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Hi Arne,

Ja, du har ret i, at det var en overraskelse at modtage dit brev. Jeg har vaeret I
Frankrig paa ferie hos min familie de sidste 6 uger, og har forest for nylig modtaget
det.

Det var interessant at hoere om din bog,og at du var den sidste til at forlade Karup

Min fremmtid har vaeret noget anderledes. Som du ved fik jeg en post paa
ambassaden i London som vagtmester, 3aar og 6mdr. efter jg gik ind I flyvevaabnet,
saa det var en meget kort tid jeg var sammen medjer alle.

Jeg blev gift i 1964, og fik 2 dejlige piger, som nu er gift, ogjeg har 3 boerneboern.
Jeg blev efter nogle aar fornemmet til husinspektoer og besluttedeat blive I denne

- post,-tiljeg gik-arp-aapension I aar 2000~g1tytt~fra London til Abingdon, en
lille marked town ca 10km syd for Oxford.

J

Jeg har en dejlig lejlighed nogle faa meter fra Themsen, og 6 km fra en lille landsby,
hvor min aeldste datter bor med hendes mand og 3 boern, saa jeg tilbringer megen tid
hos dem. De har en stor have a jeg har et sted at braendeextra energi af

Jeg har med interesse set din liste med numre og navne paa vores klasse. Jeg har
proevet at saette ansikter til navnene, men de fleste har jeg glemt, jeg var for kort tid I
flyvevaabnet, og for lang tid iEngland.

Jeg tvivler derfor paa, at jeg vil vaere I stand til at komme til en reunion, saerlig da
mit helbred ikke er for godt,men jeg oensker dig held og lykke med forfsoeget.

Med hjertelig hilsen

~om

P.S. Undskyld stavningen,beklager at jeg ikke har et Dansk keyboard.


