Blå Bog Ole Grauslund Krog
Efter skolen meldte jeg mig som konstabelelev I flyvevåbnets
vejrtjeneste. Det var min intention at blive pilot. Efter nogen tid
måtte jeg indse, at det nok ikke ville lykkes, da jeg ikke havde
studentereksamen. Vi var to, der sagde vores kontrakt op, men da
vi nu var i trøjen, kunne vi lige så godt aftjene resten af vores
værnepligt. Vi blev derefter overflyttet fra konstabelskolen i
Jonstrup til flyvestation Værløse, hvor vi var resten af de 12
måneder.
Efter flyvevåbnet fik jeg elevplads i Landmandsbanken,
Gothersgade (som så mange andre). Da jeg ikke havde
studentereksamen eller handelsskoleeksamen, tog min
uddannelse et år ekstra. Jeg gik på Kolding Købmands Skole og fik
handelsmedhjælper eksamen. Jeg blev færdig uddannet i
Rosenlund Afdelingen. Det var skik, at man derefter skulle en tur til
København. Det havde jeg ikke lyst til, så jeg opsagde min stilling.
Jeg blev derefter konstabel ved 1st Jydske Brigade på Ryes
Kaserne. Der mødte jeg min kone. Vi fik en dreng (Thomas) i januar
1979. Jeg havde i mellemtiden forladt forsvaret. Jeg fik derefter
arbejde hos entreprenør Ole Christensen i Egeskov, hvor jeg kørte rendegraver i flere år. Da det gik
ned ad bakke pga. mindre arbejde for kommunen, fik jeg arbejde ved Carlsberg depotet som
ølkusk (hårdt arbejde). Da ølsalget begyndte at gå ned blev jeg opsagt. Jeg fik derefter arbejde på
VEKOFA som pakker på natarbejde. (gode penge).
I 1989 rejste vi på ferie til Canada for at besøge
min bror, som havde en malkefarm nord for
Calgary. Vi (jeg) fik lyst til at immigrere til
Canada. Vi søgte om immigration i 1990 og fik
tilladelse i februar 1991. Vi skulle være i Canada
inden 19. maj 1991, ellers kunne vi søge igen. Vi
pakkede i en fart og ankom til Calgary den 18
maj 1991. I mellemtiden havde min bror solgt
sin farm og flyttet til New Zeeland. Min kone fik
arbejde som sygehjælper (sygeplejerske fra
Kolonihavehuset.
Danmark ikke anerkendt i Canada). Jeg fik
arbejde som farmworker på en farm lige udenfor Calgary. (Colpittsranches.com) Jeg var der i et
halvt års tid. Så fik jeg arbejde ved en (dansk) elektriker i Calgary som arbejdsmand. Han mente
ikke, at jeg kunne bestå adgangseksamen som elektriker. Så fik jeg elevplads hos en anden dansker
der havde et VVS firma. ( scandiamechanical.ca ). Jeg fik svendebrev som plumber/gasfitter i nov.
1996.
Min kone havde en måned forinden fået nok af Canada og rejste tilbage til Danmark. Jeg har min
søn Thomas, hans kone Jenifier og deres to børn Jakob (12 år) og Amelie (10 år) (begge døbt i
Egeskov Kirke) boende tæt på. I dag arbejder jeg stadig som VVS montør. Det er mest industriel vi
laver. ( dml.ca ).

I min fritid bruger jeg meget tid i
kolonihaven ”Strathfield
Potatofarm” som jeg har med et
par venner. Vi kan købe de fleste
danske varer herovre, men det
er dyrt. Derfor laver vi meget
selv. Jeg går lidt på jagt og vil
gerne gå hiking i bjergene.
(travelalberta.com ). Jeg er
medlem af Naverne og har i 18
år været sekretær for klubben
her i Calgary. (naverne-cuk.dk).
Nyder at tage på ferie i staterne
og især på Cuba (Havana).
Jeg bruger meget tid på kolonihaven.
Seks måneder med sne på jorden er det værste, jeg har oplevet med minus 39.8°c.
Som det ser ud nu kommer jeg ikke til Danmark. Jeg skal være vaccineret og så 10 dage i
karantæne i Danmark efter en negativ test. Komme tilbage til Canada til 14 dage i karantæne
hvoraf de 3 første dage er på et regeringsvalgt hotel til $1.800,-.
Det er mere end en returbillet til Danmark koster.
Håber at mødes med så mange som mulig, når jeg engang kan komme.
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Jeg arbejder stadig som VVS-mand

