
Kære Jørgen

Jeg håber, at dette kan give dig tilstrækkeligt til dit indlæg på tirsdag.

STIKORD OMHANDLENDE SVEN LANGBERG.

Født 1. juli 1941 på Frederiksberg, hvor hans forældre boede. Fremhæver altid selv, at han blev fødl på
Diakonissen. Faderen var murermester. Familien flyttede til Hedehusene i start af halvtredserne, hvor
hans far fortsatte sin forretning.
Sven kom i mellemskolen i Taastrup Borger- og Realskole, fik sin mellemskoleeksamen på mellem- til
økonomiklasse, der var jo ingen grund til at overdrive.

Straks derefter i foråret, dengang havde vi eksamen og slut på skoleår ultimo marts, kom Sven i

forsikringslære hos Dahlberg Assurance, og gennemførte includeret diverse forsikringsskoler, læretiden.

Fortsatte i Selskabet, men der skulle lige aftjenes en værnepligt for fædrelandei.Det blev til en
'glorværdig" karreire, han var ikke den store kriger.
Rekrut Telegraftropperne i Høvelte, men man kunne ligeså godt finde en passende løsning, så da det var
muligt at melde sig som frivillig, ogfå penge for det, og få fast nattevagt veid kasernen i Roskilde, så var
det en praktisk udvej. Altså fast nattevagt, overvåge fjernskriveren. Klart var det, at det kunne ordnes ved
at sætte et metalaskebæger på fjernskriveren. Hvis maskinen så startede, faldt askebægret på
gulvet.Altså frisk hver morgen, klar til at tage til København på kontoret for at passe sit arbejde. lngen
karriereafbrud.

Byggede hus i Baldersbrønde i 1965,( Bare for info: gift med Leny og fik datteren Helle 31.12.1965.)
som med nogle udbygninger stadig beboes.Gift med Lisa den 01 .12.1973. Mødte Lisa på en lidt sjov
måde. Noget med at være på rette sted på rette tid. Det var regnvejr og damen stod på hans vej og
manglede en paraply, hvilket den galante ungersvend var mand for at klare, og det var så det.(Lisa
adopterede Helle) og de fik sammen sønnen Søren, der i dag bor i Svens barndomshjem i Hedehusene,
er forøvrigt murer ligesom hans Farfar var.

Da Svens læremester Hr. Dinesen døde i 1974, viste hans testamente, at han ville have Sven til at
overtage firmaet, først som partner til Enken og senere som eneejer. Det skal siges, at Sven sprællede
noget over at skulle oveflage firmaet, men det havde Dinesen forudset, for han havde sagt til konen, at
om hun så skulle spænde Sven fasttil stolen, så skulle han f.. overtage det, og sådan blev det.

01 .01.1984 blev Sven Underwriting Member of LLoyds, og i 1995 blev han medlem af WBN ( Worldwide
Brokers Network).

Et gennemgående træk hos Sven er hans stabilitet samt loyalitet.Loyaliteten rækker helt udover det, som
man kan kalde rimeligt.
Et andet træk er, at Sven skynder sig ikke, man flytter sig i tempo, der ligner slow-motion, det kan være
at man lige skal tænke over det.

Fritiden: Som ung og yngre foregik det meste af fritiden på tennisbanen i Hedehusene, og han var en
habil spiller. Det år saintiOig det-eneste sted, at jeg har set Sven skynde sig. Sven har de sidste ca.20 år
spillet golf. Sven har spillet kort med nogle skolekammerater siden skoletiden, dog er dr kommer en ny
fjerdemand med på det seneste, han har kun været med de sidste 25 år.

Købte for nogle år siden hus i Sverige,( Lisas far var svensker), hvor familien kan slappe af og hvor Sven
ikke kan nå kontoret. Lisa og Sven år også med til at styrke relationerne til broderfolket. Sven er så
absolut ikke den store " gør-det-selv" mand, men har en udtalt evne til at holde sig på superbålge med
nogle af de lokale folk der kan. De gør det oven i købet med glæde for Lisa og Sven kan noget med
rigeligt med gaver til disse mennesker i form af danske øl og dansk brændevin.

Købte for nogle år siden en lejlighed i Cannes, også der ganske tæt på golfbaner, og jo selvfølgeligt med
et lidt lunere klima end iSverige.

Hilsen preben.
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