
Søndag 23. september 2018 NORDJYSKE Stiftstidende 19 .
.
.
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Af Lars Hofmeister
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lars.hofmeister@nordjyske.dk

FREDERIKSHAVN: Kære læser, 
lige om lidt giver jeg dig op-
skriften på evig ungdom. I 
hvert fald opskriften på, 
hvordan man kan leve et 
godt liv, lige til man dør, 
hvilket vel også kan bruges i 
en snæver vending. 

Sander (er døbt Alexan-
der, men bliver kaldt San-
der) Jørgensen fra Frede-
rikshavn er 94 år. Han siger 
selv - med et drillende smil - 
at han lever i Dødens For-
gård. 

Og at han jo ikke ved, om 
han er her i næste uge. Og at 
han da ikke har noget imod 
at dø helt roligt og fredfyldt i 
sin stol med puden i nakken 
og sandaler på fødderne her 
i ”hulen” i det nydelige ræk-
kehus i gudekvarteret i Fre-
derikshavn.  

Lad os bare konstatere, at 
Sander Jørgensen har et 
fuldstændigt afklaret for-
hold til døden, som han kun 
har et skuldertræk - og et 
smil - tilovers for. 

Sander Jørgensen har væ-
ret enkemand i 35 år. Alle 
hans gamle venner er døde, 
og helbredet halter en smu-
le. Men til gengæld har San-
der Jørgensen tre børn, der 
alle er pensionister. Han har 
både børnebørn og olde-
børn, og hjernen og humo-
ren buldrer stadig derudad.  

Her må gerne ryges
Han bor på Hødersvej, hvor 
han sidder hele dagen i sin 
hule. 

Det er vigtigt at have alting 
inden for rækkevidde, og det 
har Sander Jørgensen her i 
det lille værelse, som han el-
sker at opholde sig i.  

Først og fremmest må der 
gerne ryges i hulen, selv om 
Sander Jørgensen har fået 
konstateret KOL. 

Den uundværlige compu-
ter står på bordet. Omkring 
computeren ligger der for 
eksempel forstørrelsesglas, 
fjernbetjening, briller, tobak 
og en oversigt over ugens tv-
programmer. Og ved siden 
af computeren står flad-
skærmen næsten altid 
tændt. 

Denne dag søger Sander 
Jørgensen på nettet efter op-
lysninger om modeltog. 

Den gamle stationsbetjent 
og trafik- og postekspedient 
interesserer sig glødende for 
modeltog, hvilket vi vender 

tilbage til lidt senere. 
Udover at have arbejdet 

ved jernbanen har Sander 
Jørgensen været indehaver 
af Carlsberg depotet i Frede-
rikshavn. Og i 50 år har han 
været tilknyttet Dansk Røde 
Kors og Sct. Georgs Gilder-
ne, hvor han også har haft 
lederposter. 

Men her inde i hulen er det 
ikke kun modeltog, som 
Sander Jørgensen har fod 
på. 

Han ser også rigtig meget 
sport. For eksempel benytter 
han flittigt FlashScore.dk, 
hvor han lynhurtigt bliver 
opdateret på resultaterne i 
en lang række sportsgrene. 

Sander Jørgensen glæde-
de sig for eksempel til at føl-
ge den danske badminton-
stjerne Viktor Axelsen, der 
skulle spille mod thailand-
ske Khosit Phetpradab i Chi-
na Open klokken 13. 

Men computeren blev 
denne dag også brugt til at 
finde en alternativ løsning, 
hvis Sander Jørgensen - mod 
forventning - ikke får køre-
kortet fornyet denne gang. 

Han vil nemlig gerne være 

mobil, og derfor finder han 
en kabinescooter frem på 
nettet, som han godt kunne 
tænke sig.    

- Det kan godt være, at det 
vil tage dobbelt så lang tid at 
komme frem. Men jeg har jo 
tid nok, siger Sander Jørgen-
sen, som altid glæder sig til 
onsdag aften.  

Her går turen til togstatio-
nen i Kvissel, hvor Frederiks-
havn Modeljernbaneklub 
holder til på 1. sal.

Sander Jørgensen vil ikke 

undvære sine ugentlige be-
søg i klubben, hvor han får 
en god snak med de andre 
medlemmer. Men der er og-
så meget arbejde at gøre. 

125 små modelhuse - i må-
lestok 1-87 - har Sander Jør-
gensen blandt andet bygget, 
og alle husene findes i virke-
ligheden. 

Lige nu er han i gang med 
at bygge en håndboldbane 
med håndboldspillere, for 
der er en tom plads ved Ska-
gen Station, som skal udfyl-

des. 
I sine unge dage arbejdede 

Sander Jørgensen på en lang 
række stationer på Jylland 
og Fyn, og de mange år ved 
jernbanen ”hænger stadig 
ved”, ligesom han aldrig 
glemmer opvæksten på Løg-
ten Station, hvor han hjalp 
sin far med togdriften. 

Nu drømmer Sander Jør-
gensen og de øvrige med-
lemmer af klubben om at 
udbygge og finjustere mo-
deltogbanen, så man lige-

frem kan lave en køreplan 
over togenes ankomst- og af-
gangstider. Det ville være 
fantastisk. Men det ville og-
så kræve, at alle medlemmer 
af klubben var til stede i 
rummet på en gang, så tog-
turen kan koordineres ned 
til mindste detalje.     

Men køreplan eller ej. San-
der Jørgensen styrer stadig 
sit liv med stor appetit, og 
det er jo sådan set det vigtig-
ste.        

Sander styrer stadig
ALDER: Selv om Sander Jørgensen siger, at han lever i Dødens Forgård, ser det ikke så ringe ud endda

94-årige Sander Jørgensen ved endnu ikke, om han får kørekortet fornyet. Hvis ikke han gør, vil Sander Jørgensen have en kabinescooter, så han kan komme rundt.   

Sander Jørgensens store hobby er modeltog, og i 16 år har han væ-
ret medlem af Frederikshavn Modeljernbaneklub, hvor han har 
bygget masser af de små huse, som står rundt om banen. 

Her i hulen på Hødersvej i Frederikshavn er der godt at være. Her 
sidder Sander Jørgensen og surfer på nettet eller ser tv på flad-
skærmen. Og her må gerne ryges.   Foto: Lars Hofmeister
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