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1954 Jeg bliver født d. 17. september 
Den 17. september i det herrens år 1954 kom jeg til verden i den lille by St. Merløse på Sjælland. 
Byen ligger ca. midt imellem Ringsted og Holbæk. Jeg er den første af i alt fire drenge, som mine 
forældre, Helen og Erik Jensen har fået. Vi bor til leje i en lille lejlighed på 1. sal i en sidegade til 
hovedgaden. Vi bor i St. Merløse i ca. 3 år, så flytter vi til noget større i Lellinge ved Køge. Det er 
fordi min mor venter endnu en lille ny. 
 
1961 Folkeskolen påbegyndes 
I August måned 1961 starter jeg i skolen i Lellinge. Her går jeg så i næsten 3 år.  
I løbet af de 7 år vi bor i Lellinge, får jeg 3 små brødre og efterhånden, som de vokser til bliver også 
denne bolig for lille. Derfor køber mine forældre hus i Ølsemagle. Det er også i nærheden af Køge, 
ca. 7 km fra Lellinge. Huskøbet sker i 1964 og prisen er kr. 48.000, en latterlig lav pris, men det var 
mange penge dengang. 
Huset ligger på landet, lige midt imellem 2 landbrug. Det siger næsten sig selv, at en dreng, som jeg, 
der efterhånden var blevet teknikinteresseret, ikke kunne holde snuden væk fra alle de spændende 
maskiner, der bruges på en gård. Jeg lærte da også hurtigt, at køre Ferguson og at bakke med en 
firehjulet gummivogn. Det sidste var nok det sværeste. Jeg havde mange spændende timer på 
markerne, kun i selskab med Fergusonen og mågerne. Det er en tid jeg aldrig glemmer. 
 
1970 Afslutter folkeskolens 9. klasse 
Jeg går i skole i den nærliggende Ølsemagle Skole i 6 år og afslutter efter 9. klasse uden specielt 
iøjnefaldende resultater, men får dog en pæn udtalelse fra skoleinspektøren. Han har nok dårlig 
samvittighed over ikke, at have magtet, at inspirere mig på det boglige plan. Han var nemlig 
samtidigt min klasselærer. 
 
1971 Ungdomsskole Radioteknik 1 & 2 
Jeg er allerede tidligt i min udvikling meget videbegærlig og meget teknisk interesseret, så derfor er 
det naturligt for mig, at starte i ungdomsskole om aftenen. Så sideløbende med mine to sidste år i 
folkeskolen bruger jeg et par aftener om ugen her. Det er Radioteknik og Motorlære, der trækker, 
men jeg følger også et prøveforberedende matematikkursus på teknisk 9. klasse niveau. Her stifter 
jeg bekendtskab med ”regnestokken” og andengradsligningerne for første gang. Meget spændende. 
 
1971 9. kl. Teknisk Matematik (Aftenskole) 
Jeg bruger et år på aftenskole på dette matematikkursus, sideløbende med, at jeg går i 10. klasse om 
dagen. Jeg afslutter med skriftlig eksamen og et 7-tal på 13 skalaen. Det kunne have været meget 
bedre. 
 
1971 Afslutter folkeskolens 10. klasse 
Jeg har skiftet skole og går nu på Søndre Skole i Køge, det skyldes, at Ølsemagle ikke kunne tilbyde 
10. klassetrin den gang. Det var en meget anderledes skole end jeg var vant til, men jeg fuldfører da 
skoleåret og afslutter med en statskontrolleret prøve. 
 
1972 Lærlingeuddannelse 
Efter skolen begynder jeg, som ungarbejder på en fabrik, der skærer skumgummiblokke ud til alle 
mulige emner, feks madrasser og emballage men også til andre ting. Her er jeg i knapt et år, så synes 
min far, at det er på tide, at ”lære et håndværk”, så efter, at have opgivet, at finde ønskelærepladsen, 
som radiomekaniker, kom jeg i lære, som Autopladesmed hos Datsun, som nu hedder Nissan, i 
Køge. 
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1972 Kørekort til bil 
Kort tid efter min 18 års fødselsdag får jeg kørekort til alm. bil. Både teori og praktisk prøve bestås i 
første forsøg. Jeg siden tænkt på, at få nogle flere stempler, men det er ikke rigtigt blevet til noget 
endnu. Jeg har da også klaret mig uden, frem til nu. 
 
1975 Møder mit livs udkårne 
Den 11. marts 1975 møder jeg så en pige, Tine Olsen, som jeg bliver vældig glad for. Så glad, at jeg 
har beholdt hende i over 36 år nu ! 
Børn er det aldrig blevet til, men vi har haft nogle hunde hen ad vejen. Lige for tiden er det 
gravhunde, der er oppe i tiden. 
 
1976 Lærlingeuddannelse afsluttes 
Datsun i Køge lukker og afhænder pladeværkstedet, hvor jeg stod i lære. Så derfor får jeg lov til, at 
færdiggøre min læretid hos Toyota i Køge hvor jeg afslutter i 1976. Jeg arbejder, derefter videre, i 
samme firma, som svend i lidt over et år. Herefter må jeg så videre i tilværelsen. 
 
1977 Køber hus i Terslev 
I 1977 køber vi hus i Terslev, til overtagelse pr. 1. september. Købsprisen er kr. 316.000, en latterlig 
lav pris, men det var mange penge dengang. Vi, Tine og jeg bor her stadig, efter over 33 år og en 
række ombygninger. Vi har mange venner i lokalområdet og jeg har deltaget i både Vandværkets og 
Brugsens bestyrelse i mange år. Nu (i 2011) har jeg dog forladt Brugsens bestyrelse efter 17 års 
indsats og givet arbejdet videre til yngre hænder. Jeg sidder stadig i vandværkets bestyrelse hvor jeg 
var kasserer i nogle år og sidenhen har været ”driftsleder” og næstformand. 
 
1977 Får arbejde på Sædder Karrosseriværksted 
Kort efter huskøbet får jeg arbejde i Herfølge, som karetmagersvend., der er jeg i ca. 17 år og har en 
række spændende opgaver, bl.a. med restaurering af en række veteranbiler. Men det bliver 
efterhånden ensformigt, så jeg begynder på aftenskole igen, bare for sjov, men det bliver hurtigt 
spændende og i løbet af få år får jeg en række statskontrollerede eksamener med rigtigt gode 
resultater. Resultater, som jeg siden får god brug for til mit ingeniørstudium. 
    Resultater: 
    Skriftligt Mundtligt 
1989 10. kl. Engelsk  8  10 
1989 10. kl. Matematik  13  13 
1990 10. kl. Fysik/Kemi  -  11 
1991 HF Psykologi  -  8  
1991 HF Datalære  -  11 
1992 HF Datalogi  -  10 
1992 HF Engelsk  10  - 
 
1990 Kursus i Elteknik. Roskilde Tekniske Skole 
Et 2-dages kursus i forbindelse med min arbejdsplads. 
 
1993 Får arbejde hos Ford i Haslev 
Efter godt 16 år i firmaet Sædder Karrosseriværksted, flytter jeg teltpælene til en ny arbejdsplads i 
Haslev. Jeg arbejder nu hos Vagn Thomsen, Ford i Haslev i 3 år. I løbet af disse 3 år forværres 
tilstanden i leddene i mine ben så meget, at jeg har et par længere fraværsperioder. Derfor bliver jeg, 
af socialforvaltningen i Haslev Kommune, indstillet til revalidering. 
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1995 Vandværkspasserkursus 1 & 2 
Jeg har i 1992 fået sæde i det stedlige vandværks bestyrelse og bliver derfor tilbudt en række kurser 
relateret til vandværksdrift. Særligt ”Vandpasserkurserne” skal nævnes, dem har jeg siden haft stor 
glæde af. Jeg sidder, som tidligere nævnt, stadig i bestyrelsen. 
 
1996 Smørekursus, STATOIL 
Jeg havde aldrig prøvet et brevkursus før, så da jeg fik tilbud om en smørekursus hos STATOIL, 
syntes jeg, at det kunne være meget sjovt, at prøve. Vi var 4 kollegaer hos Ford, der gik i gang med 
brevkurset, men så vidt jeg husker gav de 3 andre hurtigt op, og kun jeg gennemførte og fik det 
flotte diplom. 
 
1996 Påbegynder Adgangskursus på Haslev Teknikum. 
Som tidligere nævnt, var mine led i benene begyndt, at plage mig. Det meste af mit arbejde blev 
udført stående, meget endda stillestående, og det holder man jo ikke til længden. 
Jeg blev så, efter en fraværsperiode, kontaktet af socialforvaltningen, der tilbød mig et 
revalideringsforløb på max 5 år. Jeg spurgte om det også gjaldt et ingeniørstudium. Og ja - det 
gjorde det ! De var vist endda glade for, at støtte det lokale Teknikum, der allerede dengang kørte på 
pumperne. 
Jeg fik et telefonnummer til studievejlederen og jeg ringede til ham. Han sagde, at jeg jo bare kunne 
kigge forbi med det samme, hvis jeg havde tid, så det gjorde jeg. Jeg var selvfølgelig meget spændt 
på om jeg kunne klare optagelseskravene til adgangskurset, men det var ikke noget problem, takket 
være de enkeltfagskurser jeg havde taget på aftenskolen i de foregående år. 
Året på adgangskurset var et af de hårdeste år på hele studiet. Man skulle skifte totalt gear, der var 
mange lektier og der var mange prøver, både undervejs og så sandelig også til slut. 
Og så, hokus pokus, efter et lille års tid var det hele gennemført og alle prøver var bestået med et 
flot gennemsnit på 8,9. 
Det skal også nævnes, at, der var mange medkursister, der faldt af undervejs. Jeg havde en god 
baggrund i erhvervslivet, som faglært håndværker, og var ikke helt grøn (født 1954), og med en 
smedeuddannelse i lommen, det var tilsammen en god ballast. Vi var under halvdelen, der 
gennemførte, men vi, der gjorde fik et godt resultat, alle sammen. 
 
1997 Påbegynder Ingeniørstudiet på DTU Syd, Haslev. 
Jeg var nu klar til, at læse til Elektronik-ingeniør på Ingeniør Højskolen i Haslev, som nu i 
mellemtiden var blevet fusioneret og kommet til, at hedde DTU-Syd. 
Jeg gennemførte 3 semestre med rigtigt gode resultater, men midt i 3. semester kom den dårlige 
nyhed: Vi skulle lukkes og alle ressourcer, inkl. Lærere, studerende og andet inventar skulle flyttes 
til Lyngby. Det var en sort dag! 
 
1999 Skifter Studiested til IKT 
Vi var imidlertid en flok, der var opsat på, at få det bedste ud af situationen, så vi tog på udflugt 
først til DTU Lyngby og siden til IKT Ballerup. Bagefter var, der ingen tvivl i vores sind, det skulle 
være IKT, Ingeniørhøjskolen Københavns Teknikum., der var dog tre af os, der valgte DTU, det 
skulle de jo nok, set i bakspejlet, ikke have gjort. De var jo også meget alene på det store DTU. 
Vi andre på IKT var nærmest guder. Vi havde nogle stærke arbejdsmetoder med os fra Haslev. 
 
2001 Ingeniørpraktik hos Silicide 
I slutningen af 6. semester begyndte jeg, sammen med en medstuderende, at søge efter en 
praktikplads. Det var nemlig sådan, at 7. semester skulle afvikles på et praktiksted ude i samfundet., 
der skulle så sideløbende arbejdes med afgangsprojektet. Mine faglige interesseområder dækkede, 
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som nu også dengang bl.a. digital design, softwareudvikling, pc interface med eksterne enheder, 
styringsopgaver med microcontroller, signalbehandling og datatransmission. En søgning på 
forskellige jobformidlingssider på internettet satte os, min medstuderende og jeg, i kontakt med 
firmaet SILICIDE, der arbejdede med Bluetooth teknologi, 
Praktikfirmaet var bosiddende på Vibevej på Nørrebro i København. Det var et belastet kvarter. På 
et tidspunkt blev nabobygningen stormet af en større politistyrke og derfor var hele området 
omkring firmaet afspærret i en halv dags tid. 
Firmaet flyttede hurtigt herfra og ind til Fredericiagade, kun et stenkast fra Amalienborg. Det var et 
langt fredeligere kvarter. 
I praktiktiden arbejdede vi med ”Emulering af Bluetooth fysisk lag”, som vi så siden brugte, som 
afgangsprojekt. 
 
2001 Ingeniørstudiet afsluttes med eksamen 
Afgangseksamenen forløb stille og roligt i en afslappet, atmosfære. Tilstede var vores vejledere, 
Viggo Skov fra IKT og Jørgen fra SILICIDE, samt en Censor udefra. 
Vi fik begge hver et 11-tal for vores præstation med rapporten og fremlæggelse af projektet. 
 
2001 Får arbejde hos Terma A/S 
Så er det ud, at søge arbejde. Jeg får efter nogen tid kontakt til firmaet Terma A/S, som tilbyder en 
stilling i Tåstrup, som SW udvikler. 
Terma A/S har et nært samarbejde med det Danske forsvar. Den afdeling, som jeg blev tilknyttet 
arbejdede for søværnet. Arbejdet består af fejlretning og nyudvikling af software til 
”KommandoKontrolSystemer”, også kaldet C3 (= Command, Control & Communication). 
Systemerne er skrevet i programmeringssproget ADA, så et lynkursus i dette var nødvendigt. 
Udover programmering bestod mit daglige arbejde desuden af følgende elementer: Dokumentation, 
skrive testprocedurer (til både SW og HW) og udføre vedligehold af hardwaren i firmaets 
”Targetsystem”. Firmaets targetsystem svarer HW-mæssigt til installationen på et krigsskib, dog 
uden kanoner og missilramper. 
Da jobbet medførte kendskab til hemmeligstemplede dokumenter og da jeg også i perioder udførte 
test ombord på krigsskibene når de lå ved Flådestationerne var det nødvendigt, at jeg havde en 
sikkerhedsgodkendelse fra FET (Forsvarets Efterretnings Tjeneste). Dette krævede om noget en ren 
straffeattest. 
 
2001 ADA kursus Mariadata, Sverige 
I oktober 2001 er jeg på kursus i 5 dage i Sverige. Kurset afholdes i Huddinge, som er en forstad til 
Stokholm. 
Kurset afsluttes med udlevering af et kursusbevis. 
 
2008 Arbejder stadig hos Terma A/S 
Firmaet flyttede i ansættelsesperioden til Herlev hvor det nu er beliggende på Vasekær, en sidevej til 
Mileparken. Jeg arbejdede stadig, på 7. år, med de samme opgaver, som i starten. Jeg deltog i 
forbindelse med flytningen i nedtagning og genopbygning af targetsystemet. 
Targetsystemet, som jeg havde opsyn med og vedligehold af, kan kort beskrives, som et Motorola 
68040 baseret rackcomputersystem med tilknyttede SCSI enheder. Det bestod af omkring 15 racks 
med ca. 10 indstikskort af forskellige typer i hver., der var nok omkring 20 forskellige typer kort i 
systemet.  
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2008 Opsigelse fra Terma A/S 
På grund af en længerevarende sygemelding opsiges jeg af Terma A/S med virkning fra og med 1. 
nov. 2008 
 
2009 Tilkendt Fleksjobbevis 
Efter længere tids udredning tilkendes jeg Fleksjobbevis af FAXE Kommune. 
Så nu er jeg på udkig efter et Fleksjob. Jeg kan tilbyde en gratis praktikperiode med varighed efter 
aftale.  
Med ansættelsen af en Fleksjobber (feks. mig) medfølger, der et kontant månedligt løntilskud på 
mellem 50% og 67% af månedslønnen. Tilskuddet ydes dels af stat og dels af kommunen, der 
medfølger desuden en (for arbejdsgiveren) gratis sygeforsikring, der dækker allerede fra første 
sygedag. 
 
Venligste hilsner fra 
 
Michael Due Jensen 
Brogade 10, Terslev 
4690 Haslev 
  

56 38 16 63 
Mich@el-due.dk   
 


