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1938 i Lars Bjørn Stræde i København også kaldet Pisserenden. Man kan roligt sige, at han ikke er født med
en sølvske i munden. Men alligevel har han haft et meget spændende liv, hvor han blev formand for flere
foreninger, og som politiker var han medlem af Roskilde Amtsråd og af Hovedstadsrådet. Med en levende
pen beskriver han også sit samarbejde med Energi- og Miljøstyrelsen og politikeren Svend Auken, hvor han
som konsulent i Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S og som medlem af arbejdsgrupper under
Nordisk Råd kom til at præge det miljømæssige på indkøbsområdet i hele Norden. Blev for sit arbejde

indstillet til den Nordiske Miljøpris. Også hans møde med kongehuset som medlem af Den Kongelige Danske
Livgarde og senere som chauffør for sin søn Henrik har givet ham oplevelser for livet. Jo - den lille dreng fra

Nørrebro har haft et meget spændende liv. Uddrag af bogen I min tid i Livgarden i Frederik den IX’s
regeringstid gik jeg på vagt – post for gevær - uden for slottet, men har aldrig været indenfor i de private

gemakker. Nu var chancen der. Jeg havde i dagens anledning klædt mig på, som vi gør i garderforeningen –
hvid skjorte, blå blæserjakke, grå bukser, sorte sko og garderslips. I reverset havde jeg min gardernål og på
venstre side af brystet diverse medaljer. Jo, jeg var indstillet på at imponere hoffet. Da vi kom indenfor, blev
vi vældig godt modtaget, og hoffet udtrykte stor glæde over at få besøg af både Henrik og en tidligere garder.
Jeg fik endda en krammer. Men jeg fandt hurtig ud af, at her kunne jeg ikke imponere. De gik alle næsten helt

sideskævt med alt det ”sildesalat” og medaljer, de havde på brystet. Om forfatteren Preben Svanekiær er
uddannet inden for brugsforeningsbevægelsen og har været ansat som konsulent i Statens og Kommunerne

Indkøbs Service A/S. Fra 1974 til 1984 var han som politikere medlem af Roskilde Amtsråd og
Hovedstadsrådet. Endvidere var han bestyrelsesmedlem i flere foreninger og selskaber, herunder 38 år i

Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a., hvor han i 18 år var formand.
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