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Henry blev uddannet mekaniker på sin fars værksted i Holstebro, Sct. Jørgensgade 1, i
1933. Dernæst uddannet til maskinmester og sejlede i 30'erne. I 40'erne startede han
firmaet "Etna" med fremstilling af gasgeneratorer på værkstedet i Holstebro. Fik
børnelammelse og måtte lukke forretningen. Dernæst fik han kontrakt med Kongelig
Grønlandske Handel fra 1953-56 i Julianehåb og senere fra 1957-66 for Frede
Sørensen i Esbjerg (fra aug 65-juni 66 Grønland/Napassoq), igen fra 66 til 69 for Claus
Sørensen/Napassok på Grønland. Havde tilnavnet "lillebror" nok pga sin ikke ringe
størrelse. På Grønland kaldte de ham A'kara, det betyder “lille onkel” fra dengang han
arbejdede i Torqusaq som ung. Der var grønlændere, der også arbejdede og fiskede
der, som også hed Poulsen, derfor blev han deres “onkel”. Lige syd for Torqusaq er der
nemlig en lille by der hedder Atammik og i den by er der mange der har det efternavn citat tidl ansat Holga Jacobsen på Napasoq fabrikken samtidig med Henry - 4.2.2019
Lena Rottbøll.
Efter hjemkomst fra Grønland i 69 boede han på Gl. Vardevej og købte senere (82?-87)
ejendommen Englandsgade 3 i Esbjerg. På havnen drev han 69-74 Nyhavns
Fiskerøgeri med mange ansatte, Nyhavnsgade 29 - nu nedbrudt. Han måtte dog
afhænde forretningen pga overfølsomhed for røgen. Havde på et tidspunkt (hvornår?)
cykelforretning i Esbjerg Havnegade 149, hedder nu Willemoesgade 55.
Som senior fra 1983-1987 var han fiskehandler og solgte røgvarer og fiskespecialiteter
til hoteller og kroer, som han selv distribuerede fra lille kølevogn. Fra 1987 som 73 årig
pensionist.
Privat: Blev gift med Helen Dons i Holstebro og fik datteren Sonja i 1940. Blev skilt 3 år
senere.
Rettelse:
Blev gift med Helen Nielsen, født 18. november 1919, 12. november 1938
i Holstebro. Fik datteren Sonja 03. marts 1940 i Holstebro. Skilt 03.
november 1943. Helen gift med Mads Peter Madsen Dons 21. november
1943 i Maabjerg Kirke. Helen og Mads Peter fik Lars Erik 26. august 1944.
Sonja adopteret af Mads Peter Madsen Dons 29. august 1947. Mads Peter
(og Helen?) bor 1970 Hasseris, Aalborg.
Senere forlovet med Oda Kjærulf i Holstebro og fik datteren xxxxx i 1943. Ikke gift. 1952
gift med Ruth Thomsen i Esbjerg og fik datteren Lena i 1955. Døbt i Julianehåb. Ruth
var med på Grønland fra 54-56, hvor de kom hjem pga den truende krise Østrig/Ungarn.
Købte Den Gamle Skole i Hjerting. Der boede de til 61, hvor parret blev skilt. De næste
år var Henry gift med Anna-Lise (på Grønland 66-69 sammen). Parret fik ingen børn.
Skilt.
I 1987 flyttede Henry til Fåre sammen med Gudrun Riis, som han giftede sig med, da
han var 84 år, da havde de kendt hinanden i mange år (Gudrun var servitrice på
Korskroen i mange år).

Gik her op i hus, have og især drivhus, hvor der blev opfundet diverse snedige
vandingssystemer. Henry mistede gradvis sit syn pga grøn stær, men byggede som 85årig en veranda på taget af udestuen. Var igennem livet meget dygtig, værdsat og
kreativ og kunne altid reparere ting og sager på ex Grønland med, hvad der nu var af
forhåndenværende materialer.
Henry har 3 børnebørn: Carsten, Charlotte (Xxx's) og Frederik (Lenas).
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