
Møde den 27. maj 2019: 

”En sælgers liv”
fortalt af Christian Carstensen

Hørsholm - Rungsted Vejen til det gode liv – for voksne mænd 

En af klubbens muntre sønner, Christian 
Carstensen, vil på mødet dele nogle af sine 
oplevelser og skrøner fra sit lange liv i dansk 
industris tjeneste med os andre. 

Han har som titel for sin beretning valgt at bruge 
en mere livsbekræftende omskrivning af Arthur 
Millers klassiker ”En sælgers død”.

Christian er født i 1937 og 
voksede op ved Trianglen på 
Østerbro. Han tog 
realeksamen fra 
Østersøgades Gymnasium 
og blev udlært i gardin- og 
tekstilbranchen. Han 
videreuddannede sig senere 
til merkonom fra 
Københavns Handelsskole.

Efter sin militærtjeneste, 
hvor han endte som sergent 
ved Sjællandske Telegraf-
regiment, blev han ansat hos 
BP Oliekompagni i Public 
Relations afd. 

I 1966 skiftede han 
karrierevej til hospitals- og 
rehabiliteringsbranchen, 
hvor han arbejdede som 
konsulent hos Johnson & 
Johnson med salg indenfor 
suturer og forbrugsartikler, 
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og senere med salg af 
hospitalsudstyr.

På et tidspunkt kom der til 
at stå REPOX på visitkortet, 
hvor han med titel af 
direktør og medejer stod for 
salg af hjælpemidler til 
ergo- og fysioterapi.
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Vi ses den 27. maj kl 9:30
Programudvalget
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Christian var stifter af og 
formand for ‘Danish 
Rehabilitations Group, som 
senere blev til branche-
foreningen ‘Danish Care’. 
Han har desuden siddet i 
bestyrelsen for ‘’Dansk 
Eksport Forening’ og for 
Sundhedssektionen i Dansk 
Industri.

Christian er gift og har 4 
børn og 7 børnebørn på 
hvide og gule plader. Han er 
derudover en ivrig sejler og 
som bekendt tovholder for 
Hemingway Clubs 
sejlergruppe, hvor han er i 
fuld gang med at arrangere 
gruppens udflugt til 
Ålabodarna i Sverige, 
onsdag d. 5. juni 2019.


