Blå Bog Bent Dalager Nielsen
Ideen om en blå bog er fremragende, selv om dansk stil aldrig
har været min kæphest. Tvunget af omstændighederne har jeg
dog flikket nedenstående sammen som mit bidrag. Detektorprøven kan næppe bestås, men hukommelsessvigt er vel et
alibi...
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Uddannelse
Efter tre gode år blev jeg sproglig student i 1974. Det sproglige spor fortsatte jeg på
handelshøjskolerne i Kolding og senere Aarhus, dog ikke uden svinkeærinder. Studiet blev
flere gange afbrudt af jobs, bl.a. et længere barselsvikariat i skrivestuen på et EF-kontor i
Bruxelles. I sommeren 1980 færdiggjorde jeg omsider studiet i Aarhus og følte mig klar til
arbejdsmarkedet.

Arbejde
Med høj ledighed inden for mit fag blev det hovedsageligt til kortere vikariater, hvor jeg
sjældent havde gavn af min uddannelse. Som familiefar og boligejer havde jeg brug for et
stabilt job, og i 1981 begyndte jeg som ufaglært fabriksarbejder på Korn- og Foderstof
Kompagniet (KFK) på sydhavnen i Aarhus. Arbejdet bestod i at tappe foderstoffer på
sække, banke genstridige foderstoffer løs i siloerne og feje op i området for læsning af
foderstoffer på lastvogne. Jeg husker den kiedsomme vinter som gedigent vandkold, ned
til 30 minusgrader.
Det blev forår, og havnen i Aarhus blev skiftet ud med Bruxelles, der atter lokkede med et
lukrativt vikariat.
Hjemme i Danmark igen lykkedes det mig omsider at få et job med relation til min
uddannelse. I september 1983 ansatte Kosan Crisplant1 mig som sprogmedarbejder i sin
centrale korrespondanceafdeling, der talte omtrent 12 medarbejdere. Vi havde hver en
elektrisk skrivemaskine, og til tider var støjen som i en fabrikshal. Med computerens
indtog kom der heldigvis nye toner. Desuden blev jeg dybt involveret i arbejdet med at
indføre Microsoft Office. Ved afdelingens decentralisering i 1997 blev jeg efter eget ønske
en del af firmaets dokumentationsafdeling. De næste 15 år stod den så på oversættelse af
kundemodnede manualer og brugsanvisninger. Der var permanent travlhed i afdelingen.
Tilmed var det svært at skaffe nye medarbejdere. Jeg besluttede mig for at kvitte
oversættelsesarbejdet for at begynde som technical editor. I den funktion havde jeg
ansvaret for at opdatere kundens manualer, når kundens elektroniske styringssystem blev
opgraderet, typisk hvert sjette år. Kundekredsen var gigantisk og global, så der var altid
nok at lave. Jeg befandt mig aldeles fortrinligt blandt afdelingens 14 kolleger, næsten alle
med høj anciennitet. Omgangstonen var afslappet, og humoren grænsede til at være syg i
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Jævnlige ejerskift betød nye firmanavne (Crisplant, FKI Logistex og BEUMER). Firmaet har ca. 700 ansatte i
Aarhus N og producerer automatiske sorteringsanlæg til alverdens lufthavne, postvæsener, logistik- og
postordrevirksomheder m.fl. Blev i 2009 opkøbt af BEUMER-koncernen, sin daværende tyske konkurrent.

behandlingskrævende grad. I det hele taget et pragtfuldt minde nu, hvor jeg har været på
selvvalgt efterløn siden sommeren 2020. Helbredet begyndte at bære præg af mange års
arbejde ved PC-skærmen (og 40 km daglig pendling på cykel gennem 37 år). Jeg stræber efter et
otium med god mobilitet og selvhjælp.

Privat
I 1978 flyttede jeg ind hos kæresten Ulla i Aarhus. Efter afsluttet studie i juni 1980 købte vi
en rækkevilla i Tranbjerg. Samme efterår kom Lea til verden - den bedste gave, jeg kunne
ønske mig. Miraklet gentog sig i 1985, hvor Ulla fødte Lasse. Ulla og jeg giftede os året
efter.
Ægteskabet blev opløst i 1997, men et godt venskab består stadig.
Ingen af os har stået i vejen for at have vidunderlige stunder med
vores børn.
Så snart børnene kunne cykle forsvarligt, tog jeg afsted med dem
på cykeltur. Ferie efter ferie blev Danmark cyklet tyndt.
Overnatning foregik på primitiv vis i telt eller shelter. Smagen af
frihed gik os i blodet. Skulle samme oplevelse overgå mine to
Far og datter ved take- børnebørn fra 2018, har jeg ikke levet forgæves.
off fra Tranbjerg mod
Fredericia i 1987
Aase, min søde kæreste siden 2017, har lykkeligvis samme
hang til cykel- og friluftsliv. Min overbevisning om cyklen
som ideelt transportmiddel og katalysator for
frihedsfornemmelse forbliver usvækket.
Dog går vi ikke af vejen for flyrejser, når lejlighed byder sig.
Om efteråret har Algarve-kystens fugletræk betaget os
adskillige gange. I 2004 var jeg alene som backpacker på
Yucatán-halvøen og i Chiapas-provinsen i Mexiko.
Ledsaget af Aase ved Lasses
Jeg glæder mig til at se jer igen - nej, hvor bli’r det bare
bryllup i 2018
hyggeligt!
Stor og uforbeholden tak til detektiverne Erling og Ulrik for deres energiske og
vedholdende indsats!
FAKTA
Født:
Boede:
Bor nu:
Mobil:
Mail:
Fritid:

10. december 1954
Odinsvej 22
Skovgårdsvænget 470, 8310 Tranbjerg J
2646 2225
bdalager@gmail.com
Tennis, bordtennis, 5 km motionsløb,
cykelture, friluftsliv, natur (især fugle), musik,
overspringshandlinger, foreningsarbejde
På Amager Fælled i april 2016

