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En kort præsentation 

Jeg hedder John Erik krajberg Knudsen. Er født i 1944.  

Gift med Inge i 1964. Fået Max i 1964 og Jeanette i 1966. 

Har boet samme sted i Urbanplanen på Amager siden 1969. 

Har beskæftiget mig med EDB/IT professionelt siden 1969. 

Startede mit frivillige engagement i 1973. 

Indsamlede fabrikshistorisk materiale og video optaget inter-

views af 30 tidligere ansatte hos tovværksfabrikken Jacob 

Holm & Sønner A/S, Reberbanegade 3 i 2006.  

Et projekt jeg kalder ”Tiden før Amagercentret” 

Har igennem 10 år undervist og hjulpet ældre med IT, sammen 

med andre frivillige. 

Fra januar 2018 til nu, har været og er flittig deltager i flere se-

nior erindrings skriveaktiviteter på Amager, i Christianshavn og 

Københavns stadsarkiv. 

Har altid kunnet lide at skrive i al almindelighed, men erin-

drings skriveaktiviteterne har sat skub i mine erindrings skrive-

rier og lysten til også at skrive digte. 

Meget af mine skriverier ligger på http://urbanplanen.dk/

livshistorier2/ 

Har fortsat et aktivt liv og kan lide at være sammen med andre 

og gerne jævnaldrende. Og holder gerne foredrag om mit liv. 

Har du lyst til at kommentere eller kritisere mine skriverier, vil 

jeg med glæde modtage dem via SMS 2943 3553 eller mail. 
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Venskab 

Du har været hele tiden.  

Jeg kendte dig ikke.  

Du kendte mig ikke.  

Vores veje krydsede ikke.  

Men alligevel var du.  

I samme by.  

Næsten side om side.  

Du har levet livet.  

Jeg har levet mit.  

Længe og alligevel hver for sig.  

Sådan var det bare.  

Og vi ville aldrig være mødt.  

Men vores interesse faldt sammen.  

Tid og sted.  

Vi mødtes.  

Men kendte ikke hinanden.  

Vi mødtes jævnligt.  

Usynlige bånd blev knyttet.  

Fællesskabet.  

Du blev en del af mig.  

Jeg blev en del af dig.  

En modningsproces.  

Vi fulgte samme sti for en stund.  

Vi oplevede stien.  
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Et bekendtskab udviklede sig.  

Du blev blandt dem jeg kendte.  

Jeg blev blandt dem du kendte.  

En samhørighed.  

Vi var dér i nuet.  

Naturligt.  

Sådan var det bare.  

Det fungerede.  

For en stund.  

Nu ikke mere.  

Tilbage til det, der var.  

Men.  

Du var der, umærkeligt.  

Og alligevel.  

Du havde sat et spor.  

Vi lever videre.  

Du blev et minde, for vinden.  

En let brise.  

Du er der stadigt.  

Du.  

Dig.  

Mig.  

 

Et digt dukkede op i mine tanker tirsdag nat ved femtiden, den 

10. december 2019.  

Føles som et savn. Skulle skrives.  
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Enden 

En dag er det slut.  

Jeg ved det.  

Det siger min erfaring mig.  

Intet varer evigt.  

Sådan er det bare.  

Alt har en ende.  

Selv en tunnel.  

En rejse.  

Det er som en naturlov.  

Alt andet er indbildning.  

Dagen har en ende.  

En time ligeså.  

Et øjeblik ender om lidt.  

Selv dette digt har en ende.  

Selv glæden varer kun en stund.  

Hvad gavn gør disse ender.  

Er det for at give plads?  

Plads for hvad.  

Afveksling ?  

Meninger.  

Synspunkter.  

Medmennesker.  

Pauser.  

Er det som skiftende farver på en perlesnor.  
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Er det som musik med skiftende toner.  

Som bølger på havet.  

Menneskehavet i en storby.  

Er det livets puls.  

Ender det med at give mening.  

En endeløshed uden ende.  

 

Skrevet lørdag den 14. december 2019 ved lidt i 12 middag. 

Ordene pulserede i hovedet på mig, forskellige scenarier.  

Det var hvad det blev til.  

 

      Engle sus 

Englene synger højt i kor 

de kan høres fra, hvor du bor. 

Det startede højt oppe fra nord 

Stemningen spirer alle vegne og gror 

Hjerterne smelter på moder jord 

Du frydes med glæde, den vokser sig stor. 

Dine smil spreder varme uden brug af ord. 

Samhørigheden du føler og tænker på mor. 

Du drages, som trukket af en snor. 

Du bringes ud i verdenen uden ror. 

Og lander omsider blidt, som var det i fjor. 
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Rastløshed 

Jeg veksler det ene øjeblik med noget.  

Sidder foran min computer og nørder.  

Tager en kaffepause i stuen.  

Samtaler med hustruen.  

Skifter kanaler på mit TV.  

Ved ikke hvorfor.  

Måske en søgen.  

Ikke efter noget bestemt  

og så alligevel.  

Min smartphone længes efter mig  

eller er det omvendt.  

Uinteressante nyhedsmail.  

Kigger ud af vinduet  

ser ikke noget.  

Slapper af  

føler stilheden  

Giver plads for fri tankevirksomhed.  

En følelse en stemning tager form  

Giver pludselig mening.  

Ordene, tankerne myldrer  

Som løse tråde frit svævende.  

Forbindelser skabes.  

Giver en slags mening.  

Tror jeg nok.  
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Forfølger dem.  

En modningsproces er i gang.  

En kim er vagt i mig.  

Begynder at skrive de første "strofer" i min Notes app på tele-

fonen.  

Får begyndt.  

Det tager form.  

Hvor tager det mig hen.  

Føler mig godt tilpas.  

Ordene flyder rytmisk  

Vender og drejer rundt.  

Nu må jeg være halvvejs.  

Føler, at der skal skiftes retning.  

Men er det nu.  

Skal jeg vente.  

Hvad følger efter.  

Så nu kører det igen.  

Fik bugt med tvivlen.  

Begynder at se, hvor det fører hen  

Nu nærmer slutningen sig.  

Er kommet godt videre  

Har mistet begyndelsen  

Men ser slutningen  

Skal bare lige finde ordene.  

Har en tro på, at det vil lykkes.  

Jeg nåede det.  
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En lettelse.  

Som at skabe noget jeg ikke vidste eksisterede.  

En forløsning.  

Et midlertidigt punktum.  

 

Det er stadig lørdag, den 14. december 2019. Klokken har nu 

passeret 13:20. Alt imens stilheden har fyldt min stue.  

 

 

Du gør mig glad... 

Jeg er glad for, at du er blandt dem jeg kender. 

Jeg er glad for, at du er en del af mine minder. 

Jeg er glad for, at du er til. 

Jeg er glad for, at vi har været sammen. 

Jeg er glad for, at du fylder i mit liv. 

Jeg er glad for, at du har betydet noget for mig. 

Jeg er glad for, at tænke på dig. 

Jeg er glad for, at du har inspireret mig. 

Uanset hvad, gør du mig glad 

Og det er jeg glad for. 

Tak. 

 

En julenat med ord, der skulle skrives 2019  
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Året rinder ud 

Året rinder ud 

Mættet af minder 

Tid til eftertanke 

En opmærksom krævende slutspurt. 

Var det, det hele værd 

Var det nødvendigt blandt de mange. 

Det startede frisk 

Nye muligheder lå lige for 

Du fik chancen 

Men tog du dem 

Det fortaber sig. 

Dit bakspejl er utydeligt. 

Nu, om lidt, igen nye muligheder 

Men først skal du igennem det sidste. 

Orker du det. 

Du føler dig ensom og træt 

Men det kræves af dig. 

Omgivelserne summer med 

på en fælles melodi. 

Uden modstand 

Alle rives med. 

Nærmest forsvarsløs 

Som en pligt 

Måske en glæde 
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Det forventes bare 

Men, du er for træt og holder dig  udenfor 

Du er i dit skjul 

Ingen kræver noget af dig 

Din livsledsagerske ligeså. 

Dog bliver du mindet om 

din mail boks, giver små lyde 

Fjernsynet larmer om det. 

Men du orker det ikke. 

Du vil hellere til sovstrup. 

Lev vel. 

God nat. 

 

En følelse der meldte sig mandag morgen lidt i seks lille jule-

aften 2019  
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Lyset 

Du bliver fanget af lyset 

Solen skinner 

Du fyldes med lykke 

Det påtrængende holdes ude. 

Du giver det ingen plads. 

Du ser kun lyset. 

Du svæver nærmest. 

Du fylder dine lunger 

Luften er mild 

Energien tager til 

Kom bare an 

Du klarer det hele. 

Småting blændes væk. 

Du hører musik der ikke er der 

Selv fuglene 

Livet kærtegner dig. 

Giver dig lov på ny 

Omgivelserne føles grønne 

Du fylder dine lunger igen 

Du er ikke i tvivl. 

Du er til. 

Det er livet. 

Glæden er grænseløst 

Det må aldrig stoppe. 
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Du fik endnu en chance. 

Sådan. 

 

Endnu et digt trængte sig på da mit hoved lige var landet på 

puden lidt over seks mandag morgen, lille juleaften 2019. 

Måske krævede det af mig, efter det forrige digt ?  

 

 

Lykke for en stund (rim) 

Du gav fryd i mit sind 

Og varme til min kind 

Du lukkede mig ind 

Før var jeg lidt blind 

Nu svæver jeg på din vind 

Som får mig vidt omkring 

Nu er du kun et dejligt mind' 

Mon igen jeg lykken vil find' 

 

Det begyndte med et par strofer, da jeg lagde mig i min seng 

efter natteturen midt om natten til juleaftens dag 2019.  
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Livets efterår 

Min krop skriger efter smørelse 

Efter mange års gøelse. 

Det knirker i toppen 

og i resten af kroppen 

Det kniber med at huske 

Alt gemmes i mindernes buske 

Og knæene de ømmes 

gør ondt når sted skal rømmes 

Og hofterne de piber 

når ting løftes med iver 

Og ryggen gør lige så 

når bare man kigger der på 

Kramper hører med til livet 

i ben og hænder det er givet 

Og synet er ej heller så godt 

Trods det, det har set så meget flot 

At høre, er en hel anden sag 

kræver gentagelser, den lange dag 

Se, der går en gammel mand 

Han vralter, som en moseand. 

Hans smil gemmer på gode minder, 

det ses på hans rødmossede kinder. 

Langsomt han forsvinder i det fjerne. 

Tænker på ham ofte og gerne. 
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Ingen kender dagen før... 

Du sidder og ser på flasken 

Og dit blik er tomt 

Flasken ligeså 

Flasken er ikke alene 

Klokken slår snart tolv 

Kroppen føles tung og træt 

Lyde omkring dig høres ikke 

Nærheden ænses ikke 

Dit bord skubbes lidt 

Flaskerne tomme giver lyde 

Lokalet er fyldt med røg 

Du ænser intet 

Armene på bordet bære dig op 

Tiden er gået i stå. 

Lokalet rømmes 

Musikken er ebbet ud 

Du er ene og forladt 

Du ænser det ikke 

Din mund føles tør. 

Betjeningen bryder hul i din bevidsthed 

Det er tid til at gå. 

Dagen er slut 

Værtshuset lukkes. 

Du kære stamgæst 
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Forventes tilbage når dagen er ny. 
 

Fiktionen trænger sig på her efter julemaden og en veltjent  

powernap, mens jule TV programmerne kæmper om min  

opmærksomhed, som jeg lykkes at fortrænge i 2019 

 

Det nye år 

Du er på vej eller allerede i gang med det nye år. 

Kæmpet dig igennem det gamle og trænger til en tår 

Det nye fører dig hen, men hvor. 

Vil det give dig bedre kår. 

Eller på sjælen sår. 

Har du styrke til at håndtere diverse skår 

Hvad med at bruge de gode ting fra i går. 

Planlæg fremtiden og hvornår 

Være positiv når du sår 

Brug dit humør så meget du formår. 

Undgå i øjnene at få blår 

Held og lykke med der, hvor du står. 

 

Ord rim der krævede sin opmærksomhed anden juledag 2019   

 


