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Dødsfald 
 
Karsten Bjørnholt 
 
Æret være hans minde 
 
 
Velkommen til nye medlemmer 
 
Irene Jerløv 
Inge Bredahl Pedersen 
Søren Mollerup 
 
Keld Leth Michaelsens erindringer. Endnu et afsnit kommer her.  

 

En betingelse for overhovedet at blive udlært handels- og kontorassistent var at man 

bestod handelsmedhjælpereksamen på Købmandsskolen, Julius Thomsens Plads over 

for Forum, med et vist gennemsnit - det klarede jeg uden problemer. Faktisk klarede 

jeg mig så godt at jeg i en periode hjalp een af de andre elever, Peter K. med 

opgaverne i regning og bogføring. På min motorcykel drønede jeg simpelthen nogle 

lørdage eftermiddage helt til Valby hvor Peter boede. 

 

Desuden skulle vi gennemgå - og bestå - et maskinskrivningskursus på 

Tempotypeskolen lige ved Marmorkirken. Det var et ret skrapt kursus -selvfølgelig 

efter 10-finger-systemet og med "blanke" taster i et ret højt tempo - og næsten uden 

tyrkfejl. Flere af os havde aldrig haft en skrivemaskine - læs "hakkebrædt" uden 

elektricitet, rette funktion eller andre dikkedarer - i hænderne før, men vi sled i det i 

en grad så det på et tidspunkt endelig lykkedes at bestå den afsluttende 

prøve, hvilket forøvrigt kom mig gevaldigt til gode nogle år senere på politiskolen. 

 

Vi blev også beordret på et såkaldt regnemaskine-kursus på Facit-skolen et sted i 

København. Det foregik på elektriske regnemaskiner på størrelse med skotøjsæsker, 

og når man havde tastet de aktuelle tal ind på maskinen og trykkede på start-knappen 

var der en hel masse hjul som snurrede rundt inde i "dyret" og efter nogle sekunder 

stod resultatet at læse i et mekanisk display på maskinen.  Jeg blev faktisk ret ferm til 

faget, men hold da kæft hvor var det gammeldags set med nutidens øjne. Den gang  

var end ikke ordet "digital" opfundet. 



 

Uddrag af meddelelse fra direktør Morten Felding, Philips 

PFA Ejendomme har fundet en ny lejer til resten af bygningen på Frederikskaj (den halve 
stueetage, første og anden sal på Frederikskaj 6) og jeg kan informere jer om, at Ålborg 
Universitet, Campus (AUC) flytter ind pr. 1. september 2012, og de skal udelukkende 
bruge lokalerne til undervisning. 

Det betyder, at et sted mellem 350 og 400 studerende vil have deres daglige gang på 
adressen fremover. Det  lød i første omgang ikke som et ønskescenariet for os, men vi har 
i samarbejde med PFA og den nye lejer fundet en rigtig god løsning som jeg tror og håber 
faktisk gør det endnu bedre for os end hvis det var tilfældet hvis en anden 
erhvervsvirksomhed flyttede ind i de tomme etager. 

Huset, tilkørselsforhold, parkering og indgangsforhold bliver nemlig fremover separeret 
fuldstændigt. Således at vi faktisk får vores ”eget” Philips hus/del.AUC vil udelukkende 
have indgang til bygningen fra bagsiden. Enten via dørene til trapperne eller via 
indgangen i stueetagen på bagsiden midt på (i dag en nødudgang). AUC har lejet alle de 
gamle Nokia bygninger og der er fælleskantine, reception etc. for AUC og de vil/skal derfor 
ikke bruge kantine, post, reception etc. hos Philips. 
 
Der er etableret en lysdesigner uddannelse på AUC, de har mange uddannelser 
der matcher med vores kompetencer og de vil meget gerne arbejde sammen 
med os hvis muligt. Noget som kan være super udviklende og spændende for 
os. 
 

 
Gunnar Madsens Vinhandel, Holmbladsgade 
 
Du får 10 % rabat på vin ved at vise dette PVK nyt i butikken.  
 
Akvariebutikken Fik’ken,  Amagerbrogade 126 
 
Giver 10 % ved kontant/dankort betaling, på alt i butikken ved at vise dette PVK nyt. 
En hyggelig butik med mange vandlevende dyr, akvarier, planter og tilbehør.  

 
Guldsmed Anni Jensen,  Amagerbrogade 45 

 
Ved at vise dette PVK nyt i butikken, får du 10 % ved kontant/dankort betaling. 

 

Resérver dagene til arrangementer i 2013. 
 
Kom til generalforsamlingen så kan vi måske fortælle dig hvad vi skal i 2013. 
 
Deadline for indlæg primo januar 2013 til undertegnede. 

 
Næste PVK nyt bliver udsendt medio januar 2013 pr. mail/post. 

 
Käthe Sørensen kathe.soerensen@youmail.dk 
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