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„ ... alle i byen kender jo Gunnar.“
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“Hjemmehjælp? Nej vorherrebevares. Det ka 
jeg sgu gøre bedre selv. Jeg klarer mig selv.
Har altid klaret mig selv. Det er også vigtigt 

gøre ved at gå og gøre lidt rent og sådan.”
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“Alt det papirnusseri, det er min bror 
der ordner det. Han har altid været den
boglige type. Det er også min bror der kan
banke i bordet og sådan, som dengang vi 
kørte hele vejen til Odense til noget kontrol og
ventede tre timer, og så kom lægen bare ikke.“

“Damer? Nej de løb sgu alle sammen

“Hvordan har jeg det med snart at fylde 80?
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“Selvfølgelig kører jeg stadig bil. Tager 
også til veterantræf og sådan. I dag skal
jeg for eksempel til Egtved, det kan jeg 
sagtens. Når jeg sidder ned, bliver jeg jo 
ikke svimmel eller mangler luft. Det er 
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„Jeg har jo levet af at være mekaniker. Det 
var dengang man lå på gulvet og rodede under 
bilerne. Ja man vidste ikke bedre. Men kan 
godt mærke det. Min krop er slidt op af det.“
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“Hvis du har et problem med din cykel, så 
bare tag over til Gunnar, han ka ordne den. Så 
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...... MMMMeeeennnnnn dddeett æænddrede sig selvfølgeliiggg aaallllltttttt 
ssaammmmeeennnn ddddaaaaa  jjjjjjjeeggg bblev syg. Så den slags 
kan jjeegg iiikkkkkkkkkeeee  ggggggøøøøøørrreee  mmmeerree. Det siger jeg 
også til ffoollkk,, hhhvvvviiiiiiissssss dddddeee  rrriinngggeerr,, jjeeg kan alt-
så ikke orddnnee ddiinnn cccyyyyyykkkkeeeeeelllll... DDDDeerr eerr bbare ikke 
aaaanddre i byen derr kkaann  sssåååddddaaaaaannnnnn  nnnnooogggeett llæænnggeerre.”
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“Ja jeg holdt jo duer, ude i haven. Dengang jeg 
blev syg, da kom der nogen og passede dem. 
Men det gik ikke, de blev ikke passet ordentligt. 
Foderet lå over det hele, og det går jo ikke, det 
tiltrækker rotter. Så nu har jeg dem ikke mere.
Det er bare sådan det går. Når du bliver syg. Så 
kan du ikke selv tage dig af alting selv længere.”
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“Jeg ku da godt sætte den tttttttiiiiiiiiiiiilllllll ssssssssaaaaaaalllllllg, der errrrrr 
masser der vil købe den. MMMMMMeeeeeeeeennnnnnnn mmmmmmmiiiiin brooooorrrrrr ssssskkalll 

arve den når jeg en gang ikkkkeeeee errrrrrrrrr mere. 
Det har vi aftalt.”


