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Min tid på Skrivestuen på Brødrene Gram A/S
1972 - 1979
Af Birgitte Mouritsen
Nedskrevet i oktober 2009

Jeg kom til at kigge i et af vore gamle fotoalbum og tænkte:
Hvad oplevede jeg i 1970’erne? 

Rammerne:
Vi kom fra Als, hvor vi var ansat på Danfoss, og flyttede til Vojens i 1972. Vi var heldige 
at kende nogen, som vidste, at der var 1 eneste hus til salg i Vojens på det tidspunkt, så det 
købte vi. På vores første besigtigelsestur var vi meget forundrede over, at der den søndag 
var ranke om døren så mange steder. På Als hænger man dørranke op ved bryllupper, sølv- 
og guldbryllupper. Og her var der 14 i den indre by, mon der havde været bunkebryllup? 
Vi fik senere oplyst, at der her på egnen også ophænges dørranke ved konfirmation.
 
Jeg fik job på Skrivestuen på firmaet Brødrene 
Gram A/S, Aage Grams Vej 1.
Gunvald var også på Gram, spillede i Brødrene 
Grams Orkester og er ivrig fotograf.
Eva og Leif kom i Bregnbjergskolen, blev 
medlem af Bloms atletikforening og spillede i 
skoleorkesteret hos Finn Skovfoged og Sven 
Møller. Og jeg sørgede for at vaske de mange 
hvide skjorter mm.
Chef på Skrivestuen var Anker E. Valentin, han 
var rar, tålmodig, dygtig, sprogkyndig og grundig 
og han samlede på frimærker, ligesom jeg gjorde. 
Derudover var der 10 kontordamer og enkelte 
kontorelever. Eleverne fik ca. 3 måneder hos os. Det var mit indtryk, at det var et godt sted 
at starte uddannelsen, idet der var mulighed for at lære såvel personer som varesortiment 
at kende. Kontorchef Erik Christensen lærte os, at regel nr. 1 er: 

Der var én telefon, nr. 220 på chefens bord og én ved TELEX-arbejdspladsen. Det siger 
sig selv, at der kun sjældent var privatbeskeder, når du skulle stå op lige foran chefen. På 
kontoret var der 1 gæstestol. Jeg mener, at det var senere overborgmester Jens Kramer 
Mikkelsen, som kom på besøg på Skrivestuen, og vi måtte skyndsomst finde en gæstestol 
mere i en anden afdeling, idet gæsten ønskede en stol til sin dokumentmappe og paraply.

Det er mig, der skriver under på dokumentet, og jeg har 
således ansvaret for indholdet, og De sørger for 
udformningen, som det fremgår af brevets hoved: EC/bm



Telex, fra før email
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TELEX:
Tove Minke m.fl. passede TELEX-arbejdspladsen. Det 
var ikke altid nemt at overholde arbejdstiden, idet der 
skulle tages hensyn til tidsforskydningen og afpasses 
med hvilket land, der blev sendt til. Det gav i det hele 
taget noget at tænke over, at der blev handlet med 
kunder i alle de forskellige lande med diverse sprog. 
Tænk at vi kunne kommunikere via en strimmel papir 
med huller i, her fra firmaet Brødrene Gram A/S i 
Vojens i Danmark. 

Arbejdspladsen:
Vi havde hver sit skrivebord og en kontorstol med 4 
hjul. Det var ikke god skik at have drikkevarer på skrivebordet i arbejdstiden, til gengæld 
måtte der gerne stå askebægre, idet det var tilladt at ryge pibe, cigarer, cerutter og 
cigaretter på kontoret hele dagen, 1/3 af damerne var rygere. Det skete jævnligt, at ansatte 
fra andre afdelinger lige gik en tur ned til os, alt imens de fik sig en smøg. Peter Kovacs 
var en god fortæller og en spændende person. Vi lyttede godt efter, når han gav sig tid til 
at fortælle om andre lande.
Ved hver arbejdsplads var der monteret en bøjle til jakken og en krog til tasken. 
Madpakken havde vi de første år i nederste skrivebordsskuffe og termoflasken på gulvet. 
Kl. 12.00 blev bordet ryddet og frokosten indtaget ved eget skrivebord. I 1973 drøftede vi 
indgående, hvordan vi skulle forholde os til oliekrisen og bilfrie søndage. Vi skulle til en 
stor familiefest en lørdag i Vendsyssel og skulle være hjemme inden midnat eller vente til 
mandag morgen, men da skulle vi være på arbejdspladsen igen. Vi kom ½ time for sent 
hjem, men blev ikke stoppet af nogen.
Og så gik snakken. Alice Caspersen fortalte om Venezuela og Caracas. Brenda Faaborg 
fortalte levende om Uganda, hvor hun havde boet i nærheden af præsident, general Idi 
Amin Dada. Især den oplevelse det havde været den dag, der var kommet en anmodning 
fra et dagblad om tilladelse til at fotografere alle Idi Amins koner og alle børnene. Der 
blev indsamling af børnetøj i landsbyen, så alle hans børn var klædt pænt på til 
fotografering. Christel Bleeck havde altid spændende frimærker med til mig, Jette fortalte 
om Flyvestation Skrydstrup, som for os udenforstående var et lukket land. Ninna Hansen 
havde mange gode historier om foreningslivet i Nustrup og Marga Pedersen fortalte om 
sin barndom,  skolegang og uddannelse i Sydslesvig. 
Vi var midt i en influenzatid, og en af mine første opgaver var at skrive om forkølede svin, 
og det viste sig hen ad vejen, at det var svin, som skulle for-køles i kølerum og fryses på et 
slagteri.

Jeg havde den store oplevelse at være inviteret med til Rastede, hvor Brødrene Grams 
Orkester deltog i Rastede Musiktage i rododendronparken hos Greven af Oldenburg. Vi 
boede på Hotel Hof von Oldenburg, og hele byen var fyldt med marcherende og 
musicerende orkestre fra mange forskellige lande. Det rungede i ørerne af trommeslag 
flere dage efter hjemkomsten. Orkesteret kom hjem med mange fine pokaler. 
En anden gang var orkesteret taget med tog til Schweiz. En aftale missede ved 
hjemkomsten ved midnatstid. Der kom ingen bus i Flensborg for at køre 



IBM skrivemaskine med udskifteligt kuglehoved
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orkestermedlemmerne og musikinstrumenterne hjem til Vojens. Jeg blev ringet op og bedt 
om at holde parat med mit checkhefte kl. 01.30 om natten for at betale hver enkelt 
taxachauffør fra Flensborg i danske kroner, når de dukkede op. I skulle have set et optog af 
cremefarvede Mercedes’er line op foran springvandet midt om natten. Vi ringede næste 
morgen til banken for at forklare nærmere, hvorfor der var udstedt så mange enslydende 
checks på en gang. En glad orkesterkasserer overviste senere beløbet til min konto. 
Solvej Kjær Olesen kunne stenografere, og hun fortalte, at hun havde et par fritimer til at 
gå til jagtprøve. Hun skulle bare komme på arbejde igen, og hvis hun havde bestået 
prøven, måtte hun gerne give basser til kollegerne. Solvej bestod.

IBM:
Maskinskrivningsbord med en elektrisk 
IBM-skrivemaskine med kuglehoved og 
senere også med ret- og slet bånd. IBM-
maskinen med kuglehoved var valgt, fordi 
der skulle slås igennem et tykt 
spritduplikator-stubsæt eller 1 stk. 
brevpapir og op til 3 kopier. Forsiden gik 
til brevets modtager, en hvid kopi blev 
arkiveret under modtageren i firmaets 
arkiv, en rød kopi blev samlet af hver dags 
udgående post og cirkulerede blandt nogle 
chefer, således at de kunne se, hvad der var 
sendt ud af huset. En blå kopi til 
sagsbehandleren. Enkelte kunder bad om 
en ekstra kopi til brug for importlicens, remburs etc. 
Brevpapir fandtes i 2 udgaver. En kraftig kvalitet med blåt logo og adresse og tilsvarende i 
luftpostkvalitet. Side 2 og efterfølgende sider var kun med logo. 
Kan I se for jer, hvilket arbejde det var, når vi slog et bogstav forkert? Vi satte et skjold 
mellem 1. og 2. side og viskede ud, samme igen mellem 2. og 3. side osv. Hvis vi lavede 
slåfejl i en pris, måtte vi starte forfra, vi ville aldrig sende et brev, hvor der var visket i en 
pris!
IBM kunne skrive med 10 eller 12 pitch ved at skifte kuglehoved og med de 4 forskellige 
skrifttyper, som vi havde til rådighed. Af andre hjælpemidler var der store tykke ordbøger, 
dansk, tysk, engelsk og fransk, såvel almindelige som tekniske, et stort verdensatlas og et 
ophæng med hele verden og med navnene på de vigtigste byer.
Jeg husker engang, hvor en af korrespondenterne fik bevilget en ny kuglehovedmaskine. 
Hun var meget stolt og meddelte os, at hun selv ville pakke den ud og sætte den i gang. Vi 
havde alle meget travlt med at skrive på vore egne maskiner og opdagede måske nok, at 
korrespondenten så noget tvivlrådig ud og slog hårdere og hårdere i tangenterne, men 
spørge os om hjælp, ville hun ikke. Hun havde sat papir i og var klar til at skrive, men der 
kom ikke et bogstav op på papiret. Vi viste os meget deltagende og gik til bekendelse, at vi 
havde gemt kuglehovederne. 

En almindelig arbejdsdag gik pludselig brandalarmen. Nu måtte vi reagere hurtigt. Hvad 
skulle vi tage med ud i farten? Håndtasken? Skulle vi redde nogle af firmaets ejendele? 



Spritduplikator-stubsæt, kontorstol med 4 hjul
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Overtøj? Nej, alle sørgede for at komme udenfor, undtagen én kollega, som absolut ville 
ind igen og stred sig frem for at komme ind at hente sin pels, som hun havde købt 2 dage 
forinden. Det var heldigvis kun en øvelse, men det gav noget at tænke over.
Anna Karin Knudsen havde i en del år undervist i aftenskolen i maskinskrivning, men nu 
ville hun gerne fratræde. Jeg kunne godt tænke mig jobbet, og vi fik snakket om, hvilke 
kvalifikationer jeg skulle have for at undervise. Jeg blev tilmeldt AVG-kursus, Almen 
Voksenpædagogisk Grunduddannelse og søgte firmaet og blev bevilget et 50 timers 
maskinskrivningskursus for at være godt forberedt til opgaven og senere bruge min viden 
og de sidste nye tiltage ved oplæring af kontorelever. Jeg lærte den korrekte arbejdsstilling 
ved en skrivemaskine, ret ryg, fødderne hvilende på gulvet og albuerne bøjet i en vinkel af 
90º. Undervisningen i aftenskolen foregik på manuelle skrivemaskiner med dupper over 
bogstaverne og en skærm hen foran tastaturet, linjeskift med højre hånd og vogn retur. 
Hen mod slutningen af kurset skrev vi til musik af Bent Fabricius-Bjerre, Alley Cat og 
Jernbanedampgalop af H.C. Lumbye.
Når vi på skrivestuen havde 
opgaver med store skemaer eller 
anden direkte afskrift, brugte vi en 
konceptholder, både med og uden 
indbygget læsefelt, som 
forstørrede en linje ad gangen. Vi 
skulle så selv bedømme/beregne 
venstre og højre margen ved at 
tælle efter en skabelon, så 
spalterne blev afpasset til 
indholdet og ensartede.
Vi fik mange håndskrevne opgaver 
til renskrift. Det var vores opgave 
at skrive så korrekt dansk som 
muligt, og vi måtte gerne rette 
stavefejl. Enkelte dikterede også 
komma, punktum og nyt afsnit. 
Sælgerne indtalte på diktafon, hvad der skulle skrives i ordrebekræftelsen. Vi afspillede 
diktafonen ved at lytte gennem høretelefoner og trådte på pedaler for frem og retur, når vi 
skulle høre en sætning igen.

Halvautomatisk skrivemaskine:
Så fik vi én skrivemaskine, hvor vi kunne mellemlagre en linje, rette eventuelle slåfejl og 
sende op på papiret og så fortsætte til næste linje, det var en lettelse. Der var selvfølgelig 
også kamp om, hvem der skrev hurtigst og mest fejlfrit. Blindskrift og 10-fingersystemet 
var i høj kurs.
Jeg har i grunden altid haft lyst til at undervise. Vi fik opgaven med at tage 4 personer i 
arbejdsprøvning. 2 piger, Fia og Anne Grethe fra Nustrup Skole, de var hos os i 14 dage, 
og det var en fornøjelse at fortælle disse ivrige unge mennesker om vores arbejdsplads, så 
de fik maskinkendskab og skrev breve, ligesom vi viste dem rundt bl.a. i Fotoafdelingen, 
Udstillingen, Receptionen og Internt Trykkeri. En ung mand, som kun havde én arm, og 
Birthe, som var svagtseende og så havde hun en fantastisk hukommelse. Jeg havde på 
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kursus lært et system til 5-fingre, og det så ud til at kunne bruges. Til Birthe indtalte jeg 
alle opgaverne på bånd og fik lært hende 10-finger systemet. Hun fik alle oplysninger om 
margen, linjeafstand, antal anslag pr. linje og pr. side. Jeg tror, alle 4 fik en god start hos 
os. 

Elektronisk Tekst Behandlingsanlæg:
I slutningen af 1973, så vidt jeg husker, anskaffede firmaet en SCRIBONA. Det var nu 
moderne med ETB-anlæg. Ja, Brødrene Gram blev den første fabrik i Danmark, som 
investerede i et sådant anlæg. Sælgerne krydsede af på en blanket i endeløse baner ud fra 
en håndbog, hvor hver enkelt komponent havde et 3-cifret nummer, her skulle vi så kun 
skrive antal stk. og typenummer på. Blanketten kunne aflæses via en OPTISK LÆSER 

ved skrivemaskinen og den hentede 
oplysningen fra en kassette.
Disse kassetter havde vi på 4 sprog, så 
arbejdet for sælgeren kunne foregå efter 
dansk håndbog og udskrives på det 
ønskede sprog. Her løb vi ind i, at et afsnit 
på dansk fyldte så og så mange anslag, men 
samme afsnit på fransk kunne godt fylde 
dobbelt så meget, så her var det meget

(Tekst fortsætter side 7)

Scribona 500 S
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Tilbehøret til Scribona, bemærk magnetbåndskassetten (2) og scanneren (4)
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nødvendigt under indkodning af kassetterne at beregne god plads for diverse numre. Det 
blev hurtigt klart for mig, at jeg skulle have genopfrisket mit tysk og engelsk, som jeg 
havde haft i Realklassen i Nordborg. Det var også her i Nordborg, at jeg hos en sagfører, 
som 13-årig gik til mit første kursus i maskinskrivning, en manuel maskine med en 
talrække 10, 100 og håndtag for linjeskift. Så jeg tog på aftenskole på Haderslev 
Handelsskole med eksamen i tysk og engelsk.

Der var god avisomtale med foto fra Skrivestuen og SCRIBONAEN. Anker E. Valentin 
blev af firmaet Esselte bedt om at deltage i et seminar på en stor Kontor- og Dataudstilling 
på Bella Centret, hvor han skulle forklare arbejdsgangen for udskrivning af 
ordrebekræftelserne og besparelsen på arbejdstimerne, og jeg var med på den arbejdende 
stand for at demonstrere, hvor let det var at betjene dette nye ETB-anlæg. Det mest 
anstrengende for mig var at tilpasse mit sønderjyske sprog, så selv sjællænderne kunne 
forstå det, og der var mange spørgsmål. 
Og tænk sig, vi skulle med morgenflyveren fra Skrydstrup til København, det var min 
første flyvetur. 

Til afløsning af spritduplikatoren kom der nu én kopimaskine i stueetagen, hvor der skulle 
noteres, hvor mange kopier, hver afdeling tog. Vi var glade for at have flextid. Tante Anna 
var HK-tillidskvinde og vi havde ca. 40 timers arbejdsuge, 8,10 timer/dag. Barselsorlov 
var ca. 8 uger. Halvdagsarbejde på Skrivestuen var tilrettelagt således, at jeg skulle arbejde 
heldags torsdag og fredag og fra mandag-onsdag, derefter havde jeg fri en uge. Det gav 
den bedste sammenhæng i vore arbejdsopgaver. 

 



Direktør Maren Nybroe ønsker Anker Valentin til lykke 
med 25 års jubilæet

Gisela Petersen og Carl Juhl
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Vi havde en del problemer med tør luft på kontoret og forsøgte med 
vandfordampningsanlæg. Vi havde også problemer med statisk elektricitet og blev 
anbefalet at få sprøjtet med en desinficerende væske. Desværre kunne en af kollegerne 
ikke tåle væsken, så hun for ud i frisk luft. Vi skulle også være meget omhyggelige med 
jævnligt at skifte skumgummidupperne i høretelefonerne, ellers fik vi eksem i ørerne. Ja 
og så havde der forvildet sig en bi ind på Skrivestuen, den stak en kollega, som var 
overfølsom for bistik, så hun røg af sted på sygehuset.
En af korrespondenterne havde været lidt ustabil om morgenen for et halvt års tid siden, 
men hun sagde, at det var forkølelse, så det tænkte vi ikke mere over, før hun en fredag 
aften sagde, at hun ikke kom på arbejde fra næste uge at regne, idet hun skulle føde, 
hvilket hun gjorde i weekenden efter. Det havde Birthe gemt godt. Vi var mildest talt 
overraskede over den hemmelighed.

I 1977 havde A. Valentin og Gisela 
Pedersen 25 års jubilæum. Direktør 
Maren Nybroe kom ind på Skrivestuen 
for at ønske Valentin til lykke med 
jubilæet. Vi havde lavet en ”gæstebog” 
som gave.
Den indeholdt foto, navn og adresse på 
samtlige ansatte på Skrivestuen, og det 
blev til mange.
I løbet af 1970’erne ca. 66. Gæstebogen 
er nu på arkiv, og jeg forsøger at holde 
den ajourført, så godt jeg kan. Valentin 
startede 1.9.1952 i 
korrespondanceafdelingen som 
korrespondent med engelsk som 
speciale. 

Her er et foto af Gisela på hendes 25 
års jubilæumsdag, hvor hun blev 
afhentet på bopælen af privatchaufføren 
Calle, Carl Juhl og kørt på arbejde i 
firmaets limousine. Gisela var først 
ansat i årene 1941-1944, blev fastansat 
25.8.1952 og fratrådte 31.5.1983. 

Vi havde et nært samarbejde med Gisela i Receptionen, de 4 damer i Telefonomstillingen, 
Tove Frank, Helle Zebis, Dagny Fink og Birthe Larsen. 
Asta Borg i fotoafdelingen i kælderen blev verdensberømt i Danmark, da hun som 
kassedame i en bank i Vojens blev holdt op af en bankrøver, som truede hende med et 
skydevåben og sagde: Hit med pengene. Asta svarede: Den der er jeg ikke bange for, smut 
du hellere, inden jeg tilkalder politiet. Asta, som havde grundigt våbenkendskab og 
våbentilladelse, kunne se, at det var en attrap. Kort tid efter forsøgte en bankrøver sig i en 



Eksempler på ”fotomodeller”
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bank i Over Jerstal, men her sørgede nogen for at han fik klemt sine fingre hårdt i 
pengekassen, så han smuttede, også uden penge. 

En del 
kolleger blev 
brugt som 
fotomodeller 
på 
brochurerne. 
Tøjmoden 
skiftede 
noget, hvad 
kjolelængde 
angik. En 
nydelig og 
fiks 
korrespondent 
gik en tur hen 
ad 
midtergangen 
og 
eksportchef 
C. A. Mylin 
gik bagved og 
undrede sig, 
hvorfor han 
forsigtigt 
prikkede 
pigen på 
skulderen og 
spurgte, om 
hun ikke 
havde glemt 
at tage en 
nederdel på? 
Kirsten 
Arlington drejede 
en ekstra omgang og forklarede, at den nye mode var Hot Pants. Nå-nå! Se-se!

Der var stor interesse, da firmaet tilbød de ansatte at gå på aftenkursus i fransk. Det var 
lige noget, som vi ”ikke korrespondenter” havde god brug for. Tove Minke underviste 
efter bogen: On parle francais 1. 

Der blev flyttet rundt på kontorerne. Skrivestuen fik lokaler ud mod 
gæsteparkeringspladsen, så vi havde udsigt til springvandet med skulpturen PRO GRAM. 



3 generationer
Den første PC og printer, som Anni Larsen og Birgitte 

Mouritsen skiftedes til at arbejde ved halvdags, bemærk 
den store floppydisk

Morgenkaffe

Side 10 af 16

Hver dag ved halv ellevetiden kom en ældre herre spadserende med sin hønsehund. 
Hunden gik næsten altid op i springvandet, rystede sig, drak lidt og fortsatte turen. 

Nu blev der anskaffet to computere og en 
printer. I starten skulle hver enkelt medarbejder starte sin pc med at indsætte en FLOPPY-
DISK på 256 KB, så vidt jeg husker, det var program-disketten. Når programmet var 
indlæst, kunne vi sætte en arbejdsdiskette i. Efter arbejdstids ophør fjernede vi de 2 
disketter, og anlægget var ”dødt”. Der kom efterhånden en pc på hver arbejdsplads og en 
fællesprinter.

Det var en dejlig tid på Skrivestuen, og vi 
havde mange spændende opgaver. F.eks. 
var vi udlånt til at gå til hånde ved 
firmaets 75 års jubilæum den 5. maj 
1976. Opgaverne begyndte kl. 06.00 om 
morgenen med at gøre klar til at servere 
morgenkaffe for alle medarbejdere ved 
bordene i den vestlige del af hal 23, 24 
og 25. Der var 96 borde med plads til 22 
personer ved hvert bord. 
Bordene var dækkede med røde 
papirsduge, service, lys i stager, 
askebægre og servietter. Om morgenen 
havde vi ved hver kuvert lagt et 
jubilæumsskrift, 1 etui med Gram logo på og indeholdende 1 cigar, 2 cerutter og 3 
cigaretter, og en bon for udlevering af en GRAM platte af porcelæn.

Der var reception fra kl. 10-13. Vi tog imod de gaver, som gæsterne medbragte, og vi førte 
gavelister og viste vej. Hjælpernes påklædning var hvid bluse og rød nederdel. Orkesteret 
spillede næsten hele dagen. Det var en fornøjelse at se, hvordan direktør fru Maren Nybroe 
modtog de 2 levende løveunger, med henholdsvis rødt og blåt halsbånd, døbt Maren og 
Hans, og hvor løveungerne var ivrige efter at komme rundt i receptionen og hilse på alle 
gæsterne, inden de igen skulle tilbage til Givskud Løvepark. 



Gæster ved 75 års jubilæet Direktør Maren Nybroe med løveungen Hans

Gæster afleverer gaver til firmaets 75 års jubilæum 
Birgitte Mouritsen tager imod og skriver gaveliste Gavebord

Festtelt
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Ved frokosten i gæsteteltet 
var der dækket ved runde 
borde og pyntet med mange 
blomster. Der blev udleveret 
lækkert smørrebrød i et 
”ægte” M-60 Gram køleskab 
i pap, specielt fremstillet i 
dagens anledning. Der var øl 
og vand i 2 KM 1708-
møbler og snaps og bitter i 
fryseskabene. Der var også 
osteanretning, og tobakken 
stod fremme på bordene i 
ispinderør. Festudvalget 
havde lavet et flot 
arrangement.  
I anledning af firmaets 75 års jubilæum blev der arrangeret åbent hus for alle medarbejdere 
med familie og venner, og det blev noget af et tilløbsstykke. Det viste sig, at der var stor 
interesse for at komme med rundt på firmaet. Vi var til daglig kun vant til at bevæge os 
indenfor eget område.



Administrationsbygningen som den så ud i 1976, bemærk springvand, blomster og navnet
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Skrivestuens personale tog på sommerudflugt til Hotel Viktoriabad, vi gik tur langs 
Kelstrup Strand, og det var dejligt at være sammen med de andre halvdags, som vi kun 
sjældent mødtes med.

Personerne fra venstre:
Solvej Kjær Olesen, Alice Caspersen, Marga Pedersen, Anni Larsen, Kirsten Skov, Bodil Eriksen, Ella 
Vindel, Birgit Møller Langelund, Birgitte Mouritsen, Christel Bleeck
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Lidt fakta om fabrikken i 70’erne ifølge Grams brochure:

Nu tilbage til fotoalbummet:
Hvert år til jul blev personalet på Skrivestuen fotograferet. Vi havde juletræ og pyntede 
med hjemmelavede stjerner af de kasserede telexstrimler, orkesteret spillede den sidste 
arbejdsdag inden juleferien (se side 1), og man så gerne, at der hyggedes den sidste time 
med f.eks. smørrebrød og en øl. Alle havde travlt med at komme hjem og få klaret de 
sidste juleindkøb, for forretningerne havde lukket mange dage i træk ved jule- og 
nytårstid. 



Før 1970’erne, fra venstre: 
 ?, Anker Valentin, ?, Ellen M. Schlott, Tove Minke, 
Harriet Andersson, Marga Pedersen

Personerne fra venstre:
Anker Valentin, Jette ?, Kirsten Arlington, Tove 
Minke, Harriet Andersson, Marga Pedersen, Bente 
Andersen, ?

Personerne fra venstre:
Marga Pedersen, Hanne Sørensen, Hanne M. Clausen, 
Anker Valentin, Anna Karin Knudsen, Tove Minke, 
Henny K. Hansen Christel Riggelsen, Kirsten Arlington

Personerne fra venstre:
Anker Valentin, Birgitte Mouritsen, Birthe Clausen, 
Kirsten Skov, Ingrid Clausen, Anette Wissmann, 
Bodil Eriksen, Ole Fryd Jensen

Personerne fra venstre:
Anker Valentin, Birthe Skipper, Inger Marie Nielsen, 
Birgitte Mouritsen, Bodil Eriksen, Vera Jessen, Anni 
Larsen, Lis Kryger Andersen, Vibeke Poulsen, Ann 
Skov, Gisela Petersen

Før 1970’erne, fra venstre: 
?, Anker Valentin, Anna Karin Knudsen, ?, ?, Ellen M. 
Schlott, Tove Minke, ?
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Personerne fra venstre:
Kirsten Olesen, Marga Pedersen, Ninna Hansen, 
Birthe Clausen, Bjarne Holst, Sonja Britta Isaksen, 
Inga Thomsen, Birgitte Mouritsen, Jytte Mikkelsen, 
Anker Valentin, Anni Larsen
I forgrunden: IBM’ kuglehovedmaskine

Personerne fra venstre:
Vibeke Petersen, Ninna Hansen, Marianne Tørnæs, 
Marga Pedersen, Christel Riggelsen, Sonja Britta 
Isaksen, Solveig Larsen, Birgitte Mouritsen, Anni 
Larsen, Anker Valentin
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Det var de billeder, som jeg kom til at kigge på. Det blev noget af en opgave for mig at 
sætte navne på de tidligere kolleger, men en del af dem bor stadig i landsdelen, så når jeg 
træffer på en, spørger jeg: Kan du huske?

Med til historien hører også, at der var mangel på arbejdskraft. Du kunne med rolig 
samvittighed opsige dit faste arbejde, når du fik lyst til at prøve kræfter med et nyt job. For 
eksempel drøftede Birthe Skipper, Inger Marie Nielsen, Anni Larsen, Vera Jessen og jeg i 
en frokostpause: Når du er fyldt 35 år, skal du gøre op med dig selv, om du er på rette 
hylde, eller om du vil ud at prøve kræfter med nye udfordringer på en anden arbejdsplads? 
Jeg søgte i 1979 ind til det offentlige, hvor jeg blev til 2003, da jeg fyldte 60 år, min 
hovedopgave var alt papirarbejdet omkring vielser, såvel danske som udenlandske, som 
blev meget populære, der krævedes dengang 3 dages ophold i Vojens, efter forudgående 
aftaler om nødvendige dokumenter, som skulle medbringes. Sluttede som giftefoged. 

Herefter kunne jeg gå i gang med spændende og frivilligt arbejde såsom Sct. Georgs 
Gildet i Danmark og Lokalhistorisk Forening for Vojens-området. 

Det har været spændende at følge udviklingen frem til i dag i 2009, hvor mange har 
computere derhjemme, og hvor alle ansatte bl.a. har hver sin computer og Internetadgang. 
Det er blevet lettere og billigere at rejse ud i verden. I min skoletid læste vi om Big Ben i 
London, Eiffeltårnet i Paris, Den Kinesiske Mur, De Dansk-Vestindiske Øer, ørkenen i 
Afrika, Midnatssol på Nordkap, og nu i de senere år har vi selv besøgt disse 
seværdigheder. 
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Bemærk også Kaj Triers vægmaleri i den tidligere arbejderkantine, Danmarksgade 16

Skulle du som læser, kende nogen af personerne, hvor 
der står et ”?”, så kontakt mig meget gerne:

Birgitte Mouritsen,
Margrethevej 16,
DK-6500 Vojens
Mail: birmou@hotmail.com

Udstilling i forbindelse med GRAM-TRÆF i september 2009            Foto: Gunvald Mouritsen
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