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1990’erne - Forandringens årti 
 

Vinterferie 

Vinterferien 1990 blev noget ganske sær-

ligt. 

Vi ville prøve noget nyt og mente at Sve-

rige var det rette land til skiferie. 

Men godmorgen. 

 

Da vi ankom til huset i Sverige, sammen 

med fam. Abildgaard/Bruun, Ulla og An-

ders Brink var der ingen sne og der var 

heller ikke tegn på, at der skulle komme 

bare det mindste snefnug. 

 

Heldigvis lå huset nær ved en elv og en 

sø. Og vi måtte gerne låne kanoerne, som 

”et plaster på såret”. 

 

Så hele den uge padlede vi rundt på en 

svensk sø i et herligt solskin. Så man kan 

vist roligt sige, at det blev ”en grøn” vin-

terferie. 

 
Sommerferie 

Sommerferien det år tilbragte vi sammen 

med Ulla. 

Hun havde lejet et sommerhus i nærhe-

den af Blokhus. 

Johanne, Tanjas skolekammerat og bed-

ste veninde var inviteret med og det blev 

nogle dejlige dage, bl.a. med ridning på 

stranden og en tur til Skagen og så fyldte 

Tanja 12 år. 

 
Konfirmation 

I foråret 1992, nemlig den 17. maj, at 

Tanja blev konfirmeret. 

 

Atter var vejret med os. 

Det blev en flot dag med høj himmel og 

dejligt solskin. 

 

Efter konfirmationen i Nazarethkirken 

blev Tanja og flere andre fragtet hjem i 

hestevogn. 

Det var Katrine Kronborg, Tanjas ri-

detræner, der stod for arrangementet og 

det blev et festligt indslag. 

 

Efter gaveregnen blev middagen indtaget 

i stuen sammen med familie og venner. 
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Denne side: 

Øverst tv. Blokhus sommeren 1990. Johanne 

(forrest) og Tanja rider på stranden. 

 

Øverst th. Er veninderne på tur med vores lille 

puddelhund ”Jessie”. 

 

Nederst er vi ved Råbjerg Mile sammen med 

Ulla og hendes hund ”Sofus”. 

 

Modstående side: 

I sommeren 1990 må solen åbenbart have  vir-

ket meget skarp, for ”den gamle” har taget 

”solhat” på - også på næsen. 

 

Nederst th.: Så blev Tanja 12 år og på gavebor-

det var der bl.a. et kamera. 
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Men da vejret var så flot, fortsatte festen 

i haven med hygge og leg. 

 
Atter uden job 

I foråret 1992 blev jeg arbejdsløs for an-

den gang. 

 

Tom Heckmann, som ejede Nyborg Tryk 

Center, havde ikke længere lyst til at væ-

re bogtrykker. Han ville gerne afhænde 

firmaet. 

Vi var tre medarbejdere, der fik tilbud 

om at overtage geschæften. 

 

Men, da jeg aldrig har haft "en bogtryk-

ker i maven", takkede jeg nej. Men to af 

mine kolleger overtog firmaet. Så jeg og 

andre måtte se os om efter et nyt job. 

Det var ikke så lige til, jeg var jo midt i 

fyrrene. 

 

Så det år, 1992, hvor Danmark vandt EM 

i fodbold, stod jeg for anden gang uden 

job. 

 

Efter sommerferien i august måned 1992 

begyndte Sune på gymnasiet i Ringe. 

 
Mor skifter bolig 

Da far døde i 1985 blev vores mor boende 

i huset på Hestehavevej 24. 

Men det kneb selvfølgelig med at passe 

den store have og ikke mindst de mange 

bygninger, mor var jo efterhånden blevet 

en ældre dame. 

Rose og jeg og børnene havde jo vores 

eget at passe, både  job og hus/have, Jette 

og Ole det samme, så vi kunne ikke rigtig 

hjælpe hende, kun lidt. 

Heldigvis havde hun Villy Møbjerg, som 

hjalp hendes meget i de år. 

 

Sammen fik vi ryddet karetmagerværk-

stedet og afhændet de forskellige maski-

ner. Vi fik også (lempeligt) ryddet op i vo-

res mors gemakker. 

 

På det tidspunkt var Fabers Fabriker 

"ved muffen" og en dag fik hun solgt hele 

molevitten til dem. 

Nu boede hun så til leje. 

 

Men i 1993 flyttede hun ind i en pensio-

nist-lejlighed i Vesterled. 

Så hvor hun - indtil nu - havde rådet over 

et helt hus, måtte alt minimeres til de få 

m2, som hun nu rådede over. 

 

Så for os blev det "store oprydningsdag", 

men også et farvel til vores barndoms-

hjem og alle de ting og minder, som for-

svandt. 
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Begge sider: 

Billeder fra Tanjas konfirmation i 1992. 

Tanja var en rigtig ”hestepige”, hvilket de fleste 

helt tydeligt ikke lagde skjul på. 

Sange og sangskjuler med heste. Transport fra 

Nazarethkirken og hjem med hestevogn og fam. 

A/B+ Ulla med ”hesteunderholdning”. 
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Begge sider: 

Øverst tv.: Fam.Olsen på den store dag. 

Øvrige billeder: Da vejret var formidabelt blev 

festen forlagt til haven med kaffe, kolde drikke 

og masser af leg. 

 

Nederst på modsatte side er det Tanja m.fl. Der 

er til forårsopvisning i 1993 i Ryslinge Hallen. 
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MAC'ernes indmarch 

Udviklingen indenfor den grafiske bran-

che var gået rigtig stærkt op igennem 

1980'erne og i starten af 1990'erne var 

Appel's Macintosh blevet et "must" inden 

for satsproduktionen i trykkerierne. 

 

Der blev jeg "koblet af". Det ville man ik-

ke bekoste, at jeg skulle lære. 

Så jeg gik i gang selv. 

Investerede i en Mac-computer med de 

relevante programmer. Man kan sige, at 

det var den hårde vej. Og hårdt var det. 

 
Ny læring 

Hvad skulle denne nye teknologi føre 

frem til: Et nyt job - i den grafiske bran-

che - tja... ? ? ? 

Kunne man måske bruge sin viden og er-

faring til at undervise. Tja... Måske… 

 

Jeg besluttede mig til, at "tage" en vok-

senunderviser-uddannelse. 

Desværre skulle jeg lige forbi en blodprop 

først. Det var "øv". Men jeg overlevede og 

 

Modstående side: 

Vinterferien til Budor 1993 og 1994. 

 

Denne side: 

Til højre: Farmor og sidste jul på Hestehavevej 

i 1992. 

Herunder tv.: Tanja som ”Kulsoen i Gøngehøv-

dingen” i Ryslinge Friskole ca. 1990. 

Th.: Skituren til Budor vnteren 1992. 
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i 1994 startede jeg først på Voksenpæda-

gogisk Seminarium i Skårup efterfulgt 

året efter på Voksenunderviser-

uddannelsen på Guldhøjskolen i Ringe. 

Det blev et godt år, sammen med en flok 

andre "voksne" deltagere. 

 
Så blev jeg "voksen" 

Det siger man jo, når man fylder 50. 

Den 2. november 1996 var datoen, da jeg 

"blev voksen". 

Det gik ikke stille af. 

 

Ryslinge Friskoles Aula dannede ram-

men om alt, hvad der kunne krybe og gå, 

og de var med til at feste for den - efter-

hånden - halvgamle mand. 

Det blev atter en sjov oplevelse, med ta-

ler, sange og optræden, god mad, vin og 

dans. 

 
Gav det job 

I 1997 fik jeg "job" på Produktionsskolen 

i Svendborg på deres nystartede medie-

linje. 

MedieFronten kom den til at hedde og 

den lå i den tidligere FAF-bygning - over 

for Kellogs-fabrikkerne på havnen. 

Der blev oprettet nogle forskellige 

"værksteder", alle med en eller anden til-

knytning til den elektroniske miljø. 

Niels Jørgen Hansen blev linjeleder og 

jeg var hans hjælpende assistent. 

Det blev et rigtig godt og givende år, hvor 

jeg kunne bruge og videregive min grafi-

ske baggrund. 

For desværre blev det kun ca. 1 år. 

Men skole/højskolemiljøet passede mig 

rigtig godt. 

At arbejde sammen med alle disse men-

nesker, både linjelederne og de mange 

unge mennesker, i et højskolemiljø, blev 

virkelig en berigelse i mit liv. 

 
Martha's sygdom og død 

I 1998 var jeg desværre tilbage "i den 

gamle gænge". 

Hus, have, hund og familie blev omdrej-

ningspunktet i mit liv. 

Rose havde allerede skiftet job, fra 

Brangstrupskolen, til forstander på Elle-

ruphus i starten af 90'erne, så hun var og 

blev "den faste bastion" i ægteskabet. 

Sune havde været på efterskole på Bern-

 

Foregående sider: 

Vinterferien Budor 1995. 

Øverst: Jeg kører på minisnescooter og 

”strækker ud” i vores hytte. 

Nederst er vi på ski i et flot vinterlandskab. 

På højre side øverst: Hygge i pejsestuen. 

Nederst Tanja og Johanne på ski herhjemme 

sammen med ”Jessie”, vores lille puddelhund. 

 

Disse sider: 

Her fejrer vi min 50-årdfødselsdag i aulaen på 

Ryslinge Friskole i 1996. 

Øverst tv.: Nogle af gæsterne. 

Nederst: Laver de ”fis” med mig. 

Og på denne side er det Hans Bruun og Lise og 

Erik Skøtt, der giver mig en ny trillebør. 
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storffminde Efterskole i 9. og 10. klasse 

(1990-92). Derefter gymnasiet i Ringe og 

blev student i 1995. 

Han var i gang med at frigøre sig fra 

hjemmet at skabe sin egen tilværelse. 

Samtidig med Sune's gymnasieskolegang 

var Tanja også elev på Bernstorffsminde 

Efterskole i 9. klasse (1993-94). 

Det vil sige, at begge vore unge menne-

sker var i gang  med at skabe deres egen 

tilværelse. 

 

Farmor (Martha) boede stadig i Vesterled 

og havde en aktiv tilværelse - på hendes 

ældre dage - kortspil, kaffeslapperas, kir-

kegang, ofte med "veninderne", så hun 

klarede sig selv. Og det var jo dejligt. 

Hun fyldte 80 år i 1992. Og  hun var der 

stadig, når Rose eller jeg eller børnene 

eller hunden havde brug for hjælp. 

 

Men i slutningen af 1990'erne begyndte 

hun "at skrante". Hun var, som sagt, nu 

oppe i firserne og vi kunne godt se, at al-

deren begyndte "at trykke". 

Lidt efter lidt for svandt kræfterne og 

hjertet voldte problemer. 

 
Millennium 

Hendes sidste nytårsaften i 2000 husker 

jeg tydeligt. 

Den blev holdet hos os, på Leragervej. 

Millennium. År-tusind-års-skiftet. 

Rose og jeg havde iklædt os vores fineste 

klæder, vi skulle jo fejre årtusindårsskif-

tet. 

Da farmor ankom var hun iført sin almin-

delige kjole. Men da hun så os i smoking 

og lang kjole, måtte jeg straks køre hende 

hjem, så hun kunne skifte. Festen skulle 

foregå reglementeret. Der var jo linet op 

til fest. 

 

Det blev desværre den sidste nytårsaften 

vi fik sammen. 

I løbet af vinteren og foråret blev hun 

dårligere, og den 18. april var det slut.  

Farmor sov stille ind og blev begravet på-

skelørdag ved siden af farfar på Nazareth 

Kirkegården. 

 
Gravstedet 

Året efter anlagde Tanja og jeg gravste-

det efter alle kunstens regler og med stor 

hjælp af Haveselskabets havearkitekter 

og den daværende graver. 

Det affødte en artikel i "Haven". 

 

Foregående side: 

Tanja var elev på Bernstoffsminde Efterskole i 

9. klasse  i 1993-94. 

I 1994 deltog hun med sit efterskolehold i  

DGI’s Lansstævne i Svendborg. 

 

Nederst er det Mediefronten i Svendborg i 1997. 

 

På de følgende sider: 

Her anlægger Tanja og jeg mine forældres grav-

sted på Nazareth Kirkegården i 2001. 
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