnia 76 i Bella Centret, som varede i 10 dage. 
Det var en oplevelse af de store med mange aktiviteter og mange timers arbejde (ca.12 timer hver dag) 
Da det sluttede var hverdagen blevet kedelig så jeg måtte igen ud for at prøve noget nyt.

Ekstra job medens jeg var ansat som Postbud  

På en tankstation ved Svanemøllen Station, vask og klargøring af biler for alle direktørerne i området

Kørte som Chauffør i København og det meste af Sjælland for Evanco kontorforsyning, jeg skulle køre 
kontor materiale ud til forskellige firmaer, samt tryksager (brev papir samt kuverter med firmatryk/logo). 

m eftermiddagen med at slæbe Petroleum til forretninger som så solgte det videre til private 
sammen med Svoger Ib og  han onkel Edgar Knudsen 

1976 var et nyt kapitel i de 40 år jeg var ansat, jeg 
siden hos Radio 

i Post og Telegrafvæsenet:  

Tænk lige på, at det tidspunkt var der ikke noget 
der hed ”mobil telefon” det nærmeste man kom på 
en mobil telefon var en telefon med et almindeligt 
telefonrør og et batteri og en lang antenne hvorved 
man kunne få forbindelse med Lyngby Radio som 
så stillede dig om til det telefonnummeret du bad 

postkontoret, i 
Bernstorffsgade 35 hvor vi sad og fandt frem til folk som postbuddet ikke kunde finde ude på 
distriktet, det kaldte vi for ”døde breve”, dem vi ikke kunne finde fik så lov til at ligge på lager i 3 

Det blev også en kort affære, hvorefter jeg havnede på Postens Filateli, det var her frimærkerne blev 
udgivet fra når der udkom et nyt mærke, så stod samlerne i kø for at købe de nye frimærker og få 

kuverter (førstedags kuverter) førstedags stemplet. Jeg oplevede her at være med på 
den første Danske Internationale Frimærke Udstilling Hafnia 76 i Bella Centret, som varede i 10 dage. 

arbejde (ca.12 timer hver dag) 
Da det sluttede var hverdagen blevet kedelig så jeg måtte igen ud for at prøve noget nyt. 

for alle direktørerne i området.  

Kørte som Chauffør i København og det meste af Sjælland for Evanco kontorforsyning, jeg skulle køre 
kontor materiale ud til forskellige firmaer, samt tryksager (brev papir samt kuverter med firmatryk/logo).  

som så solgte det videre til private 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeg lærte hurtigt at lave printplader, det var en glasfiber plade med kobber på, som blev belyst gennem 
en film der var lavet efter et layout, som igen, var lavet på tegnestuen. Pladen skulle hav noget 
emulation (lysfølsom lak) lagt på, først skulle pladen
hældes på derefter skulle den slynges så det 
pladespiller som til 45 LP- plader sat op til 3 dobbelt hastighed, og blev derefter ætset med syre. 

Jeg fik også lært at bruge et Reprokamera ved hjælp af en del kurser hos Agfa og Kodak. Jeg brugte en 
hel vinter på 4 måneder med at gå på kursus 2 dage om ugen hvor jeg skulle lære anvendt fotografi, til 
brug ved fotografering af prototyper, brochurer, portræt og begi
var et fotoatelier som blev brugt til gennem fotografering og typegodkende fjernstyret biler, radio, og 
meget andet som dengang skulle godkendes af P&T, således at der kunne tages stik prøver senere for 
at se om der var lavet om på opsætning af produktet. 

Snart var jeg helt ude af alt hvad der hed Lystryk, kopimaskiner og postomdeling for nu stod den kun på 
fotografering og print m.m. vi begyndte snart at få udstyr til at vi kunne lave vores egne farve fotografier 
og fremkalde farvefilm. 
 

Der var selvfølgelig også det der hed Walkie
talkie eller kort / langbølge radio senere kom 
der en lille dims som var forløberen for den 
mobiltelefon vi kender i dag som OPS 
Offentlige Person Søger, der var et lille display 
hvor man kunne aflæse det telefo
der blev ringet fra, så kunne man gå til en 
almindelig telefon og ringe til det nummer 
blev vist i displayet. 

Jeg blev ansat på tegnestuen på Islands 
Brygge som kontorbetjent hvor jeg skulle 
passe Kopimaskiner og lave lystryk m.m. post 
udbringning i bygningen til alle der havde med 
Televæsenet at gøre. Det bestod af 
Luftfartsvæsnet, P&T typegodkendelsen og 
Radio Ingeniør Tjenesten som jeg hørte ind 
under.  
Jeg var af og til på Nørrebrogade 10, her lå 
hovedkontoret den gang. Vi fik ofte besøg af
gård musikanter som var ret irriterende at høre 
på, den eneste måde vi kunne slippe af med 
dem på var at varme mønterne op med en 
bundselbrænder og så ud af vinduet.
Når de samlede mønterne op brændte de 
fingrene så blev de sure og gik så hørte vi ikke 
mere til dem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jeg lærte hurtigt at lave printplader, det var en glasfiber plade med kobber på, som blev belyst gennem 
en film der var lavet efter et layout, som igen, var lavet på tegnestuen. Pladen skulle hav noget 
emulation (lysfølsom lak) lagt på, først skulle pladen slibes fri for fedt med ståluld så skulle lakken 
hældes på derefter skulle den slynges så det overskydende lak kom af ved hjælp af en gammel 

plader sat op til 3 dobbelt hastighed, og blev derefter ætset med syre. 

lært at bruge et Reprokamera ved hjælp af en del kurser hos Agfa og Kodak. Jeg brugte en 
hel vinter på 4 måneder med at gå på kursus 2 dage om ugen hvor jeg skulle lære anvendt fotografi, til 
brug ved fotografering af prototyper, brochurer, portræt og begivenheder i P&T. Ved siden af mit kontor 
var et fotoatelier som blev brugt til gennem fotografering og typegodkende fjernstyret biler, radio, og 
meget andet som dengang skulle godkendes af P&T, således at der kunne tages stik prøver senere for 

var lavet om på opsætning af produktet.  

Snart var jeg helt ude af alt hvad der hed Lystryk, kopimaskiner og postomdeling for nu stod den kun på 
fotografering og print m.m. vi begyndte snart at få udstyr til at vi kunne lave vores egne farve fotografier 

Vores frokoststue havde vinduer ud til Nørrebrogade 
så vi kunne se over til købmanden på den anden 
side se gaden. 
Der var et sporvogns holdeplads, der stod tit mange 
mennesker og ventede, så vi lavede ind imellem 
telefon fis, ved at ringe til ham for at fortælle vi havde 
set en stjæle frugt fra kasserne på gaden og hvordan 
de så ud, han løb op på gade, fik fat i den person vi 
havde beskrevet som nægtede alt og han blev 
naturligvis helt til grin. 
 
Her var muligheder som jeg straks måtte udnytte, det 
kom ret hurtigt da jeg havde en kollega lige ved 
siden af som gik og lavede print plader (bundkort til 
radio komponenter) som man brugte i eksperimenter 
(Fuglerede) før en produktion.

Der var selvfølgelig også det der hed Walkie-
talkie eller kort / langbølge radio senere kom 
der en lille dims som var forløberen for den 
mobiltelefon vi kender i dag som OPS 
Offentlige Person Søger, der var et lille display 
hvor man kunne aflæse det telefon nummer 
der blev ringet fra, så kunne man gå til en 
almindelig telefon og ringe til det nummer der 

Jeg blev ansat på tegnestuen på Islands 
Brygge som kontorbetjent hvor jeg skulle 
passe Kopimaskiner og lave lystryk m.m. post 

ning i bygningen til alle der havde med 
Televæsenet at gøre. Det bestod af 
Luftfartsvæsnet, P&T typegodkendelsen og 
Radio Ingeniør Tjenesten som jeg hørte ind 

Jeg var af og til på Nørrebrogade 10, her lå 
hovedkontoret den gang. Vi fik ofte besøg af 
gård musikanter som var ret irriterende at høre 
på, den eneste måde vi kunne slippe af med 
dem på var at varme mønterne op med en 
bundselbrænder og så ud af vinduet. 
Når de samlede mønterne op brændte de 
fingrene så blev de sure og gik så hørte vi ikke 

Jeg lærte hurtigt at lave printplader, det var en glasfiber plade med kobber på, som blev belyst gennem 
en film der var lavet efter et layout, som igen, var lavet på tegnestuen. Pladen skulle hav noget 

slibes fri for fedt med ståluld så skulle lakken 
rskydende lak kom af ved hjælp af en gammel 

plader sat op til 3 dobbelt hastighed, og blev derefter ætset med syre.  

lært at bruge et Reprokamera ved hjælp af en del kurser hos Agfa og Kodak. Jeg brugte en 
hel vinter på 4 måneder med at gå på kursus 2 dage om ugen hvor jeg skulle lære anvendt fotografi, til 

venheder i P&T. Ved siden af mit kontor 
var et fotoatelier som blev brugt til gennem fotografering og typegodkende fjernstyret biler, radio, og 
meget andet som dengang skulle godkendes af P&T, således at der kunne tages stik prøver senere for 

Snart var jeg helt ude af alt hvad der hed Lystryk, kopimaskiner og postomdeling for nu stod den kun på 
fotografering og print m.m. vi begyndte snart at få udstyr til at vi kunne lave vores egne farve fotografier 

Vores frokoststue havde vinduer ud til Nørrebrogade 
så vi kunne se over til købmanden på den anden 

Der var et sporvogns holdeplads, der stod tit mange 
mennesker og ventede, så vi lavede ind imellem 
telefon fis, ved at ringe til ham for at fortælle vi havde 
set en stjæle frugt fra kasserne på gaden og hvordan 
de så ud, han løb op på gade, fik fat i den person vi 
havde beskrevet som nægtede alt og han blev 

som jeg straks måtte udnytte, det 
kom ret hurtigt da jeg havde en kollega lige ved 
siden af som gik og lavede print plader (bundkort til 
radio komponenter) som man brugte i eksperimenter 
(Fuglerede) før en produktion. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi lavede fotostater som ikke var så brugt på den tid, vi brugte noget hjemmelavet udstyr så vi kunne 
lave rigtig store fotos.  

En tagrende med en elektriker rør sat fast en cm. fra bunden på tagrenden, således skulle vi ikke bruge 
så meget fremkaldervæske.  

Vi trak fotopapiret frem og tilbage under elektriker røret til billedet kom frem og derefter over i 
fikservæsken for at stoppe fremkaldelsen for til sidst at trække det gennem rent vand.

Jeg blev nu brugt til at fotografere tele udstyr 
og sendemaster som skulle pilles ned 
forskellige steder i landet. 

Fotografierne skulle bruges til dokumentation til 
efter tiden, så man kunne se hvilke antenner 
og udstyr der havde stået hvor og hvad det 
havde været brugt til. 

Jeg har lavet et par udstillinger på Skamlebæk 
Radio, Kalundborg Radio, første sendedag den 
29. august 1927 og da man nedlage Lyngby 
Radio.  
 
Her havde vi brug for mikrofilm til at fotografere 
gamle aviser fra egns museum og bøger fra 
biblioteker og hvor vi ellers kunne få 
informationerne fra. 

Lyngby Radio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi lavede fotostater som ikke var så brugt på den tid, vi brugte noget hjemmelavet udstyr så vi kunne 

En tagrende med en elektriker rør sat fast en cm. fra bunden på tagrenden, således skulle vi ikke bruge 

Vi trak fotopapiret frem og tilbage under elektriker røret til billedet kom frem og derefter over i 
e fremkaldelsen for til sidst at trække det gennem rent vand.

Jeg blev nu brugt til at fotografere tele udstyr 
og sendemaster som skulle pilles ned 

Fotografierne skulle bruges til dokumentation til 
efter tiden, så man kunne se hvilke antenner 

udstyr der havde stået hvor og hvad det 

Jeg har lavet et par udstillinger på Skamlebæk 
Radio, Kalundborg Radio, første sendedag den 
29. august 1927 og da man nedlage Lyngby 

Her havde vi brug for mikrofilm til at fotografere 
gamle aviser fra egns museum og bøger fra 
biblioteker og hvor vi ellers kunne få Skamlebæk Radio

Kalundborg Radio 

Vi lavede fotostater som ikke var så brugt på den tid, vi brugte noget hjemmelavet udstyr så vi kunne 

En tagrende med en elektriker rør sat fast en cm. fra bunden på tagrenden, således skulle vi ikke bruge 

Vi trak fotopapiret frem og tilbage under elektriker røret til billedet kom frem og derefter over i 
e fremkaldelsen for til sidst at trække det gennem rent vand. 

Skamlebæk Radio 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vores afdeling skulle flytte fra Islands Brygge til Titangade på Nørrebro her fik vi nyindrettet lokaler det 
sidste nye inden for foto udstyr og reprokamera og mit eget fotoatelier i kæ
opgaver rundt i hele landet. En af opgaverne var med kabelskibet Peter Faber, som skulle lægge glasfiber 
kabler ned i vandene mellem landsdelene og udlandet.

Her skulle det dokumenteres til eftertiden hvordan man arbejdede

Allerede her havde jeg god kontakt til vores reklame afd. som jeg af og til blev lånt ud til, her fik jeg 
mange små reklame opgaver.  
Det var bl.a. foto af ny produkter til tele markedet som ny omstillingsborde, 
og til ældre mennesker. 

Jeg blev efter ca. 3 år ansat i vores reklame afdeling i Telegade i Tåstrup, som fotograf, med mit eget 
fotoatelier med alt det foto udstyr man kunne tænke sig, derudover havde jeg video 
rum med mikserpult, forevisnings rum og videomaskiner m.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vores afdeling skulle flytte fra Islands Brygge til Titangade på Nørrebro her fik vi nyindrettet lokaler det 
sidste nye inden for foto udstyr og reprokamera og mit eget fotoatelier i kælderen. Jeg fik rigtig mange foto 
opgaver rundt i hele landet. En af opgaverne var med kabelskibet Peter Faber, som skulle lægge glasfiber 
kabler ned i vandene mellem landsdelene og udlandet. 

Her skulle det dokumenteres til eftertiden hvordan man arbejdede på skibet. 

Allerede her havde jeg god kontakt til vores reklame afd. som jeg af og til blev lånt ud til, her fik jeg 

Det var bl.a. foto af ny produkter til tele markedet som ny omstillingsborde, telefoner til biler, køkkenet 

Jeg blev efter ca. 3 år ansat i vores reklame afdeling i Telegade i Tåstrup, som fotograf, med mit eget 
fotoatelier med alt det foto udstyr man kunne tænke sig, derudover havde jeg video 
rum med mikserpult, forevisnings rum og videomaskiner m.m. 

Jeg lavet video om det sidste nye inden for 
satellit kommunikation på Blåvand radio, her 
byggede man nogle kæmpe store parabol 
antenner, som var beregnet til at sende 
signaler til den anden side af kloden. 
 
Jeg var mange gange på besøg i Blåvand for at 
filme opbygningen af satellitstationen, som til 
sidste skulle blive en film om hele 
opbygningen, frem til indvielsen. 
 
Den blev så vist overalt i 
på gange og lokaler hvor der nu var plads.

Vores afdeling skulle flytte fra Islands Brygge til Titangade på Nørrebro her fik vi nyindrettet lokaler det 
lderen. Jeg fik rigtig mange foto 

opgaver rundt i hele landet. En af opgaverne var med kabelskibet Peter Faber, som skulle lægge glasfiber 

Allerede her havde jeg god kontakt til vores reklame afd. som jeg af og til blev lånt ud til, her fik jeg 

telefoner til biler, køkkenet 

Jeg blev efter ca. 3 år ansat i vores reklame afdeling i Telegade i Tåstrup, som fotograf, med mit eget 
fotoatelier med alt det foto udstyr man kunne tænke sig, derudover havde jeg video udstyr i eget klippe 

Jeg lavet video om det sidste nye inden for 
satellit kommunikation på Blåvand radio, her 
byggede man nogle kæmpe store parabol 
antenner, som var beregnet til at sende 

gnaler til den anden side af kloden.  

Jeg var mange gange på besøg i Blåvand for at 
filme opbygningen af satellitstationen, som til 
sidste skulle blive en film om hele 
opbygningen, frem til indvielsen.  

Den blev så vist overalt i Statens Teletjeneste, 
på gange og lokaler hvor der nu var plads. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi lavede reklame materiale for Statens Teletjeneste
brochure til alt muligt teleudstyr, fjernskriver, omstillingsborde, udst
på centralerne, telefoner og små reklame film m.m. 

”Mobil telefonen og Personsøgernettet, som blev lanceret i 1983:

Jeg var med til at sende det første video
Nørregade med trafikminister Arne Melchior og vores General 
direktør i Statens Teletjeneste. I dag
Facetime 
Da den var på sit højeste havde 75.000 danskere den lille 
personsøger. 

I 1991 overtog Tele Danmark Mobil (nu Yousee) driften af OPS
tjenesten, den blev kort tid efter lukket ned på fordi man ikke kunne 
skaffe reservedel til produktet. 
Jeg tror nu mere på det var fordi de første Mobil telefoner begyndt at 
komme på markedet. Det lykkedes Motorola at være de første på 
markedet. I 1989 udgav de modellen MicroTAC, som vejede 350 
gram. 
Der efter gik det stærkt, 1996 lavede de en
under 100 gram det var ”stort”  
Nokia kom ind med en i 1998 uden antenne jeg tror det var Nokia 
8810.  
Nu er det umuligt at følge med.” 
Efter 2 år blev alt reklame arbejde uliciteret til et Reklamebureau, så skulle der skiftes job igen, jeg 
kom fra Reklame afd. til Repro- afd. i Telegade.

Det blev vores Repro- / trykkeri afd. de
blev jeg brugt som fotograf til alverden ting, det kunne være dokumentation af sendemaster der 
skulle nedlægges, foto til Id-kort, ”pressefoto” til et internt blad, reklamefoto til intern brug 
til forskellige begivenheder, indvielser, jubilæum, runde fødselsdage m.m. 

I vores trykkeri blev jeg brugt til trykning af brevpapir, kuverter, visitkort, flayers i tre farvet tryk og 
mange andre specialiteter, alt sammen til intern brug.
Jeg blev brugt til de store opgaver(Licitationer i udlandet) sammen med en kollega Jørn Kim Jensen 
også Bodybuilder som jeg selv var.
En sjov opgave jeg havde, var da jeg skulle trykke en telefonbog til hoffet, det var meget hemmeligt 
for der stod mange ting som en svag sjæl kunne bruge.
Alt der var fejl på skulle makuleres og når jeg havde fyraften skulle det hele låses inde inden jeg gik 
hjem. 
Der gik en uges tid efter jeg var færdig med bogen, kørte en stor flot bil fra hoffet op foran døren, 
her modtog jeg en stor tak fra HM Dronningen og Prinsgemalen med to flasker fra Chateau de 
Cayx. 

Vi hyggede os samtidig med vi havde travlt hele dagen og natten med at få tingene færdig til tiden.
Vi blev valgt fordi vi var de eneste der interesserede os for IT i afdelinge
blev sendt til os, efter det var oversat bl.a. til Tysk, Fransk, Engelsk, Kinesisk og Japansk.
 
Vi havde fået installeret den sidste nye farve kopimaskiner så vi kunne skrive licitationerne ud 
direkte til kopi maskinerne.  
Så skiftede vi navn til Telecom, det indebar også at vi blev lagt sammen med KTAS og det kostede 
så vores afdeling, den blev udliciteret til Canon og personerne i Grafisk Service som vi hed skulle af 
med personalet. 
Jeg var heldig og komme med til Teglholmsgade, 
med et par damer, det var ikke lige mig, kun, at sidde på kontor.
Efter kort tid begyndte jeg at lave layout på en Mac
Repro- afdelingen, så der gik ikke lang tid før jeg
Jeg skulle sætte dem ind i hvordan man brugte de forskellige maskiner, (det brugte jeg meget 
laaaaaang tid på). 

Statens Teletjeneste, det var alt fra 
brochure til alt muligt teleudstyr, fjernskriver, omstillingsborde, udstyr 

og små reklame film m.m.  

”Mobil telefonen og Personsøgernettet, som blev lanceret i 1983: 

Jeg var med til at sende det første video-møde fra Borups Alle til 
Arne Melchior og vores General 

direktør i Statens Teletjeneste. I dag bedre kendt som Skype og 

Da den var på sit højeste havde 75.000 danskere den lille 

I 1991 overtog Tele Danmark Mobil (nu Yousee) driften af OPS-
tjenesten, den blev kort tid efter lukket ned på fordi man ikke kunne 

Jeg tror nu mere på det var fordi de første Mobil telefoner begyndt at 
Det lykkedes Motorola at være de første på 

markedet. I 1989 udgav de modellen MicroTAC, som vejede 350 

Der efter gik det stærkt, 1996 lavede de en mobiltelefon, der vejede 

Nokia kom ind med en i 1998 uden antenne jeg tror det var Nokia 

alt reklame arbejde uliciteret til et Reklamebureau, så skulle der skiftes job igen, jeg 
afd. i Telegade. 

/ trykkeri afd. der ville oprette en stilling til mig som jeg så skulle søge. Her 
blev jeg brugt som fotograf til alverden ting, det kunne være dokumentation af sendemaster der 

kort, ”pressefoto” til et internt blad, reklamefoto til intern brug 
til forskellige begivenheder, indvielser, jubilæum, runde fødselsdage m.m.  

I vores trykkeri blev jeg brugt til trykning af brevpapir, kuverter, visitkort, flayers i tre farvet tryk og 
mange andre specialiteter, alt sammen til intern brug. 

ev brugt til de store opgaver(Licitationer i udlandet) sammen med en kollega Jørn Kim Jensen 
også Bodybuilder som jeg selv var. 
En sjov opgave jeg havde, var da jeg skulle trykke en telefonbog til hoffet, det var meget hemmeligt 

en svag sjæl kunne bruge. 
Alt der var fejl på skulle makuleres og når jeg havde fyraften skulle det hele låses inde inden jeg gik 

Der gik en uges tid efter jeg var færdig med bogen, kørte en stor flot bil fra hoffet op foran døren, 
stor tak fra HM Dronningen og Prinsgemalen med to flasker fra Chateau de 

Vi hyggede os samtidig med vi havde travlt hele dagen og natten med at få tingene færdig til tiden.
Vi blev valgt fordi vi var de eneste der interesserede os for IT i afdelingen. Det der skulle trykkes 
blev sendt til os, efter det var oversat bl.a. til Tysk, Fransk, Engelsk, Kinesisk og Japansk.

Vi havde fået installeret den sidste nye farve kopimaskiner så vi kunne skrive licitationerne ud 

tede vi navn til Telecom, det indebar også at vi blev lagt sammen med KTAS og det kostede 
så vores afdeling, den blev udliciteret til Canon og personerne i Grafisk Service som vi hed skulle af 

Jeg var heldig og komme med til Teglholmsgade, i Sydhavnen her blev jeg sat på arkivet sammen 
med et par damer, det var ikke lige mig, kun, at sidde på kontor. 
Efter kort tid begyndte jeg at lave layout på en Mac-computer til Canon som havde overtaget 

afdelingen, så der gik ikke lang tid før jeg blev udlånt til dem, i en lang periode.
Jeg skulle sætte dem ind i hvordan man brugte de forskellige maskiner, (det brugte jeg meget 

1983: Motorola Dynatac

alt reklame arbejde uliciteret til et Reklamebureau, så skulle der skiftes job igen, jeg 

ville oprette en stilling til mig som jeg så skulle søge. Her 
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kort, ”pressefoto” til et internt blad, reklamefoto til intern brug samt foto 

I vores trykkeri blev jeg brugt til trykning af brevpapir, kuverter, visitkort, flayers i tre farvet tryk og 

ev brugt til de store opgaver(Licitationer i udlandet) sammen med en kollega Jørn Kim Jensen 

En sjov opgave jeg havde, var da jeg skulle trykke en telefonbog til hoffet, det var meget hemmeligt 

Alt der var fejl på skulle makuleres og når jeg havde fyraften skulle det hele låses inde inden jeg gik 

Der gik en uges tid efter jeg var færdig med bogen, kørte en stor flot bil fra hoffet op foran døren, 
stor tak fra HM Dronningen og Prinsgemalen med to flasker fra Chateau de 

Vi hyggede os samtidig med vi havde travlt hele dagen og natten med at få tingene færdig til tiden. 
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tede vi navn til Telecom, det indebar også at vi blev lagt sammen med KTAS og det kostede 
så vores afdeling, den blev udliciteret til Canon og personerne i Grafisk Service som vi hed skulle af 

i Sydhavnen her blev jeg sat på arkivet sammen 

computer til Canon som havde overtaget 
blev udlånt til dem, i en lang periode. 

Jeg skulle sætte dem ind i hvordan man brugte de forskellige maskiner, (det brugte jeg meget 

1983: Motorola Dynatac 

1989: Motorola Microtac 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det var et ret interessant job med mange udfordringer og travle perioder hvor folk skulle have hjælp 
til alt fra, opstart af en PC, få musen til at virke, et tastatur der ikke ville fungere, og programmer de 
ikke forstod, men til vores held havde vi et program så vi kunde overtage (fjernstyre) kundens PC så 
på den måde kunne vi hurtigt ordne problemet. 
Da jeg havde siddet i Service Desk i et par år ville jeg gerne prøve noget andet vedr. computer, det 
blev så hos vores EDB folk (RITS) som sad med fingrene i computeren, det var også dem der gik ud 
til vores kollegaer rundt i TDC. Det var en dejlig periode for det var her det store bum af firmaer og 
private skulle have deres egen PC (Personel Computer). 
”Det er ret sjovt at tænke tilbage på den tid hvor jeg startede på noget der lignede noget der minder 
meget lidt om en computer i midt 80’erne. (Commodore64 C/64 KB. Ram med store disketter til et 
Floppy Drev eller en diskette bånd) 
Jeg lavede min første database på en Commodore64 som skulle bruges til vores billede arkiv i 
reklame afd. 
Senere blev det så til en PC med Windows 3.0 omkring 1990-91 som var det stor hit på det 
tidspunkt. Så kom Windows 3.x, 95, 98, NT-serien, Windows 2000, XP, 2003 Windows Server 2003, 
Vista, alle disse har jeg arbejdet med samt mange andre produkter. 

Jeg kom efter en periode på nogle år blev jeg hentet op til vores Bruger Administrator som syntes 
de kunne bruge en mand som mig, det tog jeg som et kompliment fordi vi sad som en slags EDB 
politi for at finde ud af hvad folk skulle havde adgang til, det var typisk chefen der bestilte adgangen 
til de forskellige systemer vi sad så og tjekkede om de fik de rigtige adgange. 

Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) –certificering i Windows NT og 2000 var vejen til en 
meget interessant tid i EDB afd. her fik jeg lov til at prøve lidt af hvert efter den uddannelse. Jeg 
opbyggede en intranet side som kunne afskaffe noget af det papir spild man havde med at kopier og 
sende breve til vores afd. for at få registeret adgange til forskellige EDB -systemer man brugte fra 
afd. til afd. 
Jeg sad også og tog stikprøver for at finde ud af om folk i de enkelte afdelinger sad og kiggede på 
porno sider eller så film i arbejdstiden, samt lavede statistiker på hvor mange telefonsamtaler mine 
kollegaer havde i bestemte perioder og hvor meget de var logget ude af telefonerne m.m. 

Mit ekstra job hos firmaet Organisator, der på det tidspunkt var 
Danmarks førende it-virksomhed inden for it-løsninger og systemer 
til a-kasser og fagforbund, et job hvor jeg sad og overvågede 
server for bl.a. HK som skulle have deres Unix server til at køre i 
døgndrift. 
Det var hver anden fredag og lørdag fra 18-24, fantastisk job  
med meget lidt arbejde men til en god løn. De dage hvor jeg ikke 
var hos Organisator,  

Min tid med EDB 
 
Efter jeg havde været udlånt til Canon’s reproafdeling, var jeg så 
heldig at man søgte folk til EDB – service desk. 
Der var en ansøgnings frist på job ansøgningen som jeg 
desværre havde glemt, men der var en der spurgte mig om jeg 
vidste om jeg havde fået stillingen, BUM… så slog det mig, jeg 
havde slet ikke søgt stillingen for det havde jeg glemt på grund af 
travlhed. 
Så kan det nok være jeg fik travlt med at ringe EDB afdelingen 
for at spørge om det var for sent at sende en stillingsansøgning, 
de svarede at jeg ikke skulle skrive en ansøgning, jeg kunne 
bare komme op til en samtale. 
2 uger efter startede jeg til noget oplæring i at bruge de 
forskellige programmer, og yderlig 8 dage efter var jeg i gang 
med at betjene kunderne. 
Vi skulle betjene omkring 22.000 ansatte i TDC over hele landet 
+ dem der sad rundt om i verden, hvor vi havde medarbejder 
siddende. 
 

Samtidig var jeg dørmand på et diskotek på Frederiksberg, Peter Bangsvej, og hver anden fredag 
på diskotek Boogies, et af de ældste diskoteker i Danmark. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kongehuset skulle have nye Pc'er
lang periode, for det skulle virke med det samme. Det blev testet i vores server 
Teglholmsgade, hvor vi havde sat et specielt bur op som vi kun var nogle få der havde adgang til, 
det var for at begrænse nysgerrige personer, der kunne finde på lige at kigge Vi var 20 
medarbejder fra forskellige IT- afdelinger hos TDC, der var s
afdelingen med på installationerne.

Fra september 2002 og frem til fredag kl. 12:00 d.17.januar 2003 skulle alt fra tegnebrættet til 
testningen var i hus skulle alle arbejde på tværs af alle faggruppe for at blive færdig til deadline 
mandag d.20. januar 2003. 

Da personalet på Amalienborg kom på arbejde mandag d.2
ikke var sket noget hen over weekenden, alt klappede som det skulle.
Vi var faktisk færdig allerede lørdag d. 18
var heldigvis ikke noget at rette. 

”Leverandør til det Kongelige danske Hof”
 
På billedet ses fra venstre Kim Skjønnemann (Hoffburerkontoret), installations teamet's
eksperter Mikkel Gige, Jakob Jensen, Michael Ziegler Petersen, Annette Dyrting Ørvald, 
Frank Løjland Andersen, Torben Lundsgaard Larsen, Thomas Thue Hansen, Stig 
Andersen, Tonni Nørskov, Gitte Kærgaard Franck, Bent Frederiksen
Udover installationsteamet var der tilkalde

brugeradministrationen Bent Frederiksen og Annette Dyrting 
 

Kongehuset skulle have nye Pc'er og nye server alt dette skulle testes og prøves af over en 
lang periode, for det skulle virke med det samme. Det blev testet i vores server 
Teglholmsgade, hvor vi havde sat et specielt bur op som vi kun var nogle få der havde adgang til, 
det var for at begrænse nysgerrige personer, der kunne finde på lige at kigge Vi var 20 

afdelinger hos TDC, der var selvfølgelig folk fra kongehuset IT 
afdelingen med på installationerne. 

Fra september 2002 og frem til fredag kl. 12:00 d.17.januar 2003 skulle alt fra tegnebrættet til 
hus skulle alle arbejde på tværs af alle faggruppe for at blive færdig til deadline 

Da personalet på Amalienborg kom på arbejde mandag d.20 kunne de logge sig på som om der 
ikke var sket noget hen over weekenden, alt klappede som det skulle. 

isk færdig allerede lørdag d. 18 så vi havde masser af tid til at teste og rette, men der 

”Leverandør til det Kongelige danske Hof” 

Kim Skjønnemann (Hoffburerkontoret), installations teamet's
eksperter Mikkel Gige, Jakob Jensen, Michael Ziegler Petersen, Annette Dyrting Ørvald, 
Frank Løjland Andersen, Torben Lundsgaard Larsen, Thomas Thue Hansen, Stig 
Andersen, Tonni Nørskov, Gitte Kærgaard Franck, Bent Frederiksen 

ar der tilkalde-/hjemmevagt på projektet og her deltog fra 

brugeradministrationen Bent Frederiksen og Annette Dyrting Ørvald. 

 

og nye server alt dette skulle testes og prøves af over en 
lang periode, for det skulle virke med det samme. Det blev testet i vores server kælder i 
Teglholmsgade, hvor vi havde sat et specielt bur op som vi kun var nogle få der havde adgang til, 
det var for at begrænse nysgerrige personer, der kunne finde på lige at kigge Vi var 20 

elvfølgelig folk fra kongehuset IT -

Fra september 2002 og frem til fredag kl. 12:00 d.17.januar 2003 skulle alt fra tegnebrættet til 
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Senere blev der afleveret rødvin på vores bopæl fra hoffet, det var selvfølgelig rødvin fra 
Cayx prins Henrik egen produktion som tak for vores indsats.

Den 8. september 2003 var vi inviteret ombord på Kongeskibet Dannebrog 
rundvisning. Til frokosten fik vi Hvidvin fra Château de Cayx og øl.

En god dag at holde 57 års fødselsdag på, det er ikke mange der får lov til at holde sin fødselsdag 
ombord på Dannebrog. 

Den 01.januar 2004 stoppede jeg med at arbejde og gik på ventepenge i 3 år på fuld løn.
Jeg blev tilknyttet et IT- konsulentbureau, her blev jeg sendt forskellige steder rund i København og 
omegn. 

Det første sted jeg blev sendt til var Oticon i det gamle Tuborg Kontorhus, som Oticon b
1990’serne og havde til huse til 2005.

Jeg blev sendt derud med en flok skole drenge der troede de var så kloge fordi de havde siddet og 
spillede på computer. Det var 3 etager der skulle have nyt software installeret på deres pc’er som vi 
skulle hente fra en server i bygningen. Jeg tog mig af et hold på 5 unge drenge som ikke rigtig kunne 
organisere sig, men jeg fik hurtig sat dem i gang med installere softwaren på de pc’er vi kunne komme 
til, personalet havde flekstid så de kom stille og r
tog vi dem lige så snart de kom til deres pladser.

Vi satte gule sedler på skrivebordet så vi kun
og skulle være på jobbet inden kl.10. Vi
i gang med resten, da vi var færdige med dem, gik vi
med at komme på og at alting virkede, vi blev færdig næsten 2 timer før de andre 2 eta

Det næste job jeg blev sendt ud til var i lufthavnen, Mytravel Airways
kontor pladserne, her brugte jeg det meste af en dag.

Et job mere som var lidt interessant, det var Unibank
Her fik jeg brug for min godkendelse fra Datatilsynet og PET, det var et job hvor der skulle rette
på en del af Pc’erne i banken.  
Jeg havde selvfølgelig mange små jobs som ikke havde nogen særlig historie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senere blev der afleveret rødvin på vores bopæl fra hoffet, det var selvfølgelig rødvin fra 
Cayx prins Henrik egen produktion som tak for vores indsats. 

Den 8. september 2003 var vi inviteret ombord på Kongeskibet Dannebrog til en let frokost og en 
rundvisning. Til frokosten fik vi Hvidvin fra Château de Cayx og øl. 

En god dag at holde 57 års fødselsdag på, det er ikke mange der får lov til at holde sin fødselsdag 

eg med at arbejde og gik på ventepenge i 3 år på fuld løn.
konsulentbureau, her blev jeg sendt forskellige steder rund i København og 

Det første sted jeg blev sendt til var Oticon i det gamle Tuborg Kontorhus, som Oticon b
1990’serne og havde til huse til 2005. 

Jeg blev sendt derud med en flok skole drenge der troede de var så kloge fordi de havde siddet og 
spillede på computer. Det var 3 etager der skulle have nyt software installeret på deres pc’er som vi 
skulle hente fra en server i bygningen. Jeg tog mig af et hold på 5 unge drenge som ikke rigtig kunne 
organisere sig, men jeg fik hurtig sat dem i gang med installere softwaren på de pc’er vi kunne komme 
til, personalet havde flekstid så de kom stille og roligt ind af døren i løbet af morgen/formiddagen, her 
tog vi dem lige så snart de kom til deres pladser. 

Vi satte gule sedler på skrivebordet så vi kunne se hvem vi havde haft fat i. De ansatte var på flekstid 
og skulle være på jobbet inden kl.10. Vi gik vi til frokost, da vi kom tilbage fra frokost gik vi stille og roligt
i gang med resten, da vi var færdige med dem, gik vi rundt til alle og spurgte om de havde problemer 
med at komme på og at alting virkede, vi blev færdig næsten 2 timer før de andre 2 eta

Det næste job jeg blev sendt ud til var i lufthavnen, Mytravel Airways hvor der skulle skiftes Pc’er på alle 
kontor pladserne, her brugte jeg det meste af en dag. 

Et job mere som var lidt interessant, det var Unibank som var en dansk bank, der blev st
Her fik jeg brug for min godkendelse fra Datatilsynet og PET, det var et job hvor der skulle rette

Jeg havde selvfølgelig mange små jobs som ikke havde nogen særlig historie. 

Senere blev der afleveret rødvin på vores bopæl fra hoffet, det var selvfølgelig rødvin fra Château de 

til en let frokost og en 

En god dag at holde 57 års fødselsdag på, det er ikke mange der får lov til at holde sin fødselsdag 

eg med at arbejde og gik på ventepenge i 3 år på fuld løn. 
konsulentbureau, her blev jeg sendt forskellige steder rund i København og 

Det første sted jeg blev sendt til var Oticon i det gamle Tuborg Kontorhus, som Oticon byggede om i 

Jeg blev sendt derud med en flok skole drenge der troede de var så kloge fordi de havde siddet og 
spillede på computer. Det var 3 etager der skulle have nyt software installeret på deres pc’er som vi 
skulle hente fra en server i bygningen. Jeg tog mig af et hold på 5 unge drenge som ikke rigtig kunne 
organisere sig, men jeg fik hurtig sat dem i gang med installere softwaren på de pc’er vi kunne komme 

oligt ind af døren i løbet af morgen/formiddagen, her 

ne se hvem vi havde haft fat i. De ansatte var på flekstid 
i til frokost, da vi kom tilbage fra frokost gik vi stille og roligt 

rundt til alle og spurgte om de havde problemer 
med at komme på og at alting virkede, vi blev færdig næsten 2 timer før de andre 2 etager. 

hvor der skulle skiftes Pc’er på alle 

bank, der blev stiftet i 1990.  
Her fik jeg brug for min godkendelse fra Datatilsynet og PET, det var et job hvor der skulle rettes data 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lidt om sport 
 
Dansk Badminton Forbund blev jeg medlem af i 1969 kort tid efter 
min militærtjeneste fordi jeg startede med at spille Badminton for 
P&T i Københavner serie 6, det blev til ret mange kampe i 
gennem 17 år, det var også her jeg begyndte at løbetræne hver 
dag ca. 12-14 km uanset vejret, det var for ikke at gå ned på 
konditionen.  
Her blev det til 4 Tur de Lundtofte løb for IBM og til 10 Eremitage 
løb, alle under en time. 
Det blev til et Klubmesterskab i Badmintonklubben Posten. 
I 1971 blev vores førstehold nr. 1 i serie 5 og rykkede op i serie 4.  
I 1972 blev førsteholdet nr. 2 i serie 4 og rykkede op i serie 3.  
I 1973 vandt førsteholdet serie 3 og rykkede op i serie 2. Holdet 
spillede i serie 2 de følgende tre sæsoner.  I denne periode talte 
vores modstandere bl.a. divisionsklubbernes 2 og 3 hold. 
 

Jeg begyndte at styrketræne tilbage i 1980, 34 år gammel i Brøndby Body-Helse-center, her stillede 
jeg op i -70 kg. DM i Odense for begynder i april 1985 for at få licens. 
Jeg måtte tabe mig 17 kg. på 3 måneder før jeg var tilfreds med hvordan jeg så ud. Her gik jeg og 
troede jeg var et ordentlig muskel bundt, selvfølgelig var der ikke så meget tilbage efter den omgang, 
men nok til at blive mellem de 3 bedste. 

Kampsport startede jeg på 1971 da jeg var omkring 25 år i Østersøgade, Shotokan Karate under 
Jørgen Larsen (senere Sensi Bua), her fik jeg mit første bælte. 4 timers træning hver dag efter 
arbejdet sammen med Badminton og løb det var hårdt men jeg elskede det. 
Det blev et langt liv med kampsport så som Karate, Aikido og senere Kickboxing som var en stor del 
af mit liv.  
Jeg har 1-2-3 Dan i kickboxing og har været international kampleder og dommer igennem en 
årrække samt formand for domme komiteen i World Kickboxing Association (WKA) 

Der var 25 håbefulde kropsbygger der stillede til start, det var selvfølgelig alt for mange, så her blev 
vi spurgt om der skulle være 15 eller 13 personer til start, vi valgte 15 fordi vi syntes så mange som 
mulig skulle have lov til at stille op. 
Der blev lavet en hurtig runde med front og bagside til dommerne så blev de 10 dårligste atleter pillet 
fra så vi andre kunne komme i gang med den egentlige konkurrence. Brian blev nr. 3 Jeg blev nr. 2 
og Frank Bo blev nr. 1, de var aldrig sket før at tre fra samme klub var blevet 1-2 og 3. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi blev inviteret op på Brøndby Rådhus hos 
borgmester Keld Rasmussen til et lille glas og et 
stykke kage, vi fik også et lille glas med logo på. 

Samme år i oktober var det først 
Sjællands Mesterskaberne i Ringsted, 
det blev man nød til, for at skille de 
dårligste fra flokke, fordi der var alt for 
mange der ville stille op, så her blev 1-
2 og 3 pillet fra (jeg blev nr.3) til DM i 
Falkoner Centret samme vægtklasse. 
Det skulle vise sig at jeg havde svært 
ved at komme under 70 kg. så jeg 
måtte ud og løbe samt en tur i sauna 
pakket ind i plastik sække, så klarede 
jeg indvejningen.  

2 år senere i 1987 var det Danmarks 
Mesterskaberne i Tivolis Koncertsal.  

Her måtte jeg gå en vægtklasse op til -
80 kg. for at komme med til DM. På 2 
år havde jeg øget min muskelmasse 
med 10 kg.  

Efter mesterskaberne var vi til en stor 
banket i Odd Fellow Palæet med Sven 
Ole Thorsen og mange af de gamle 
BodyBuilder fra tidernes morgen. 

 

Jeg stoppede som Bodybuilder i 2002 på 
en vægt der hed 104 kg. jeg ville gerne 
deltage i sværvægts klassen som 
dengang hed +90 kg. jeg valgte så at 
stoppe så jeg kunne bruge noget mere tid 
hjemme sammen med Melanie når hun 
kom fra skole, jeg var på det tidspunkt 54 
år gammel, men træner stadig. 

Frank Bo min bedste ven og trænings makker havde fået konstateret sclerose så han var ved at 
forsvinde helt fra os og var holdt op med at træne, det var vi mange der var kede af.  
R.I.P 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

På Greve Privatskole sad jeg i bestyrelsen i SFO’en i 5 år, som menig bestyrelses medlem.
Vi havde hvert år en stor sommerfest hvor pengene gik ubeskåret til børnenes busture, nyt legetøj og 
mange andre ting til glæde for børnene.

2003 startede jeg i et nyt HardWork fitness center i 
Vallensbæk, da jeg skulle have det gode åbnings tilbud var 
jeg nød til at gå derop den første dag de åbnede. 2 år efter 
skulle jeg have fornyet mit medlemskab, her ville de ikke 
give mig et nyt tilbud, så jeg sagde ud i det blå, ”så kunne 
de bare ansætte mig”, for jeg ville da gerne beholde det 
samme tilbud, jeg blev ansat.  
 
I første omgang skulle jeg undervise i styrketræning og 
spinning men så brokkede jeg mig over at det tog meget 
lang tid at få repareret maskiner og cykler, det syntes de 
også så pludselig havde jeg en dag mere til at fikse 
maskiner, spinnecykler og lys.  
HardWork blev senere solgt til Fitnessdk og så fulgte jeg 
med over til den nye ejer. 
 
Herefter havde jeg næsten 3 år i Fitnessdk i Vallensbæk og 
Køge. 
Jeg startede med at undervise i styrketræning, det blev så 
til at jeg kom til at arbejde 4 dage om uge, man
jeg fitness og spinning, tirsdag havde jeg fitness og 
reparation af udstyret, onsdag fitness, spinning og 
reparation af cykler. Center ledere fra Vallensbæk, blev 
Center leder i Køge, han spurgte om jeg kom ned til ham, 
så der var hver torsdag, det var reparationer af udstyr m.m.
Jeg fik god løn og køre penge. 
Disse jobs havde jeg til jeg gik på folkepension i 2013, i 
forbindelse med nogle uoverensstemmelser med Fitnessdk 
Vallensbæk om behandlingen af deres nye kunder
syntes de blev ladt i stikken mht. træningen og 
opfølgningen på programmer m.m. 

Jeg har en masse film jeg selv har optaget som jeg rediger med musik tale og tekster og andre 
effekter.  
I dag 74 år gammel, passer jeg min træning 4
Der hjemme laver jeg lidt hjemmesider til nogle foreninger, små firmaer og hjælper private venner 
med deres computer. 

På Greve Privatskole sad jeg i bestyrelsen i SFO’en i 5 år, som menig bestyrelses medlem.
en stor sommerfest hvor pengene gik ubeskåret til børnenes busture, nyt legetøj og 

mange andre ting til glæde for børnene. 

2003 startede jeg i et nyt HardWork fitness center i 
Vallensbæk, da jeg skulle have det gode åbnings tilbud var 

gå derop den første dag de åbnede. 2 år efter 
skulle jeg have fornyet mit medlemskab, her ville de ikke 
give mig et nyt tilbud, så jeg sagde ud i det blå, ”så kunne 
de bare ansætte mig”, for jeg ville da gerne beholde det 

første omgang skulle jeg undervise i styrketræning og 
spinning men så brokkede jeg mig over at det tog meget 
lang tid at få repareret maskiner og cykler, det syntes de 
også så pludselig havde jeg en dag mere til at fikse 

rdWork blev senere solgt til Fitnessdk og så fulgte jeg 

Herefter havde jeg næsten 3 år i Fitnessdk i Vallensbæk og 

Jeg startede med at undervise i styrketræning, det blev så 
til at jeg kom til at arbejde 4 dage om uge, mandag havde 
jeg fitness og spinning, tirsdag havde jeg fitness og 
reparation af udstyret, onsdag fitness, spinning og 

. Center ledere fra Vallensbæk, blev 
Center leder i Køge, han spurgte om jeg kom ned til ham, 

et var reparationer af udstyr m.m. 

Disse jobs havde jeg til jeg gik på folkepension i 2013, i 
forbindelse med nogle uoverensstemmelser med Fitnessdk 

om behandlingen af deres nye kunder, jeg 
ikken mht. træningen og 

Jeg har en masse film jeg selv har optaget som jeg rediger med musik tale og tekster og andre 

gammel, passer jeg min træning 4 gange om ugen ca.2-2:30 time i FitnesWorld, 
Der hjemme laver jeg lidt hjemmesider til nogle foreninger, små firmaer og hjælper private venner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På Greve Privatskole sad jeg i bestyrelsen i SFO’en i 5 år, som menig bestyrelses medlem. 
en stor sommerfest hvor pengene gik ubeskåret til børnenes busture, nyt legetøj og 

Jeg har en masse film jeg selv har optaget som jeg rediger med musik tale og tekster og andre 

2:30 time i FitnesWorld,  
Der hjemme laver jeg lidt hjemmesider til nogle foreninger, små firmaer og hjælper private venner 

05.juli 2013 fik jeg 
en ny højre skulder, 
6 måneder senere 
07 feb. 2014 fik jeg 
så skiftet den 
venstre på Køge 
sygehus. 
Det var regningen 
fra mange års hårdt 
slid som helt ung, 
petroleum, 
kampsport og 
styrketræning 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Min Mor 
 
Karla Marie Frederiksen (født Rasmussen) 26. juni 
1916,  
død 4.maj 2007 kl.14:05 på Herlev Hospital. Begravet 
på Ørslev Kirkegård.  
Min mor gik i skole i 5 år, så da hun fyldte 12 år skulle 
hun ud som tjenestepige på en gård så hun kunne tjene 
til sin egen føde. 
Min mor havde hårdt fysisk arbejde på Solbjerg Mejeri 
på Nylandsvej tidligere Mælkevej 2-4 på Frederiksberg. 
Hun skulle tage de fyldte 1.liters mælke flasker
klart, ufarvet glas og sætte dem i kasser med 12 flasker 
i en trækasse. 

Hun blev ret hurtig slidt ned af det hårde arbejde, så selv i en ret ung alder, omkring de 
år var hun så slidt at hun ikke kunne arbejde mere, der havde hun arbejdet hårdt siden hun var 
12 år og måtte søge invalide rente (invalide pension) fra det offentlige og det var noget der tog 
meget lang tid at få. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karla Marie Frederiksen (født Rasmussen) 26. juni 

død 4.maj 2007 kl.14:05 på Herlev Hospital. Begravet 

Min mor gik i skole i 5 år, så da hun fyldte 12 år skulle 
hun ud som tjenestepige på en gård så hun kunne tjene 

Min mor havde hårdt fysisk arbejde på Solbjerg Mejeri 
4 på Frederiksberg.  

.liters mælke flasker lavet af 
kasser med 12 flasker 

Senere blev flaskerne lave om til 
mørkebrune buttede flasker, den 
brune farve skulle beskytte 
mælken mod sollys og bakterier, 
men stadig tunge. 

Hun blev ret hurtig slidt ned af det hårde arbejde, så selv i en ret ung alder, omkring de 
år var hun så slidt at hun ikke kunne arbejde mere, der havde hun arbejdet hårdt siden hun var 
12 år og måtte søge invalide rente (invalide pension) fra det offentlige og det var noget der tog 

Senere blev flaskerne lave om til 
mørkebrune buttede flasker, den 
brune farve skulle beskytte 
mælken mod sollys og bakterier, 

 

Hun blev ret hurtig slidt ned af det hårde arbejde, så selv i en ret ung alder, omkring de ca.40 
år var hun så slidt at hun ikke kunne arbejde mere, der havde hun arbejdet hårdt siden hun var 
12 år og måtte søge invalide rente (invalide pension) fra det offentlige og det var noget der tog 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De var 13 søskende hvoraf den ene var dødfødt alle 
skulle ud og arbejde, der var ikke plads til dem 
hjemme i et meget lille bondehus, så efterhånden 
som de var gamle nok skulle de flytte hjemmefra.
Min morfar (døde 4.oktober 1963, 82 år gammel) var en f
på sten så han måtte også ud og tjene når han ikke var stenhugger. 
Stenen på familie gravstedet er en min morfar selv har lavet, den blev brugt som dørtrin ind til min mors 
barndomshjem, stenen er i dag fredet 
eller på et gravsted ved siden af. 

Der var 2 måske 3 gange, jeg husker det ikke det hele 
for jeg var kun 4-5 år gammel. 
Den første gang vi var på børnehjem var i Gentofte lige 
ved siden af stationen, husker jeg, det var et godt sted 
med flinke mennesker, der var et problem, min søster 
skulle i skole, her blev jeg meget ked af det fordi så 
følte jeg mig helt alene. 
Min søster og jeg blev sendt af sted fordi min mor 
skulle på frivillig afvænning (alkohol) på 
Forchhammersvej 18 i dag bliver stedet mest brug til 
rusmiddelbehandling. 
Det andet sted vi senere blev anbragt var et sted ude i 
Sydhavnen husker ikke hvor, nok fordi det var mørkt da 
vi ankom. 
Et sted hvor vi ikke kunne lide at være nok fordi stedet 
virkede meget skummelt og spøgelses
husker jeg ikke rigtig, så det er svært og beskrive.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Min mor og far blev skilt nogle få år efter min fødsel, det gjorde 
det ikke nemmere at få det hele til at køre rundt i det lille hjem på 
Blågårds Plads. 
I dag kan jeg godt se at livet var hårdt mod min mor, så en gang 
i mellem måtte jeg ud og lede efter hende 
værtshuse der lå på Nørrebro, der var omkring 30 værtshuse, 
cafeer og restauranter, så der var altid en man kendte, som man 
kunne få en lille en med. 

De var 13 søskende hvoraf den ene var dødfødt alle  
skulle ud og arbejde, der var ikke plads til dem  
hjemme i et meget lille bondehus, så efterhånden  
som de var gamle nok skulle de flytte hjemmefra. 
Min morfar (døde 4.oktober 1963, 82 år gammel) var en fattig stenhugger som ikke tjente mange penge 
på sten så han måtte også ud og tjene når han ikke var stenhugger.  
Stenen på familie gravstedet er en min morfar selv har lavet, den blev brugt som dørtrin ind til min mors 
barndomshjem, stenen er i dag fredet på Ørslev Kirkegård og alle hans børn ligger enten ved stenen 

Dette er det sidste billede taget af min 
mor da hun fylder 90 år, på billedet 
ser man set fra venstre bagerst 
Oldebarn Mikkel, Kristina, barnebarn 
Marcus, oldebarn Malou, Mor 90 år, 
Frederikke, Mads og Lukas. 
Mor dødede knapt et år senere hvor 
hun havde haft en stor blodprop og en 
del små propper. 
Hun kæmpede til det sidste men blev 
mere og mere træt og gav op til sidst 
knap 91 år gammel. 

Der var 2 måske 3 gange, jeg husker det ikke det hele 

Den første gang vi var på børnehjem var i Gentofte lige 
ved siden af stationen, husker jeg, det var et godt sted 
med flinke mennesker, der var et problem, min søster 
skulle i skole, her blev jeg meget ked af det fordi så 

Min søster og jeg blev sendt af sted fordi min mor 
skulle på frivillig afvænning (alkohol) på 
Forchhammersvej 18 i dag bliver stedet mest brug til 

Det andet sted vi senere blev anbragt var et sted ude i 
k fordi det var mørkt da 

Et sted hvor vi ikke kunne lide at være nok fordi stedet 
ede meget skummelt og spøgelsesagtig. Det 3 sted 

husker jeg ikke rigtig, så det er svært og beskrive. 

mor og far blev skilt nogle få år efter min fødsel, det gjorde 
det ikke nemmere at få det hele til at køre rundt i det lille hjem på 

I dag kan jeg godt se at livet var hårdt mod min mor, så en gang 
i mellem måtte jeg ud og lede efter hende på et af de mange 
værtshuse der lå på Nørrebro, der var omkring 30 værtshuse, 
cafeer og restauranter, så der var altid en man kendte, som man 

attig stenhugger som ikke tjente mange penge 

Stenen på familie gravstedet er en min morfar selv har lavet, den blev brugt som dørtrin ind til min mors 
på Ørslev Kirkegård og alle hans børn ligger enten ved stenen 

Dette er det sidste billede taget af min 
mor da hun fylder 90 år, på billedet 
ser man set fra venstre bagerst 
Oldebarn Mikkel, Kristina, barnebarn 
Marcus, oldebarn Malou, Mor 90 år, 
Frederikke, Mads og Lukas.  
Mor dødede knapt et år senere hvor 

aft en stor blodprop og en 

t sidste men blev 
træt og gav op til sidst 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Min Far 
 
Svend Aage Helge Frederiksen, født 17.januar 
1918, død 8. marts 1986.  
De blev gift 12. oktober 1940. 
Jeg så ikke ret meget til min far som lille dreng, 
mere som voksen.  
Min far var alkoholiker, ikke sådan at han altid 
var fuld men han drak mange øl i løbet af dagen, 
og det tror jeg der var mange mænd der gjorde 
på den tid. 
 
Mænd og kvinder drak ikke sammen fordi det så 
ikke godt ud, kvinder sad ikke på en bænk og 
drak som mænd, nej de kunne gå der hjemme og 
lave mad og passe børn, og så fik de en øl uden 
at nogen vidste det. 

Når jeg skulle have fat i min far var der nogle bestemte værtshuse han kom på, det var Cafe Elmen i 
Elmegade 17, her hjalp han altid med at slæbe øl op fra kælderen om søndagen, eller også var det inde i 
Rigensgade ved Nyboder og Jerusalemskirken, her var alle vennerne fra havnen og Toldboden.
Min far havde rigtig mange venner, var altid ren og klædt pænt på når han gik på gaden. Han var en høflig 
og talte altid pænt til folk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svend Aage Helge Frederiksen, født 17.januar 

Jeg så ikke ret meget til min far som lille dreng, 

Min far var alkoholiker, ikke sådan at han altid 
var fuld men han drak mange øl i løbet af dagen, 
og det tror jeg der var mange mænd der gjorde 

drak ikke sammen fordi det så 
ikke godt ud, kvinder sad ikke på en bænk og 
drak som mænd, nej de kunne gå der hjemme og 
lave mad og passe børn, og så fik de en øl uden 

der nogle bestemte værtshuse han kom på, det var Cafe Elmen i 
Elmegade 17, her hjalp han altid med at slæbe øl op fra kælderen om søndagen, eller også var det inde i 
Rigensgade ved Nyboder og Jerusalemskirken, her var alle vennerne fra havnen og Toldboden.
Min far havde rigtig mange venner, var altid ren og klædt pænt på når han gik på gaden. Han var en høflig 

Min far havde ikke rigtig noget fast arbejde ret lang 
tid af gangen, fordi han drak og nogle gange blev så 
fuld at han ikke kunne komme op om morgenen, så 
var det jo svært at passe et job.
 
Han var altid vellidt på de arbejdspladser han havde 
fordi han passede sit arbejde når han var der og det 
var lige meget om han var på en metalvare fabrik 
eller i havnen (Toldboden). Flere af de pladser han 
havde arbejdet på, var han ansat mange gange, 
fordi jeg tror de godt kunne lide ham.
 
Han var altid hjælpsom over for andre mennesker og 
han elskede børn, der var kun et problem her hvad 
angår børn, de blev lidt bange for ha
hans næse, han havde det man kalder en ”jordbær 
tud” en stor blå violet næse med en masse huller i, 
så derfor kaldte alle hans venner ham ”Svend Blå 
tud” så alle vidste hvem Svend Blå Tud var, når man 
spurgte på værtshuse m.m. om Svend Blå tu
været der i dag vidste de alle hvem man talte om.

der nogle bestemte værtshuse han kom på, det var Cafe Elmen i 
Elmegade 17, her hjalp han altid med at slæbe øl op fra kælderen om søndagen, eller også var det inde i 
Rigensgade ved Nyboder og Jerusalemskirken, her var alle vennerne fra havnen og Toldboden. 
Min far havde rigtig mange venner, var altid ren og klædt pænt på når han gik på gaden. Han var en høflig 

Min far havde ikke rigtig noget fast arbejde ret lang 
tid af gangen, fordi han drak og nogle gange blev så 

ld at han ikke kunne komme op om morgenen, så 
var det jo svært at passe et job. 

Han var altid vellidt på de arbejdspladser han havde 
fordi han passede sit arbejde når han var der og det 
var lige meget om han var på en metalvare fabrik 

boden). Flere af de pladser han 
havde arbejdet på, var han ansat mange gange, 
fordi jeg tror de godt kunne lide ham. 

Han var altid hjælpsom over for andre mennesker og 
han elskede børn, der var kun et problem her hvad 
angår børn, de blev lidt bange for ham på grund af 
hans næse, han havde det man kalder en ”jordbær 
tud” en stor blå violet næse med en masse huller i, 
så derfor kaldte alle hans venner ham ”Svend Blå 
tud” så alle vidste hvem Svend Blå Tud var, når man 
spurgte på værtshuse m.m. om Svend Blå tud havde 
været der i dag vidste de alle hvem man talte om. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tonny 

Melanie 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Helle 

Henrik 

Tove 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Børnebørnene mellem 12 og 26 år 

Kristina Lucas 

Frederikke 

Mads Jacob 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kære Ib "Svoger" 
 
Du får en hel side i min 
historie, du har altid 
været en rigtig god ven 
og svoger. 
 
Du har altid været der 
når man havde brug for 
hjælp på den ene eller 
anden måde. 
 
Jeg bliver altid ked af 
det når jeg tænker på og 
alle de gode timer vi har 
haft samme. 

 
 

Jeg kunne bruge 
rigtig mange side på 
alt det vi har oplevet 
sammen, i 
kun os to og sammen 
med vores børn da de 

STOR tak for 

håber du har det godt 

Jeg kunne bruge 
rigtig mange side på 
alt det vi har oplevet 
sammen, i over 50 år, 
kun os to og sammen 
med vores børn da de 

var små. 
 

STOR tak for 
rigtig mange ting 

håber du har det godt 
der hvor du er! 

R.I.P 
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