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»Det skete flere gange, at jeg fandt en kopi af en af mine klummer i min postbakke, hvor arbejdsgiveren havde streget alt det under med markeringstush, som han var utilfreds med. 

Det havde været nemmere at understrege det, han kunne lide,« fortæller Hans Erik Kratholm om sin tid som aktiv lastbilchauffør og klummeskribent. Foto: Jens Bach.

Af Mette Grith Sørensen

meja@bergske.dk

HOLSTEBRO: Det har altid 
ligget og luret i blodet. Ben-
zinen, de store tunge lastbiler 
og landevejene.

Da Hans Erik Kratholm 
Rasmussen var barn hjemme 
i Bækmarksbro, havde foræl-
drene pølsevogn og grøntbu-
tik, men faderen kørte også 
både lastbil og skolebus.

»Han var verdensmester 
i bijobs,« husker Hans Erik 
Kratholm Rasmussen, der i 
dag er 58 og bor i Holstebro 
sammen med sin kone Bente 
og de to 14-årige, blinde hunde 
Lady og Terry.

Bente er uddannet ergote-
rapuet, og børnene er også 
godt på vej til en eksamen - 
28-årige Katrine læser antro-
pologi ved Københavns Uni-
versitet, mens den 25-årige 
Christoffer bliver udlært byg-
ningsmaler til sommer. Hans 
Erik fik aldrig nogen uddan-
nelse. Det sluttede med en HF 
i Nørre Nissum. 

Men tre års undervisning 
i guitarspil på Musikalsk 

Grundkursus (MGK) i Hol-
stebro gav ham selvtillid og 
rygstød til at blive timelærer 
i guitarspil på Sydthy Musik-
skole, i Lemvig samt på semi-
nariet i Nørre Nissum - »og så 
hutlede jeg mig gennem som-
merferierne som værtshus-
musiker,« fortæller han.

Fra busser til lastbiler
Men som 23-årig landede han 
et job som turistbuschauffør 
for OK Buslinjer i Tim. Senere 
kørte han også for Skave Tu-
ristfart. De lange ture i Euro-
pa gav ham blod på tanden.

»Jeg har jo altid drømt om 
at køre lastbil, men når man 
rendte transportfirmaerne på 
dørene, var det ikke ligefrem 
erfaring som buscheuffør, der 
talte mest,« erkender Hans 
Erik Kratholm Rasmussen.

Gennembrudet kom, da 
transportfirmaet Holger Kri-
stensen i Ålborg hyrede ham 
til et afløserjob.

»De kørte blandt andet for 
Aalborg Spritfabrikker, du 
ved; sådan 35.000 liter Gam-
mel dansk i en tank. Vi kørte 
også ren sprit til Barcelona og 

Frankrig og havde tyk frugt-
sirup med hjem igen,« fortæl-
ler Hans Erik Kratholm Ras-
mussen.

Det ene job tog det andet, 
og snart lå Hans Erik og kør-
te stykgod til Italien for et 
Viborg-firma - for eksempel 
gearkasser til vindmøller til 
»helt ned i hælen af  Italien« 
og »alt fra støvsugere til spa-
gettig« på hjemturen. 

Klummeskribent
Derhjemme på Møllevej dum-
pede Lastbilmagasinet jævn-
ligt ned i postkassen, og en af  
artiklerne gjorde Hans Erik 
Kratholm Rasmussen så mug-
gen, at han klagede til maga-
sin-redaktionen. De svarede 
ved at tilbyde ham spalteplads 
til en månedlig klumme.

»Det er en branche, hvor 
mange ikke tør sige deres 
mening offentligt, men artik-
len handlede om en ting, som 
var almindelig praksis blandt 
lastbilchauffører og som de 
betragtede som lovlig, men 
som jeg vidste - fordi jeg lige 
havde clearet med færdselspo-
litiet - var ulovlig. Og det stod 

jeg så frem og sagde,« fortæl-
ler Hans Erik Kratholm Ras-
mussen, hvis klummer snart 
blev en livsstil - på godt ondt.

Det væltede ind med sym-
pati-tilkendegivelser og opfor-
dringer til at skrive mere fra 
lastbilkollegerne, mens reak-
tionerne fra arbejdsgiveren i 
Viborg langtfra var positive.

»Jeg blev flere gange tru-
et med fyring. Jeg skrev ofte 
negativt om speditørerne, og 
min arbejdsgiver sagde, at det 
jo var dem, vi levede af, så jeg 
skulle overhovedet ikke skri-
ve et negativt ord mere. Jeg 
tror, at speditørerne var helt 
oppe at køre over klummerne, 
fordi man per definition tror, 
at en chauffør er for dum til 
at kunne formulere noget til 
pressen, og så var der én her, 
som turde fortælle sandhe-
den,« mener Hans Erik Krat-
holm Rasmussen.

Stress, blodprop og en bog
Han kørte lastbil i 15 år og 
skrev klummer i ti år. For 
fem år siden gik han ned med 
stress. Han var på det tids-
punkt ansat hos Søndergaard 

Transport, som han kun har 
godt at sige om, men mener 
selv, at det var efterdønnin-
ger af  det forgående job for 
Viborg-firmaet - tonen i firma-
et samt de mange trusler om 
fyring - der indhentede ham. 
Han var sygemeldt et stykke 
tid, men da han vendte tilbage 
til jobbet, fik han en blodprop 
i hjertet. 

»Ja, så var jeg desværre 
klar over, at det var slut med 
såvel smøgerne - jeg var stor-
ryger - som med lastbiljobbet,« 
fortæller Hans Erik Kratholm 
Rasmussen.

I dag har han et seniorjob 
som pedel for Holstebro Kom-
mune på værestedet Kafferi-
steriet. Men han skriver sta-

dig klummer for Lastbilbla-
det.

»De vil ikke af  med mig, så 
jeg er meget afhængig af, at 
kolleger ringer og fortæller, 
hvad der sker på landevjen,« 
fortæller Hans Erik Kratholm 
Rasmussen, der har taget et 
seks ugers kommunikations-
kursus på Danmarks Journa-
listhøjskole i Århus.

Han har netop udgivet bo-
gen »Tanker på landevejen« 
på forlaget Veterania. Det er 
192 sider med en samling af  de 
bedste artikler fra hans første 
fem år som klummeskribent, 
krydret med kommentarer, 
der viser det efterrspil, som 
hans skriverier har givet.

Lastbilchauffør med meninger
Bog. Tidligere lastbilchauffør Hans Erik Kratholm Rasmussen har udgivet bog med de bedste klummer fra Transportmagasinet.

»
Jeg tror, at speditørerne var helt oppe 
at køre over klummerne, fordi man per 

definition tror, at en chauffør er for dum til at 
kunne formulere noget til pressen, og så var 
der én her, som turde fortælle sandheden.

HANS ERIK KRATHOLM RASMUSSEN, klummeskribent.


