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It was in October. 1964.
In New York, 5th Ave.
I was driving Mogens around New York.
We had seen Harlem, Central Park, ...
Stopped at the Pedestrian,

at Rockefeller Center.
Over there was St.Patricks Cathedral.
And there she was,

fresh from the Atlantic.

Blue dress, jacket, skirt,
matching hat & gloves,
semi-high heeled shoes.

I think there was a boyfrined, from the boat.
Next day he was eliminated.
T’was said:

a body floated down the East River
with something protruding from the back

Well, yes, she was pretty !

Skulle arbejde et år i San Francisco, au pair.
Tilbød, galant, at køre hende hele vejen:
fra onklen p̊a Staten Island til San Fran !
Men han mente det var altfor risikabelt !
Istedet fik jeg lov

at transportere ski og skibskiste.

Der var blevet bestilt borde.
På Ondine, Sausalito, hvis hun sagde nej.
På Trader’s Vic, Cosmo Place, San Francisco,

hvis hun sagde ja.
Over broen kørte vi, i øssjaskende regn.
Valget var: at hoppe ind i ægteskabet,

eller ud fra broen.
Hun sagde Ja Tak !
Vi spiste p̊a Trader’s Vic.
Hans, le Maitre d’, smilede.
Dejlig var hun og dejlig blev Du !

Brylluppet p̊a Røa, Oslo, 11 December ′65.
Alle familierne var der.
Kjolen havde hun syet det efter̊ar.
Klaus “førte” mig op !
Festen p̊a Smestad var flot og fornem.
Vi blev ikke til slutningen !
Bryllupssuiten p̊a Continental !
Du var herlig, skøn og dejlig !

Præsenteret for Bedstemor p̊a Kildedalen 13.
Pas nu god p̊a lille Dines.
Og det gjorde Du !
Bar Dig over dørtærsklen til Præsteager 10.
Huse blev malet – indvendigt, en hel uge.
Og Du røg aldrig siden !

Vi rejste Europa tyndt i MBG’en,
den lille lysebl̊a.

Du i Din hvide I.Magnin MG buksedragt,
købt i San Francisco.

Først til Villard de Lans,
med middag p̊a La Rostang i Sassenage

–
Jytte var med, 6 mdr.,

Jytte, overskrævs paa gearet,
Peter sammenklemt p̊a bagsædet”.
Siden, efter frokost, i ′67,

p̊a Auberge de l’Ill,
3 gange til tre uger i Genève,

med weekends i Milano, og Zürich –
i Maj 1967 hvor vi TV-s̊a

Margrethe & Henri bli’ gift.

Jeg har “aborteret”,
stod der skrevet p̊a spejlet, i entréen.

Jeg have været til et foredrag i byen.
Kom hjem, til Trørød, ved 19-tiden.
Flux, forstod jeg: Kari var p̊a fødekliniken,

p̊a Margrethevej.
I MGB’en, i topfart, ind til Charlottenlund.
Der l̊a hun, og skulle føde.
Jo da, hun have taget fotografiapparatet med !
Men fødslen trak ud.

Efter nogle timer tog jeg hjem,
Kom igen, hen p̊a næste formiddag.
Ved 4-5 tiden, om eftermiddagen,

kom fødslen igang.
Tog lidt tid, men ud kom hun,

og blev fotograferet !
Charlotte, 9nde April 1968.
På tre-̊arsdagen for “frieriet”
Dér l̊a Du, salig og skøn.

Til, og siden fra & til Wien, i 2 år
kørte Du børnene til Århus og Oslo
med ophold i Kissingen oa. steder.

Og sidst, i Juni 1975 hjem fra Wien.

Årene gik, dejligere blev Du.
Børnene blev klædt p̊a, bespist, opdraget,

sendt i skole, kom hjem og Mor var der.
Et hjem er hvor man altid er velkommen,

og Du skabte hjemmet, blev familiens Mor.
Og dejligere blev Du, år for år !

Og hjemme blev det til Fredsvej.
Nu p̊a 44nde år.
Børnene blev store.
Du kunne rejse med mig jorden rundt.
Flere gange – nu den seneste osse.
Vort Farvel til Det Fjerne Østen.
Ingen tror vist rigtigt

p̊a det med “farvellet”.
Tusinder af fotos ble’ der knipset.
Ku’ ikke la’ være.

Du mødte Jytte Grindsted.
Og Patchwork & Quilt blev din metier.
Over 80 værker har Du skabt.
Slips og meget andet !
Et livsværk.
Du har undervist i det.
Rejst land og rige rundt.
Gjort mange damer meget glade.

Hver dag v̊agner jeg op med Dig.
Oh hvilken salig jubel.
Du er min verden.
Både p̊a rejser ud i den og hjemme.
Stille og rolig.
Passer godt p̊a mig – som Bedstemor’ bød.
Og passer godt p̊a Dine børnebørn.
Du er familiens hjerte.
Du er min elskede.
Jeg takker hver dag Vor Herre for det.
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Kari: “The Resident Alcoholic”

2 Moscow, 4 Shanghai, 1 Bolzano

2 Bolzano, 1 Copenhagen, 1 Mosow, 2 Yerevan, 1 Paris

2 Paris, 2 Singapore, 2 Penang, 1 Bangkok, 2 Shanghai

3 Shanghai

Kari: “The Textile Narcotics”

2 Sumatra, 1 Singapore, 1 New Zealand, 1 Italy, 1 Singapore

2 Sumatra, 3 Seattle, 1 Sumatra, 1 Sapporo

Kari: Charlotte and Nikolaj’s Mother


