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Prcben R'snussen sannen
ned si n e to søn ne t Thonas (tu)
09 l4artin- De har nu overtoget
FaNehuset. (foto: Erling l)

Farve på

Dc to 5onner Mårtin og
Tlronå1 videreførcr far-

velorretnjngen samnen
lDedderes fa. Prcben Ras'

familien

Side 3z



Det hangiluften
Thomas og Martin Rasmussen har arbejdet i Farvehuset fra de var små

Det hang n?ernest i luften, at
sønneme lhomas og Martin
Råsnussen skulle videreføre
faderens fonet ns, rarvehu-

: Jeg startede sonl bydreng
på en Lons lohn .f nærket
Råleigh, hrak r slorebrcrTho

- Skolen og jeg vår ikl<e de
bedste venner, så det gik jo

de, og så kom han også i lære.
På et tidspunkt fik Mårtin et
stipendiat hå det storc fiImå
sådolin, så han kunne tage en
lederuddannelse på Håndels'
højslrolen.

MeN storebror er'rundt på
gulvene' ude hos kunderne,
er Mårtin mest hjemme i for'
rtnjngen og tager sjg bl.å. rf

Preben Rasmussen skat ikke hiem pa pension:

Far fortsætter
- riej, j€s skål il{ke på pension
for eløbig. Jeg bliver ved, selv
om nine sonner Thomas og
Martin overtog fimraet lbr et
par årsiden.

Preben Rasmuss."n kom til
verden i 1945 som et resultat
åf besættelsen og nørldægnin'

- De frøs nok også den
gang, og det var svært at skåffe

Eft erbåmdom ogskolegang
i Himrnelev lon han i lære hos
en fare- og tåpethåndter, der
håvde til huse i Alteh+ensga-
de 3, hvor Roskilde M€diec€n-
ier holdt til indtil for nylig.

Atdrigtil middag
- Tidlisere håvdejesværet bnd
hos en ånden fa ehandler i

harhun å erede lært at bruge

Faltit hos ttmrer
Lilebrcr Mårtin vår egendig
konmet i tomme ae,.irenså
gikfirnaet falliL Derefier læste

haD Hl- os tog på et'fjrunreår',

Då han kon hjem stffte-
de haD i laniliens foretager-

åf sis selv, fordi jes hår været
ned i fonetnineen fra lille, for

Han kon1 i lære hos får og
nu er hån hovedansvå.lig tor
gulvafdehrger. der tåser ud
til lolk og sorger lbr nye læp'

Thomas' g-ånge dåtler Cil-
lå færdes også i forretniogen.
Når hun står på en skammel,

-Jeg har fåktisk aldrig tag€t
et bestemt valg. Det kom nær-
mest af sig selv, åt jeg skule
være ned her i farniliens firma,
forklarer han.

tk

crønnegade, men hån kunn€
ik}e give rntg en læreptadr, og
s.l landede jes hos en anden
mester, der på det tidspunkt
var 76, så han skatle sove til
middås.

Værneptigten blev aftjent
på Bornholn, der under den
kolde kig var Danmårks l(n]'t'
næve rnod øst' overfor Soøet
unionen og de åndre koiffnu-

så ft han job hos raNe-
handlere i Holbæk og på Nør-
rebro, og det var noget åf €t
kultusammenstød med det
daværende a$ejdemiljø, son

dengång boede i det køben

- J€g hørte så, åt fonetnin-
gen i Gronnegåde, hvor jcg
havde vffet bud, vår til salg.
Men det vår den i}:ke, da jes
ringede og spurgte.

- En bekendt i bnn.hen for'
klarede nig, åtjeg havde begå-
et den feil åt rinse til middas,
hvor han skulle håve sin lur.
Derfor rinsedejes om åftenen,
os såHevvi enise.

Btended€ ferver

N& Preben R6mu.rs€n nu kig-
ger tilbage på sinc nange år,

har meSet forandret sig - men
noget er stadig det samme.

- les larte selv at blånde far-
veme med hånden. Det er stå-
dig en kæmpe fordel åt kunne
her i fon€hinsen, os det har
mine io sønner også læIt.

- Illers er sortimentet også
hlevet ndvidet Fdr var der båre
måling og tåpet, nu sørger
vi for hele interiørløsninger
sant solåftkærmning og gulv-
belæcninc.

' Min hustru UIå har også
væEt med i forretningen gen-
nem nanse år. vi har altid haft
en ktar arbejdsdelinsr Hun

var chef derhjenne, os jcs
bestente i butiklen. Miske er
'det oeså derfor, ies ikke skal
hjern på pension foreløbig.

ved siden af fon€tningen
har Preben Rasrnussen i mån-
ge år også tundet .id til at være
en afildsjælene i Roshlde car-
den, hvor sønneme seh{ølge'
tig også blev træn€t i ekercits
og musik.

Nu klar€r han posten som
fomånd for Roshlde Borger-
Håndværker- og hdushifor-
ening, son ejer ejendomnen
i Hersegåde, hvoi Reståurånt
Håndværkercq ligger.

Preben Rasmussen 67 år
thomas Rasmuss€rl 41 år
Martin Rasmussen 38 år

D€ lo søn ner har nu ovetta.
g€lvirksomheden, det har

rc ansatte, der i blandt to
målere og en tømrer, som

tager ud og udføs arbej-

I Uelligko.svei! i Roskilde.

t 1068 åbnede i Grønnegade

r 1;?oåbneren afdelins osså på H€lligl'olsvei

i igit.re er ær q 
"læirn8 

I pebel pndFr' bas det - rvæFnde


