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Guldagervej 97
6710 Esbjerg V
Tlf. 75116022
Fax 75 11 78 75

Aut. VVS
Installatør

● Totalrenovering af
badeværelser

● VVS arbejde
● Blikkenslagerarbejde
● Smedearbejde
● Tekniske 

installationer

Vi giver gerne til-
bud eller overslag 
- enten det gælder 
nybyggeri, 
modernisering 
eller reparationer.
Henning Jensen
Mobil 28 44 23 81

Et hus med 80 
badeværelser

Udstilling åben:
Mandag: 7.00-20.00 
Tirsdag-fredag: 7.00-17.30 
Lørdag: 8.00-12.00

Østre Gjesingvej 16-20 
6715 Esbjerg N
75 45 98 00

HJERTING
INSTALLATIONS-
FORRETNING ApS
v/ Kim & Niels Boysen
Engvænget 12, Hjerting

Døgnvagt Tlf. 75 11 50 20

Christian Breinholt · Gl. Guldagervej 38 A · 6710 Esbjerg V

BREINHOLT VVS

VVS installatør
i Hjerting

AUT. VVS INSTALLATØR

 7511 7472 / www.breinholtvvs.dk
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Nu også dronefotografering!

Lokal forfatters erindringer udsolgt på rekordtid

SKRIVERI: Har du lyst til 
at skrive dine erindringer, 
så gå i gang. 

Sådan lyder opfordringen 
fra Jens-Erik Bundgaard, 
Hjerting. Han udgav selv 
sine erindringer i sommer. 
Bogen blev solgt fra de lo-
kale boghandlere i Esbjerg, 
og til sin store overraskelse, 
blev den hurtigt udsolgt. 

Det er dog ikke på grund 
af de udsolgte bøger, at han 
selv betragter bogen som 
en succes. Selve det at skri-
ve bogen har været en god 
proces for forfatteren. Der-
for opfordrer han andre til 
at komme i gang, hvis de 
sidder med den samme lyst 
til at genopleve livet. 

”Man oplever på ny livet 
– bare bagfra. Når man en-
delig er kommet igennem 
det, har man en fantastisk 
indre ro,” fortæller Jens-
Erik Bundgaard. 

Kik på livet udefra
At skrive bogen Tidsbille-
der – en dreng fra Østerby-
en har været en anledning 
til at kikke på livet lidt ude-
fra. 

”Man finder ud af, om 
man har nået det man vil-
le,” pointerer han. 

Og det har han, afslører 
den 74-årige forfatter, som 
dog understreger, at der 
stadig er en masse, han ger-
ne vil opleve. 

Hans liv – og dermed 
også bogen – tager ud-
gangspunkt i Østbyen. Si-
den 1976 har han dog boet 
i Hjerting. 10 år forinden 
havde han købt den sid-

ste grund i en udstykning, 
som ligger ud til Sanatorie-
vej, for cirka 15.000 kroner. 
Det var den sidste grund, 
fordi den lå tættest på van-
det. Der ville ingen bo den-
gang på grund af blæsten. 

”Jeg kunne godt lide ud-
sigten, men det var ikke 
trenden dengang,” fortæl-
ler han. 

Her vil Jens-Erik Bund-
gaard gerne blive boende, 
så længe han kan. Han 
sætter pris på beliggenhe-
den tæt på naturen, hvor 
han løber mange ture. Og 
faktisk var det løbeturene 
i området, der satte gang i 
erindringsbogen og struk-
tur på bogen. 

”Når jeg var ude og løbe 
en tur, kom der nogle over-
skrifter inde i mit hoved,” 
fortæller han. 

Blyant og papir med
Derfor havde han sommeti-
der blyant og papir med på 
sine løbeture, så han med 
det samme kunne skrive 
overskriften ned. 

”Ideer flyver væk med 
det samme,” forklarer han 

Da han havde samlet 25 
overskrifter, konkluderede 
han, at det måtte være det, 
som hans liv indeholdt ind-
til nu. 

Og så satte han sig ned 
for at skrive, selv om han 
ikke vidste, hvad der ville 

At skrive sine 
erindringer er som 
at genopleve sit liv. 
Det har Jens-Erik 
Bundgaard gjort,  
og det har givet 
ham så meget 
glæde, at han nu 
opfordrer andre til 
at gøre det samme 

Jens-Erik Bundgaard holder 
meget af naturen og nyder 

ofte en løbetur i den.  
Her bliver han inspireret til 

sine skriverier.
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HVIS DET HASTER - SÅ TRYK 
PÅ DISSE TASTER 75 11 71 07

PETERS AUTOVÆRKSTED

Sidste nyt inden for bremse-, prøvestander og styretøjs- 
 udmålingsapparat og motortest · Opretning · Reparationer

Bytoften 2 · Hjerting · 6710 Esbjerg V · Tlf.: 7511 7107

Din lokale sparringspartner, 
der arbejder ihærdigt på at 
tilføre din virksomhed størst 
mulig værdi og udbytte 
gennem løbende rådgivning.

Smedevej 33   6710 Esbjerg V   Telefon 75 15 17 33   www.danskrevision.dk

Meget mere end revision

Lokal forfatters erindringer udsolgt på rekordtid

komme ud af det. Det var 
som om, selve det at skrive 
åbnede op for hans erin-
dringer.  

”Jeg vidste ikke, at jeg 
kunne huske noget. Da jeg 

gik i gang med at skrive, 
sagde det bare bang. Efter 
tre uger til en måned, var 
jeg igennem bogen,” for-
tæller han. 

Og den oplevelse under 
han gerne andre med lyst 
til at skrive. 

”Man kommer jo gennem 
livet på en god måde,” siger 
Jens-Erik Bundgaard, som 
langt fra er en uerfaren 
skribent. 

Gennem mange år har 
han skrevet alt fra skole-
blade og diverse forenings-
blade til en kunstbog, som 
han udgav i slutningen af 
1990erne. 

Tekst og foto:  
Katrine Friisberg

Jeres lokale byrådskandidat fra Hjerting 
Nummer 9 på liste A

”Et samfund  
skal bedømmes 
på, hvordan det 
behandler sine 
svageste.”

MICHAEL HARBØLL

• Jens-Erik Bundgaard 
er født den 14. maj 
1947 i Esbjerg. 

• Har to voksne børn, 
en søn, Søren, som 
bor i Hjerting og en 
datter, Louise, som 
bor i Aarhus, samt tre 
børnebørn. 

• Var i 54 år landmåler. 
• Har arbejdet frivilligt 

som redaktør på en 
række foreningsblade, 

blandt andet 
Esbjerg kommunes 
medarbejderblad og 
Målebladet, som han 
stadig er med til  
at lave. 

• Forfatter til blandt 
andet bøgerne På 
tur i moderne kunst 
– en bog om 56 
kunstnere på min vej 
og Tidsbilleder - af en 
dreng fra Østerbyen

Jens-Erik  
Bundgaard

Ved Jens-Erik Bundgaards hjem er Hjerting Strandpark med to store kunstværker, som han sætter 
stor pris på. Her er det: ”I am your yesterday (and you are my tomorrow) af Rui Chafes.

Jens-Erik Bundgaards hjem 
bærer præg af hans glæde for 
kunst. Det er spækket med 
malerier, skulpturer og andre 
kunstværker. 


