
Kære IBM Klub ledelse. 
 
Jeg er nu 86 år og har været medlem af klubben i 59 år – efter ansættelsen i 1956 kortvarigt 
klubkasserer (kontingentet var 5 kr. månedligt, det samlede medarbejdertal lige over 100 – og jeg 
tror, de fleste var klubmedlemmer her i København). Resten af mine år var mine klubaktiviteter en 
blandet landhandel med deltagelse i mange aktiviteter - bl.a. juletræsarrangementer (herunder de 
senere år inden pensioneringen som “musiknisse” pianist), samt meddigter på 12 IBM-revyer 
sammen med Anders Nordentoft gennem en god snes år. Det var nu ham, der producerede det 
meste!  
  
I firmaregi var jeg med på første hold af sales’s “systems engineers”, senere overgik jeg til i 
Informationsafdelingen og var bl.a. pressekontakt, lavede PR-arbejde, lidt af en hoffotograf - Jeg 
var med til at starte personalebladet IBM NYT i begyndelsen af 60’erne, blev redaktør og 
eneproducent af ca. 130 udgaver, som måske stadig kan findes et sted i afdelingens arkiver). 
Denne opremsning kan måske give en ide om den “ IBM-family feeling”, vi levede så godt med, 
dengang vi kun var et par tusinde “indfødte” kollegaer.   
  
Det er over 20 år siden jeg blev pensioneret, og jeg tror, at ånden på sæt og vis lever endnu blandt 
den meget større og blandede medarbejderstab. 
 
Jeg har haft stor glæde af at være med i Seniorsektionen og at følge med i Klub Nyt 0g har set den 
store udvikling af klubbens mange spændende aktiviteter, som ikke eksisterede i min tid. Dengang 
var der bl.a. totalt spiritusforbud overalt inden for IBM’s rammer. Men det levede vi godt med, og 
havde ikke mulighed for fredagsbarer i kantinen og andet inden for det spirituøse. Lad mig lige 
hviske til jer: I 50’erne, før dankortet, fik vi julegratialet udbetalt i kontanter. Noget af den 
forsvandt over et par øller eller drinks ovre i Palladium biografens restaurant “Giraffen” på 
Vesterbrogade. Det var en af vores udgaver af “fredagsbar”! 
  
Jeg melder fra nu, taknemmelig for alle de glæder og oplevelser, som IBM og IBM Klubben – 
Seniorsektionen ikke at forglemme - har givet mig. Jeg ønsker jer fortsat succes for IBM Klubben. 
  
Venlig hilsen 
Erik Aagesen - 25985 
 


