
Søren Padkjær, Aalborg Handelsgymnasium Dansk stil      1968

Hvorledes ville De bruge pengene, hvis De vandt en stor 
gevinst i lotteriet? 
Det var i fjor - vel først på sommeren; jeg var alene hjemme og måtte derfor lukke op, da 
det pludselig ringede på døren. Og hvilken overraskelse: Udenfor stod en billedskøn ung 
pige med langt, lyst hår og klare, blå øjne og smilte til  mig. Hvem var hun? Hvad ville 
hun? Var det  mon min kusine fra USA, som endelig kom på besøg? Jeg ventede spændt 
på, at hun skulle sige noget, og hendes ærinde blev mig pludselig ganske klart, da hun 
sagde: “Goddag, vil De være venlig af købe en lodseddel”?


Sådan startede eventyret - for et eventyr blev det. Jeg købte naturligvis 3 lodsedler med 
chance for at vinde 250.000 kr, og da udtrækningslisten kom, viste det sig, at lykkens 
gudinde for første gang havde tildelt mig at vinde i lotteriet. Og ganske eftertrykkeligt, må 
man sige; jeg vandt nemlig hovedgevinsten og 1/4 million skattefrie kroner var mine.


Men hvad var nu det bedste og mest rentable at sætte pengene i? Efter at have 
gennemgået de efterfølgende dage, kunne jeg fuldt ud sympatisere med dem, der siger, 
at penge ikke er ensbetydende med lykke. Jeg spekulerede dag og nat over hvad jeg 
skulle gøre med de mange penge. Fra forskellige sider modtog jeg naturligvis en masse 
gode råd samt en overordentlig masse anmodninger om økonomisk hjælp; men for ikke 
straks at binde alle pengene i samme projekt, besluttede jeg at dele dem i nogle mindre 
portioner, for på den måde at finde de bedste anvendelsesmuligheder.


Det første, jeg gjorde, var at købe et dejligt lille hus i byens udkant, hvor jeg gav 25.000 kr 
i udbetaling og overtog forrentningen af et lån på 75.000 kr. Dette hus lejede jeg ud for 
900 kr om måneden, fordelt på 550 kr for stueetagen med stue, køkken, soveværelse og 
bad, samt 350 kr for to mindre værelser med toilet ovenpå. Det var tilstrækkeligt til at 
forrente lånene samt til varme, lys og vand. Efter at have købt obligationer for yderligere 
200.000 kr, tog jeg de sidste 25.000 kr i lommen og rejste. Et halvt års pragtfuld ferie 
strækkende sig fra Grønland over USA med ophold i bl.a. Florida; videre til Mexico, 
Hawaii, Japan, Pakistan, Sydafrika, Ægypten, Sovjetunionen - og endelig en uge hos 
gamle venner i London. Da de sidste penge ikke rakte til en flyvebillet, tog jeg med DFDS 
færgen til Esbjerg. I mellemtiden havde der samlet sig godt 10.000 kr i rente på mine 
obligationer.


Men nu havde jeg også planlagt hvordan fremtiden gerne skulle forme sig. Jeg ville søge 
at finde en mand med en god ide, en dårligt kørende virksomhed eller en anden person 
med en stor sum penge og så starte eller opbygge et firma. Jeg satte en annonce i avisen 
og fik en halv snes mere eller mindre seriøse svar. Der var flere fristende tilbud imellem, 
men i mellemtiden havde jeg truffet en gammel kammerat, hvis far havde en mindre 
export/import virksomhed i Haderslev. Sønnen var medarbejder i virksomheden og skulle 
inden længe helt overtage den.


Eksporten bestod af vidt forskellige produkter fra mindre sønderjyske virksomheder, mens 
importen hovedsaglig var bygningsartikler, glas og porcelæn fra Tyskland, Belgien og 
Tjekkoslovakiet. Jeg er selv uddannet i denne branche, og da mulighederne syntes mig 
gode, satte jeg 100.000 kr i virksomheden og blev medejer.
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Derefter solgte jeg mit hus til en forhenværende landmand, som kunne præstere en 
udbetaling på 40.000 kr og ellers overtage gælden på de 75.000 kr - som han dog delvist 
indfriede.


I Haderslevs omegn fandt jeg selv en ældre villa, som jeg med 30.000 kr i udbetaling fik 
for 80.000 kr. Efter en gennemgribende modernisering og omforandring til godt 30.000 kr 
og møbler til 10.000 kr, havde jeg et vidunderligt hjem. Jeg havde indtil da solgt for 
130.000 obligationer og jeg solgte for yderligere 20.000 kr til køb af en Fiat 850. Der blev 
et par tusinde til overs, som gik i banken.


De resterende 50.000 kr lod jeg stå i obligationerne for derigennem at lade dem forrente 
lånene i min villa, ca. 5.000 kr om året.


Dermed var pengene omsat, og den videre drift af vor fælles virksomhed vil nu vise, om 
de også er fornuftigt og rentabelt anbragt. Men under alle omstændigheder mener jeg 
stadig at have ret store faste værdier: Min villa vil utvivlsomt kunne indbringe 200.000 kr, 
hvoraf de 150.000 er mine egne penge, og jeg har desuden obligationerne til en værdi af 
50.000 kr.


Kort tid efter ankomsten til Haderslev flyttede min engelske veninde herover, og for alle 
tilfældes skyld er huset og de sidste obligationer ført over i hendes navn.


Og - hvis alt går vel - vil jeg nu være den første til at benægte min tidligere påstand om, at 
penge ikke fører til lykke. Jeg sidder nu næsten gratis i et dejligt hus, med en fast løn og 
et interessant arbejde i egen virksomhed - og har fået opfyldt mit store ønske om at se 
det meste af vor klode.


Penge har simpelthen gjort mig lykkelig!
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