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Anders Liisberg (1861-1930) var i udgangspunktet resultatet af en misforståelse. Et erotisk fejlskud, men det fik med lange
konsekvenser i form af en talrig efterslægt. De biologiske forældre var en husmandsdatter fra Sevel i det barske Ringkøbing.
Else Johanne Svenningsen hed hun. Hun troede nok, hun havde gjort sin lykke, da hun favnede den fine gårdejer og dyrlæge i
Koed sogn på Djursland. Men han stilede højere. I stedet for at gifte sig med hende solgte han gården og stiftede familie med
mange børn og praksis i Slagelse. I Liisbergfamilien har den ukendte dyrlæge altid stået som en biologisk forklaring på Anders
Liisbergs og hans børns intelligens og flotte fremtoningspræg. Og det kan jeg selvfølgelig ikke afvise. Men måske var der
alligevel mere grundtømmer i husmandstøsen. I hvert fald døde han på fattiggården i Slagelse - og som det synes - forladt af
kone og børn, mens hun giftede sig med en velkonsolideret købmand og endte sine dage som enke og statelig kroværtinde i
Skanderborg. Elskovsbarnet Anders blev fra spæd sat i pleje hos hendes søster og svoger i Sevel, simple husmandsfolk, og der
er ikke tegn på, at han har kendt sin mor. Tilbageskuende syntes han, at han havde fået ualmindelig dårlig opdragelse, og det
søgte han at råde bod på med sine egne børn. De skulle lære at klare sig selv - også pigerne - og de skulle lære Gud at kende
som den strenge tugtemester han selv havde mødt i livet og hos Indre Mission. Han var stolt af sine børn, og han fulgte deres
færd og religiøse udvikling i sine almanakoptegnelser år for år. De fleste af dem forgudede ham livslangt. Men noget let sind
havde han ikke, fattig, selvgjort og rastløs som han var.
 
Bentes norske fætre Halfdan og Eilif udarbejdede omk. 1990 en oversigt over Anders Liisbergs efterkommere, men
nærværende beretning er koncentreret om Anders Liisberg selv og hans børn, selvom også børnebørnene er nævnt.
 
Billedet på forsiden:
Stående fra venstre: Signe (kaldet Krølle), Martin, Jens, Christian, Andrea, Else, Johanne.
Foran: Ane med Peter, Margrethe, Anders med Anna.
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Peer Liisberg:
Fragmenter (erindringer, frasagn og tanker) om fastrenes og farbrødrenes historie oplevet 'indefra'.
(Min svoger Peer er psykiater og pensioneret overlæge på Riisskov i Århus).
 
Karsten har nu fundet frem til facts og beskrevet disse. Hermed lidt 'garnering'.
 
1. kuld: 5 piger og 3 drenge. Det var så absolut pigerne, der var de markante personligheder.
Drengene var venlige 'naturmennesker' , dog ved jeg ikke nærmere om Martin udover, at han gjorde oprør ved at 'flygte'
til udlandet.
Fra deres mor havde nogle af dem fået gener, der disponerede for en sindslidelse. Jeg har aldrig søgt oplysninger eller
fået fortalt om hvilken. Man skal være såre forsigtig med at stille diagnoser især på medlemmer af sin egen familie og
på 'så lang afstand' i tid.
Den diagnose der mest falder mig ind er såkaldt skizo-affektiv sindslidelse med samtidig tilstedeværende symptomer på
såvel skizofreni og manio-depressiv sygdom, da de af dem, der blev syge dels i perioder var 'noget sære' og
følelsesaflukkede, men også havde stemningssvingninger med i hvert fald et selvmord til følge.
Fra faderen har nogle af dem et noget ustabilt sind i øvrigt. Ikke nogen speciel god cocktail, men ikke anderledes end i
mange andre familier.
Fra ham havde de dog formentlig også en god begavelse og håndsværksmæssig snilde.
 
2. kuld: 1 pige og 1 dreng.  Her var pigen, den mest harmoniske, drengen nok i en vis udstrækning 'tidligt psykisk
skadet', formentlig i en kombination af et sart og følsomt sind og en (for) hård opdragelse. Han udviklede sig dog til en
markant personlighed. Formentlig fra deres mors familie arvede især drengen et noget 'tungt sind'.
 
1 farbror Jens: Ham har jeg kun besøgt en enkelt gang, formentlig i 1946, hvor jeg var 8 år gl.
Vi er sikkert kommet i fars første bil, en Chevrolet årg. 1934, som formentlig har listet sig af sted på førkrigsdæk. Jeg er
ikke sikker på, at jeg egentlig husker noget, men får det relateret til det fotografi, vi har i familien, hvor Jens og hans
kone Valborg, står ude i en have fyldt med blomster.
 
2 Faster 'Jonne': Hun var den alvorlige, strenge og myndige leder af børnehjemmet 'Gamle Minder' i Hammerum.
Stemningen når vi (jeg) kom på besøg udtrykkes bedst ved en plakat på kirurgisk afdeling, Silkeborg Sygehus i gamle
dage: 'Gå Stille - Tal Sagte'. Engang - det har formentlig været under krigen, måske 1944, var vi på vej de ca. 30 km. på
cykel. Far med en cykelvogn efter cyklen, hvori Bente og jeg befandt os. Mor på egen cykel. På 'Lysbro Bakke' lige vest
for Silkeborg punkterede én af cyklerne - og vi måtte tage toget, hvilket sikkert har ærgret far, men glædet mor. Måske
var det i forbindelse med dette besøg, at far fik slem influenza og måtte køres hjem af 'Falck'. Måske var det også på
dette tidspunkt, at jeg og Bente fik skarlagensfeber, og jeg måtte tilbringe 6 uger i isolation på sygehuset. - Et traume for
livet! Bente slap for indlæggelse, da mor satte sig imod. - Jeg husker ikke, at jeg legede meget med børnene på Gamle
Minder, men der var en stor god legeplads med 2 karruseller. Det jeg især husker 'indefra' var det fantastiske 'sneloft',
der var i spisestuen op til jul. Der var lavet 'snefnug' af vat på et net af (sy)tråd, og det så ganske livagtigt ud. Det andet
er en oplevelse, hvor jeg listede rundt i huset, som børn jo gør og i sovesalen på 1 sal fandt en lille dreng liggende midt
på dagen i en af sengene. Formentlig som straf for en eller anden foreteelse. Det var vel bedre end korporlig straf, men
slemt, syntes jeg nu det var.
Faster 'Jonne' var sikkert 'streng, men retfærdig', som sin far. Men det var også en alvorlig tid, mange mennesker var
fattige og man fandt utvivlsomt, at man burde opdrage børnene til at leve efter påbudet: Ora et labora , hvilket også stod
skrevet ved hovedindgangen til min gamle skole: Th. Langs Skole(r) i Silkeborg.
I løbet af 1950'erne blev stemningen noget lysere i og med, at velstanden tog til, dog næppe umiddelbart for børnene på
Gamle Minder, men vi havde mange gode timer der sammen med især Else  og 'Krølle' og hendes familie og nogle af
fabrikanterne fra Herning, især onkel Jeppe og Krøjgaards.
 
3. Så kommer vi til smertensbarnet, faster Else. Hun var nok den mest sære af fastrene, men som de andre
velbegavet. Hun var i perioder 'lys og flagrende' til andre tider dyster og grublende, måske noget paranoid eller
deprimeret - eller begge dele. Hun og Jeppe kom ofte på besøg i Resenbro.
Vi havde det særdeles hyggeligt. Somme tider tog far og Jeppe båden ud for at fange ål ved at 'tatte'.
Vi fik som altid god og rigelig mad og far og Jeppe en god cigar og formentlig også en Cognac.
Jeg husker engang faster Else spurgte mig, hvordan jeg havde det og jeg svarede ad H. t.. Måske fordi det var sandt,
måske for at provokere hende. Hun så imidlertid ganske bestyrtet ud, formentlig fordi hun selv kendte til at have det
psykisk dårligt, men sådan tænkte jeg vist ikke dengang.
Faster Else var i sin madlavning langt forud for sin tid - i hvert fald i de kredse vi kom, men hun har formentlig lært det
hos fru Rung. Hun serverede salat i form at 'levende føde' og 'masadasanan'(!) og var i det hele taget en
'sundhedsapostel'. Hendes væsentlige livsgrundlag var nok fru Rung og senere Jeppe. Hun magtede næppe at være alene
og da J. døde gik hun igen 'itu', men det var trist, at hun skulle omkomme ved en trafikulykke.
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4. Farbror Kristian: Kristian og Stinne havde nok kendt bedre dage før jeg kom ind i billedet, men jeg hørte nu ingen
klager. Kristian havde utvivlsomt været en særdeles dygtig karetmager, men der var desværre ikke rigtig flere, der
bestilte en karet. Jeg tror, han prøvede, at klare sig igennem med noget snedkerarbejde. Bl. a. lavede han både med flad
bund, som var velegnede til sejlads i Gudenåen.
Far bestilte og fik én. Måske for at hjælpe sin bror til lidt indtjening. Vi havde en motorbåd i forvejen. Far og Stinne var
ikke de bedste venner. En af familiens vandrehistorier er følgende:
Vi var på besøg hos K og S og skulle have aftensmad. Den bestod bl.a. af 'ærter og gulerødder' fra dåse. Far mente,
formentlig med rette, at ærterne og gulerødderne var fordærvede - og sagde det. Det førte ikke til, at stemningen omkring
bordet blev lysere, og muligvis var det ved samme besøg, at Mogens gyngede så vildt i deres gyngestol, at den gik itu.
Engang besøgte vi Kristian på Viborg Sygehus, hvor han var blevet opereret for mavesår. Senere døde Stinne vist nok af
en hjerneblødning. Hans børn, nok især Ellen tog sig godt af ham. Han flyttede til et dejligt nybygget hus lige ned til hans
elskede Tange Sø, hvor han hver nat udlagde kroge og 'røgtede' dem om morgen for ål - hans yndlingsspise. Han havde
udtænkt et 'fangstredskab', hvor han tog en brugt elpære og til den bandt en fiskesnøre med krog. Så kunne han finde sine
snører så let som ingen ting, næste morgen. En anden 'yndlingsret' til ålene var brændevin. Vist nok, da han fyldte 89
ville vi give ham en halv flaske snaps. Dorte ville gerne overrække den. Netop som hun slap sit tag i flasken, havde
Kristian ikke fået fat og flasken knustes mod gulvet. Jeg kan ikke huske, om vi købte en ny flaske, men jeg tror det ikke.
Det var medens vi boede i Viborg og vi havde ikke særlig mange penge til rådighed. K og S supplerede endv. deres i
forvejen ringe indtægt ved, at have enten en psykisk syg eller åndssvag mand boende i familiepleje. Ham så man stort
set aldrig, når man var på besøg. Måske var det en skizofren mand, der ikke var interesseret i menneskelig kontakt.
Farbror Kristian var en dejlig mand og jeg kunne godt lide ham.
 
5. Stakkels faster (An)drea: Første gang jeg mødte hende må være kort efter krigen, hvor hun svært syg og elendig
kom fra Norge og sin familietragedie til 'Røde-Gaard'. Jeg så hende sidde på en stol på badeværelset på 1 sal, hvor hun
i én uendelighed gentog :'Be' om at dø, be' om at dø ..'. Efter det 'hvide snit', (lobotomien ) var disse tanker 'glemt', men
hun havde fået et slemt såkaldt 'postlobotomi syndrom' med svær følelsesaffladning og passivitet til følge. Hertil kom en
tilsyneladende konstant trang til mad - så hun tog voldsomt på i vægt og elskede, at komme til Mie i Resenbro og hendes
' bløtkaker' (Langhoff's tør- og flødekager). Det så hendes lægesøn Eilif ikke på med blide øjne og han gjorde sit bedste
for at få sin mor til at tabe sig. Det var et tragisk syn, da hun senere rejste rundt med sin syge søn Olaf, men her har
lobotomien måske skånet hende for en ny depression. (Lobotomi , hvor man overskærer nogle nervebaner fra
pandelapperne til de dybere dele af hjernen blev opfundet af Antonio Egas Moniz (1874-1955) - en portugisisk
professor og neurokirurg. Sammen med en kemiker, W. R. Hess, modtog han i 1949 Nobelprisen i fysiologi/medicin.
Den første lobotomi blev udført af ham i 1936. Det var før den psykofarmakologiske æra, der startede i 1952 med det
antipsykotiske middel clorpromazin. I England og Sverrige foretager man fortsat meget specifikke neurokirurgiske
indgreb mod behandlingsrestinente OCD-tilstande med svære invaliderende tvangshandlinger).
Faster Drea levede sine sidste mange år hos sin søn Eilif i Geneve. Hendes urne står nu sammen sine 3 sønners i
Bergen.
 
6. Farbror Martin: kendte jeg stort set ikke. Han var hjemme til familiefesten (uden kone) i 1946 og igen i slutningen
af 1950'erne sammen med et ægtepar, han kendte. Alle 3 var nok noget alkoholiserede, men det tænkte jeg ikke på
dengang. Jeg viste dem rundt, bl.a. Himmelbjerget, ligesom vi gjorde et pænt indhug i fars whisky og ham og Adolf fandt
sammen på kroen.
Efter fars og mors død korresponderede jeg hvert år til jul med hans ældste datter Andrea (Dean) indtil 2005. I
sommeren 2006 ringede hun for at ønske os tillykke med vores nye hus. De senere år skrev hun, at hun var svagelig, men
at en datter tog sig af hende. Sidste år fik jeg ikke svar- ej heller fra nogen af hendes familie, men måske er hun blot
flyttet på plejehjem og lever stadig.
 
7. Faster Signe (Krølle) var den mindst komplicerede af fastrene. Trods megen modgang syntes hun at leve 'et jævnt
og muntert liv på jord'. Især i 1950-60'erne besøgte vi dem jævnligt i Lemvig - ofte sammen med Else og Jeppe. Krølle
var som Else ferm til at lave dejlig mad af 'naturens frugter' bl.a. en uforlignelig kold hybensuppe med en
flødeskumsklat på toppen. Det var vist dengang, jeg kom til at smadre en af hendes tallerkener fra 'det fine', måske
uerstattelige stel. Det er jeg ked af den dag i dag. Hun og Niels havde ikke for meget. En lille anekdote fra Edna og
Niels' bryllup, der stod i hjemmet. Busse havde sørget godt for de 2 spillemænd, der var hidkaldt. Imidlertid gik
pianisten under bordet midt i første musikstykke. Senere sad Niels og en anden - jeg husker ikke hvem og fik sig en øl
inde på sengen i soveværelset indtil de fandt ud af, at de sad på farbror Kristian, der fik sig en lur. Far og Frede holdt
tale i én uendelighed. Det var en herlig fest.
Desværre blev brudeparrets fremtid på ingen måde herlig, men det er en anden historie.
 
8  Faster Mar(grethe): Hun var den varmeste og sødeste af pigerne i dette kuld - også den eneste 'intellektuelle' -
evt. med baggrund i giftermålet med Hans Erik, der jo var gymnasielærer. Han var sær, men egentlig 'sød' på sin egen
lidt distancerende og underspillede måde.
Han var - muligvis inspireret af faster Grethe - flygtet så langt væk fra sin mor, som han kunne komme i DK. Jeg mener
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hun boede i Maribo og han jo altså i Esbjerg i en ganske lille lejlighed, hvor vi vist kun har besøgt dem en enkelt gang.
Trods dette skal moderens skygge ifølge overleveringen ha' hængt tungt over ægteskabet. Hans Erik havde erhvervet sig
en båndoptager, hvilket var noget ret nyt i DK på det tidspunkt i slutningen af 1950'erne. Han ville gerne have familiens
stemmer på bånd og bad os læse et digt eller lignende. Jeg husker, at jeg læste et afsnit i Johannes V. Jensens 'Kongens
Fald', hvor han helt uovertruffet beskriver Himmerlands natur. Han og faster Grethe elskede som alle andre, at besøge
Peter og Mie i Resenbro. Så havde mor købt flødeboller til Hans Erik, som hun godt kunne lide og som tak gav han et
stykke på violinen. Når faster Grete kom på besøg, strålede hun som en sol. Når hun skulle med toget tilbage til Esbjerg,
sank hun samme og 'nærmest slæbte sig af sted'. Ak, ja!
Begges endeligt var tragisk. Grethe begik selvmord ved hængning og ifølge Karsten, havde hun under sig stillet
'svigermors skarpe tunge'. Det var en besked, der kunne forstås selv af den trægeste begavelse, men vidner også om
humoristisk sans. Hvordan mon stakkels Hans Erik har oplevet det. Det må have været frygteligt. Siden blev han slemt
syg af en eller anden ondartet hudlidelse, og døde vist en smertefuld død. Man må håbe, at hans mor allerede var død.
Hendes eneste barn, var han.
Faster Grethe viste, at hun interesserede sig for os børn, hun der ikke selv havde  kunnet få eller fået nogen. Hun var den
i kullet, jeg holdt mest af.
 
2. kuld:
1. Vor allesammens kære og kærlige Faster Anna: den myndige, forstandige og kærlige leder af 'Tibberup
Børnehjem' fra 1948 og til sin pensionering i 1975.
Hun tog sig af 'bette Peter', hendes lillebror gennem hele livet og af sine 'egne børn' på børnehjemmet. Sørgede for at de
fik skolegang og uddannelse og mange af dem bevarede kontakten til 'Plejemor' resten af hendes liv. Ligeledes støttede
og hjalp hun os, hendes niecer og nevøer, og åbnede sit hjem i de statelige stuer - også når vi fik kærester/koner/mænd -
for os. Vi lånte hendes romergule VW, så vi kunne køre os en tur f.eks. til Kbh., ligesom jeg undertiden 'kørte vildt' med
nogle af drengene på hjemmet til deres store fryd.
Da jeg skulle på underlægeskole i 3 mdr. på Jægersborg Kasserne, åbnede hun sit daværende sommerhus for Grete,
Anne og mig, ligesom for en af mine studiekammerater og dennes hustru. Imidlertid blev hun psykisk syg med stærk
jalousi overfor Grete, men straks skaffede faster Anna et nyt sted i nærheden, hvor de kunne bo. Da jeg efterfølgende
skulle starte i min første ansættelse som læge i Kolding, havde jeg ikke penge til færgen over Storebælt (Grete var taget
i forvejen), men dem lånte jeg naturligvis af faste A. Ofte kom der 'en lille seddel til benzin'. Som det fremgår af
ovennævnte, var hun handlekraftig, men på en rolig og indfølende måde.
Også hun var glad for at komme til Resenbro og holdt meget af 'Mie'. Til mors sidste fødselsdag i 1984 på Kongensbro
Kro holdt faster A. en smuk tale for mor.
Tiden i årene lige efter pensioneringen blev drøje for hende. Hun havde tilbragt det meste af sit liv på institution og med
omsorg for andre og kunne slet ikke falde til i lejligheden i Helsingør. Først da hun kom tilbage til Espergærde på
plejehjem med udsigt over Sundet, livede hun op igen.
I takt med at velstanden i samfundet steg, fik også faster A. mulighed for at rejse til udlandet, bl.a. mødtes hun og far og
mor tilfældigt i Rom.
Der er et gen i vor familie, der disponerer for tunghørhed og det ramte også faster Anna i hendes seneste leveår, så
kontakten med hende blev spinklere. Da hun skulle dø ringede de som aftalt fra plejehjemmet, men jeg regnede ikke med
at det hastede, så desværre kunne vi ikke være hos hende i hendes sidste timer, men det var til gengæld hendes
'livsveninde' Stinne Nykjær.
En pudsig episode fra bisættelsen, hvor jeg talte ved kisten. Orglet gik i gang og vi bar kisten ud. Da vi kom ud, så vi
lige 'skyggen' af rustvognen køre forbi. Han troede, at bisættelsen skulle forgå fra Humlebæk kirke. Så stod vi der, hvad
gør man så lige? Nå, han vendte rimelig hurtigt tilbage.
Faster Anna blev efter eget ønske gravsat ved siden af sin elskede bror Peter og Mie. Tilstede var også, som jeg husker
det, familien fra Viborg og en af faster Annas 'plejebørn' og hendes familie, der bor i Galten. Vi har dem mistænkt for at
lægge blomster på Faster Annas gravsted hvert år til jul og det er meget sigende, at der til julen er flere blomster på
hendes, fremfor fars og mors grave.
Tabet af faster Anna var og er meget stort. Jeg tror ikke hun havde én uven i livet og jeg tænker ofte på hende og hendes
dejlige varme smil, der gjaldt os alle, når vi sås.
 
2. Så er der 'rosinen i pølseenden' min far (Niels) Peter: tilsyneladende opkaldt efter sin farfar. Han havde nu ikke
megen glæde af den position i søskenderækken.
Det er med betænkelighed, at jeg tager ham med og må understrege, at beskrivelsen af ham bliver meget subjektiv ud fra
min verden med far. Bente og Mogens kan jo have og har naturligvis andre oplevelser med far end jeg har. De husker
nok ikke den ganske tynde mand, der altid var i sving på 'Røde-Gaard' med at give medicin til patienterne, (ja, sådan
hed de dengang uden diskrimination og før  betegnelsen blev det neutrale 'beboere' og siden det rædselsulde 'brugere'),
fodre grise, holde aftenandagt, til møde i Vandværkets bestyrelse, hvor han var formand og ophavsmand til dets
oprettelse etc.
Her falder det naturligt, at fortælle om det (gamle) Røde-Gaard, jeg kendte. Et stort hus for en lille dreng at vokse
op i, spændende med mange forskellige mennesker, at forholde sig til og med 'flere mødre' min egen mor, men også
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barnepige Grete og i en vis udstrækning nok også Agnes med de invaliderede hænder, der dog ikke afholdt hende fra at
udføre alt muligt syarbejde. Det var jo under krigen og man holdt sig så vidt muligt selvforsynende. Så vi havde altid 2
grise, hvor den ene blev slagtet hver jul ude på gårdspladsen - en spændende, men også skrækvoldende oplevelse for en
lille dreng at høre grisen skrige, blive stukket i halsen med en stor kniv af slagtermester Nielsen og blodet vælde ud i en
spand med gryn, hvor Anne- Kokkepige rørte rundt m.h.p. at der skulle laves blodpølse. Vi havde desuden en stor
gavnhave med kartofler, bærbuske m.v., en tilliggende mindre skov, hvor der var et stort hønsehus. Vi havde en
overgang tillige kaniner og får. Far administrerede jo også patienternes rationeringsmærker. Det tror jeg han var en knag
til. Vi fik altid alle rigeligt af Annes gode mad og der gik frasagn om, at på Røde-Gaard kunne man få 'rigtig kaffe.'
Hjemmets læge Dr. Harald Christensen roste også patienternes mad, hvilket glædede far. Derimod var han ikke vild
med kredslæge Maegaard-Nielsens inspektioner, da kredslægen bl.a. sagde, at der på toiletterne 'lugtede af urin', hvilket
formentlig var uundgåeligt. Der var 1 badeværelse med toilet, et andet badeværelse og 2 toiletter til knap 50 mennesker.
En anden traumatiserende oplevelse var, når de døde skulle 'synges ud'. Garagen var kapel. Her lå de i deres åbne kiste
og far bad en bøn og vi sang, måske 'Jeg er træt og går til ro'. Så kørte snedkeren med rustvognen, som vi fulgte ned ad
bakken, hvor der var strøet gran, til landevejen. En smuk ceremoni, men nok lidt 'stærk tobak' for mig på det tidspunkt i
mit liv. Jeg tror ikke nogen, ej heller jeg selv tænkte på det på den måde dengang.
Som sagt var far - som sin egen far - i evig aktivitet og efterhånden opbyggede han jo et helt lille Imperium'. Hurtigt
efter, at han havde købt 'Røde-Gaard' købte han en mindre skov på ca. 22 t. land, derpå blev Røde-Gaard udbygget til at
huse knap 50 personer, deraf foruden far og mor en kokkepige, 1 køkkenpige og  4 stuepiger samt 1 sygeplejerske. Så fik
han bygget villaen på en grund lige overfor 'Syge- og Hvilehjemmet'. Omkring samtidigt købte han en anden villa i byen
som bolig til kokkepige Anne og sygeplejerske fru Rasmussen. Derpå købte han det gamle Børnehjem, som han
indrettede som Anneks til RG med eget bestyrerpar. Så købte han en landejendom 'Brolund' med 17 t. l., en besætning på
12 Jerseykøer, med kalve, 2 heste (den ene min ridehest 'Lurifax'), høns og grise og drevet af vor bestyrer Adolf
Hansen, der tidligere havde fået priser for sit arbejde som fodermester på gårde på Fyn, hvorfra han stammede. Han
drev flittigt og omsorgsfuldt ejendommen, dog somme tider i ret beruset tilstand, men trods dette altid pligtopfyldende.
Han tilbragte sine sidste år på RG - han var som Anne en værdifuld medarbejder.
Endelig købte far i 1958 'Motellet Gl. Kjærsgaard' som blev smukt indrettet af Lem, der havde en af Århus' på
daværende tidspunkt førende møbelhuse. Der var stor reception ved indvielsen, hvor bl.a. litteraten og kritikeren Jens
Kruse deltog. Jeg husker, at jeg serverede for ham i min egenskab af 'tjener'. Da var far i zenit - omkr. 50 års alderen.
Desværre var der ingen af hans børn, der var interesseret i at føre nogle af alle disse besiddelser videre, som han jo var
realistisk nok til at forstå, men måske har det været en skuffelse for ham alligevel.  Han og mor var efterhånden blevet
holdne mennesker beundret af nogle bl.a. fabrikanterne fra Herning, der havde forstand på og respekt for penge, misundt
af andre bl. a. lokale folk. Jeg tror ikke det var pengene så meget, der betød noget for far, selvom angsten for fattigdom,
som han havde kendt i sin barndom og unge år, altid sad i ham, men glæden ved at skabe - og også eje - noget.
Herefter begyndte far, at afhænde sine besiddelser. Det må have været en trist, men nødvendig proces, men realist var
han. Det værste var naturligvis at miste sit livsværk Røde-Gaard, men han afhændede det til kommunen i bedste hensigt.
Værst for ham var nok, at bestyrelsen ikke ville lade ham fortsætte ud over de 70 år som var hans ønske. Jeg synes, man
skulle have givet ham en kontrakt på nogle få år. Han var jo ikke fra start ansat på tjenestemandslignende vilkår. Havde
han fået lov at fortsætte en kortere tid, ville han måske have levet længere. Tabet af arbejdet på Røde-Gaard, der var
blevet hans livs kald, overlevede han således ikke. Han kunne og ville ikke trøstes.
Kort før han døde talte jeg med ham om et for ham livslangt traume: han, der havde bebrejdet sin far de mange klø,
havde selv slået sin ældste søn, som jeg husker det 1, muligvis 2 x. Den sidste gang yderst retfærdigt. Jeg fortalte ham
dette og at jeg for længst havde tilgivet ham og ikke bar nag. Men han var ikke i stand til at tilgive sig selv. Det må have
været frygteligt, ligesom det må have været forfærdeligt for såvel hans far som ham selv, at de aldrig blev forsonet, så
vidt vi ved.
 
Som jeg har sagt og skrevet før: jo ældre jeg bliver jo mere beundrer jeg min far (og mor) for hvad de nåede i livet med
den baggrund, de havde. Selvom tiderne efter krigen var med dem, nåede de mere end de fleste.
Jeg elskede min far, der ligegyldigt, hvad jeg havde lavet af gale streger, især i mellemskolen, var ubrydelig loyal
overfor mig. Ikke sådan, at han ikke kunne bebrejde mig, men det skete på en rolig, rummelig og venlig, men alvorlig
måde. Var alle andre imod mig, vidste jeg, at han stod bag mig og gav mig den basale tryghed i livet, som han selv ikke
havde fået.
Hans redelighed, rummelighed, largeness og ikke fordømmende holdning til andre var nogle af hans fineste karaktertræk.
Jeg savner ham og tænker tit på mine forældre og har bestemt, at jeg vil begraves, hvor de ligger, på Linå Kirkegård, når
den tid kommer og Grete har lovet, at hun vil begraves sammesteds.
                                                                                                                                           Peer
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Anders Liisberg, søn af Niels Peter Liisberg og Else Johanne
Svenningsdatter, blev født den 1 Apr. 1861 i Glesborg ved Grenå, blev døbt den 11
Aug. 1861 i Sevel kirke, døde den 7 Feb. 1930 i Gl. Okkerfabrik ved Resenbro, Linå,
Århus i en alder af 68 år, og blev begravet den 13 Feb. 1930 i Gjellerup kirke.
Årsagen til hans død var hjerneblødning.

Biografi:  Anders Liisberg var født udenfor ægteskab. Hans biologiske far hed Niels
Peter Liisberg og var dyrlæge. Han ejede i årene omk. 1860 gården Stadsborg i Koed
sogn, 20 km vest for Grenå. Han var 42 og ugift, da han i 1860 havde et forhold til
tjenestepigen Else Johanne Svenningsen. Anders blev født i Glesborg sogn (Randers
amt) 1. apr 1861, og dyrlægen blev udlagt som barnefader. Drengen fik hans efternavn.
Han voksede op hos en moster og onkel, Ane Svenningsdatter og Jens Pedersen (kaldet
Jens Bøge), der var husmandsfolk i Hedegaard ved Djeld, Sevel sogn, ved Holstebro.
Moderen giftede sig senere med en købmand Rasmussen og boede med mand og datter
i Skanderborg. Som enke blev hun beskrevet som en stilig pensionatsværtinde. Efter
konfirmationen kom Anders ud at tjene, indtil han i 1878 som 17-årig kom i smedelære
i Nr. Felding. Han blev udlært som grovsmed nov 1881, men året før var han blevet
religiøst vakt og derefter omvendt. "Det var i Vildbjerg Præstegaard om Sommeren
1881", skriver han. Han fik plads i Ulfborg og var vinteren 1882/83 på Sinding
Højskole ved Silkeborg. Fra sommeren 1883 arbejdede han som smed i Serup også
ved Silkeborg. 21. sep samme år blev han gift med Margrete Hansen der var datter af en husmand fra Vind på
Holstebroegnen. De boede først i Skægkær, stadig på Silkeborgkanten, men flyttede i jan 1885 til Skolegade i Herning
hvor han arbejdede som smedesvend, og her blev deres første barn, Jens, født 29. jan. Samme år byggede han Skjerns
første smedeværksted og slog sig ned som mester. Skjern var endnu en uanseelig stationsby. Han skriver, at der var en
stor bornholmervækkelse og nogle få af I. M. i byen, men samtidig med ham kom "den uforglemmelige Pastor Moe" til
byen. Carl Moe (1848-1927) var en kendt indremissionsk helvedesprædikant. Han havde i 1881 skabt et stærkt
vækkelsesrøre i Harboøre fiskerleje med sin såkaldte "brændevinsprædiken". Anders er åbenbart blevet bekræftet i
troen, og det er værd at mærke sig, at det var Moes meget hårde og fordømmende udgave af I. M. han tilsluttede sig.
Det var imidlertid kun en kort tid han blev i Skjern. Allerede året efter måtte han sælge smedjen - "paa Grund af
Konens Sygdom", skriver han. Hun led af en arvelig sygdom i sindet og var vistnok gentagende gange var indlagt. I
marts 1886 måtte de sætte Jens i pleje hos Anders' tidligere plejeforældre i Hedegaard, og samme år flyttede han også
selv med kone og barn tilbage til dem. Her blev Jonne født i 1887, Else 1889, Kristian 1892, Drea 1894 og Martin
1896. De fire mindste er derimod født i Mosehuset i Lund, Gjellerup sogn ved Herning, hvor familien boede fra 1897-
1908. I 1903 døde hans første kone efter at have født endnu to børn: Krølle 1899 og Grethe 1902. Om forholdet til sine
plejeforældre skriver han, at han havde fået en "ualmindelig dårlig opdragelse", men han boede ikke desto mindre med
sin familie hos dem fra 1886, og efter Anes død 1896 flyttede de 1897 til Gjellerup hvor Jens Bøge døde hos ham i
Mosehuset 1901.
1906 giftede han sig igen. Ane Thygesen var gårdmandsdatter fra St. Toustrup ved Herning og en af de yngste ud af en
stor børneflok. Det var en anseelig gård og Toustrupperne var religiøse, hårdtarbejdende folk. Som enkemand med 8
børn og uden midler var Anders Liisberg et dårligt parti, og han blev nok ikke helt accepteret af hendes søskende. Det
har heller ikke været nemt for hende. Martin kunne ikke godtage sin ny mors revselsesret, og i 1914 stak han til søs.
Det var for at slippe hjemmefra, har han fortalt mig. Der kom to børn i ægteskabet: Anna blev født 1907 og Peter 1908.
Nov 1908 brød familien op fra Jylland og slog sig ned i Fårevejle. Indremission havde netop opført Fårevejle
Højskole på Flintholm ude i den nylig udtørrede Lammefjord. Og her var hans ældste søn, Jens, blevet ansat som
husflidslærer fra efteråret 1907. Selv fik han job som fyrmester på skolen fra nov. 1908, men stillingen passede ham
nok ikke, så han holdt snart op og drev senere en skotøjsforretning i byen. Han forblev dog i miljøet omkring højskolen
og var f.eks. med eleverne i København. Men godt var det ikke.  "En af mine største Dumheder og Synd for Mor",
skriver Anders Liisberg om flytningen fra Jylland. De havde økonomiske tab, og hun savnede vel sin familie. Men de
blev der dog i over 4 år. 1913 flyttede de til missionskurstedet, Nyborg Strand, hvor han skulle udføre arbejde med at
indrette mødefaciliteterne. "En stor Skuffelse" og "et uforsvarligt Trællearbejde" er hans kommentar til arbejdet som
blev afsluttet efter 7 måneder i sep 1913. Derefter flyttede familien ind i selve Nyborg hvor han fik arbejde på
maskinfabrikken Skandia og havde en god tid. Han måtte konstatere, at "Verdens Børn er ikke alene klogere end
Lysets, men ogsaa tit bedre." 3. marts 1914 flyttede familien tilbage til Jylland hvor de slog sig ned i Sunds ved
Herning. Her byggede Anders Liisberg med egne hænder et hus, "Strandly", på en grund ned til søen. Det stod færdigt
14. aug 1915. Men 30. juli var Ane imidlertid blevet syg med tuberkulose, og efter indflytningen i huset måtte hun gå
til sengs. I de sidste tre måneder af året var hun indlagt på Holstebro Sygehus, men kom dog hjem til jul. Hun døde 20.
okt 1916. Svigerfar har fortalt, at hans far kaldte ham og Anna ind, og at de så hende dø. Hun sad op og trak efter
vejret, mens deres far holdt om hende til det var slut. "Elsket og savnet", skriver han, og han har langt senere betroet
svigerfar, at ægteskabet med hende var det bedste af hans tre ægteskaber. De havde haft det godt sammen. Men
selvfølgelig har det været et nøjsomt og svært liv, og det var hårdt for børnene. På grund af smittefaren måtte de ikke
kysse deres mor, og Anna fik sit første job som bud for en snedker, før hun var fyldt 7 år. Peter hjalp faderen i smedjen
så snart han kunne. Under moderens sygdom var sønnen Kristian og hans kone Stinne kommet hjem at hjælpe. Peter var
da 8 år, og han blev ustandselig skældt ud og slået af sin far der var en hård mand, har han fortalt. Så kom den svære
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tid bagefter. Drea passede hjemmet til maj 1916, derefter var der en periode med husbestyrerinde. Anders gjorde sig
forhåbninger om frk. Marie Nielsen på børnehjemmet "Gamle Minder" i Hammerum hvor Jonne arbejdede, men fik
afslag i julen 1917. Efter Annas konfirmation 3. apr 1921 blev de to børn sendt til deres morbror Frederik på "St.
Albæk" ved Herning. Frederik Thygesen var bror til Ane, og han havde lovet hende at tage sig af børnene hvis hun
døde mens de var små. Han var en hårdt arbejdende, nøjsom mand med en god gård og penge på kistebunden. Det var
hårdt at være barn der, men det var det også for hans egne børn. Anna skriver om mangel på forståelse og kærlighed,
men også at de kunne mærke, at han kunne lide dem.
Nedenstående brev fra Anders Liisberg, dat. 22 jan 1922, har faster Anna gemt. De to børn er kommet hjem til et tomt
hus, fordi deres far var rejst op for at besøge Jonne og Krølle i Lemvig:
 
"Kære Børn! Mange Tak for Brevet. Har I ikke faaet mit siste brev? for saa synes jeg I maatte have faaet det før i
rejste til Sunds, for det kan jeg nok forstaa der har været en Skuffelse. Men hvad dem er Verden fuld af og man møder
dem jo altid der som man ikke havde tænkt. Det var ogsaa en Skuffelse for mig at træffe Bruun og Johanne saa syge saa
alle dømte dem fra Livet. Nu er de omtrent bege raske. Johanne er oppe hver Dag, og Bruun maa komme op 2 Timer i
Dag og saa maa det stige til 6 Timer. Nu haaber vi at de alle bliver raske og i beste velgaaende. William og Svend-
Aage vokser saa det er en Fornøjelse. Jeg vendter at komme hjem omkring den første. Jeg har faaet Brev fra Jens de
har det nu godt. Valborg kan gaa i Huset, men ikke i Byen.
Grete bliver nok ikke i Vig længere end til Maj.
Drea og Jahnsen kommer nok hjem til Sommer.
Konsul Sørensen og Konsulinden har havt Influensa og Else er oppe at passe dem, nu har hun en Fuldmægtig med Frue
paa Jernbane St. Det er Apoplektisk Tilfælde, saa har hun en gammel Kone uden for Byen og lit her hjemme saa hun
har travlt.
Ingvart er hjemme i Dag. Kirstine rejser nu til Randers efter ent Juleferie. Karl er rejst.
Nu vil jeg ønske Jer al Guds Lykke og Guds Velsignelse i det Nye Aar.
Hilsen til Eder alle
En kærlig Hilsen fra Far
F.t. i Lemvig 22/1 1922
A. Liisberg."
[Jonnes Mand, tømmermester Niels Bruun Andersen, døde 27. aug. Ingvard, Kirstine og Carl var hans voksne børn fra
hans første ægteskab. William var Krølles søn med Viggo Bruun, og Svend(-Aage) er Jonnes søn med Viggos far,
ovennævnte Niels Bruun. Valborg var Jens Liisbergs kone, hun var gravid i 2. måned. Else arbejdede som privat
hjemmesygeplejerske].
 
Peter blev konfirmeret fra St. Albæk i okt 1922, og så kom han ud at tjene som gårdskarl, mens Anna kom hjem for at
hjælpe sin far.  Han havde i mellemtiden giftet sig for tredje gang, denne gang med en gårdmandsdatter, Kristine Bach
fra Ans. Hun var 45 år og uddannet sygeplejerske, men havde iøvrigt en manufakturhandel og syede for folk. Hun
bragte lidt midler med sig, og da han solgte smedeforretningen i Sunds havde han for en gangs skyld noget at gøre med.
De slog sig ned i Ans hvor de drev en købmandsbutik. Her tjente Peter hos hendes bror, Anders Bach, og her boede
sønnen Kristian og hans kone, Stinne. I 1928 købte Anders en tidligere okkerfabrik i Skærbæk mellem Resenbro og
Silkeborg, og her boede parret til hans død i 1930. Anna blev det meste af tiden hos dem så længe han levede.
Jeg spurgte engang faster Jonne om hendes far og fik det enkle svar: "Han var en god mand". Jonne var opdraget til at
forholde sig til godt og ondt og til at skulle være taknemmelig for det gode. Svigerfar og faster Anna var anderledes
psykologisk bevidste, og de var ganske kritiske overfor deres far. De syntes, han havde været alt for hård i sin
opdragelse, og de havde med årene taget stærkt afstand fra hans meget fordømmende kristendomsforståelse. Der var
også noget rastløst ved hans stadige flytten omkring, og penge havde han iflg. morfar ikke begreb om. På sit dødsleje
tog svigerfar et ordentligt opgør med ham. Men de anerkendte hans begavelse og hans dygtighed med hænderne. Og så
havde han autoritet og talte rigsdansk. Det var en mand man lagde mærke til, og han forstod trods sin ringe herkomst og
sit nøjsomme liv at føre jævnbyrdig samtale med præster og missionærer. Svigermor huskede fra sin barndom i Ans,
hvordan der blev lagt mærke til smeden, når han kom i Grønbæk kirke med sine flotte børn. 1917-21 var han valgt ind
i Sunds sogneråd. Han fik også fortjenstmedaljen, fordi han ikke mindre end fem gange, nogle gange med fare for eget
liv, havde reddet mennesker i nød. Sidste gang fik hans helbred et knæk. Han havde stået i koldt vand i længere tid, da
han skulle redde fem børn der i maj 1918 var roet ud på Sunds sø. (Vi har et billede, der viser dem han havde reddet).
Egentlige venner havde han ikke, den slags havde der ikke været plads til i hans liv. Men han havde sin familie, og
børnene holdt sammen og vedblev at komme hos ham.

Begivenheder i hans liv:
• Han blev konfirmeret 4 Apr. 1873 i Sevel kirke.

• Plejeforældre: Anne Svenningsdatter og Jens Pedersen Bøge, 1861, Sevel, Ringkøbing amt.

• Smedelærling i Nr. Felding 1878-81

• Svend 1881

• Højskoleophold: Sinding Højskole, 1882-1883, Silkeborg.
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• Han blev ansat som smedesvend 1885 i Herning.

• Han arbejdede som Smedemester 1885-1886 i Skjern.

• Han boede med familien hos plejeforældrene 1886 i Sevel.

• Han boede i Mosehus 1897 i Gjellerup.

• Han var ansat som varmemester 1908 på Fårevejle Højskole

• Han arbejdede som skotøjshandler 1909 i Fårevejle.

• Han var ansat som anlægsmand 1913 på Nyborg Strand

• Han blev ansat som smed på maskinfabrikken Skandia 8 Sep. 1913 i Nyborg.

• Han boede i "Strandly" ved Sunds sø 1915 i Sunds ved Herning.

• Han arbejdede som smed m.m. 1915 i Sunds ved Herning.

• Han boede i den tidl. okkerfabrik 1928 i Skærbæk mellem Resenbro og Silkeborg.

Anders blev gift med Margrete Hansen, datter af Hans Andersen Overgaard og Johanne Lauridsen, den 21
Sep. 1883 i Vind. Margrete blev født den 5 Aug. 1860 i Trækkeris i Vind Sogn, Ulfborg Herrred ved Holstebro, blev
døbt den 19 Aug. 1860 i hjemmet, fremstillet  i kirken 16 Dec., døde den 23 Jun. 1903 på Herning Sygehus i en alder
af 42 år, og blev begravet den 28 Jun. 1903 i Gjellerup. Årsagen til hendes død var psykisk sygdom. Deres børn:
Jens, Johanne "Jonne," Else "Lissen," Christian, Andrea "Drea," Martin, Signe "Krølle"  og Margrethe
"Grethe".

Ægteskabsnotater: Kirkebogen for Vind kirke 1883, Opslag nr. 31:
21/9 Ungkarl og Smed Anders Liisberg af Serup. 22 Aar.
Pige Margrethe Hansen af Vindbye. 23 Aar.
Forlovere:
Gmd. Poul Andersen [hendes ældste farbror]
Gmd. Peder Kr. Andersen [hendes yngste farbror]
begge af Vindby

Biografi:  Margrete Hansen var husmandsdatter fra Vind ved Holstebro. Iflg. kirkebogen blev hun hjemmedøbt 14 dage
efter fødslen i aug. 1860 "formedelst Sygdom". I dec samme år begik faderen selvmord 37 år gammel, og hendes mor
måtte ud at tjene og overlade børnene til fattigforsørgelse, så hun er vokset op som forældreløs.
Ved FT 1870 var Margrete 9 år og under fattigforsørgelse fra Vind sogn i Sognstruphuse i Nr. Felding sogn. Hun blev
konfirmeret 4. apr. 1875 i Nr. Felding kirke og er i KB opført som datter af "hustru" Johanne Lauritsen og med bosted
på Sognstrup Mark.
FT 1880 har hende som 19 år og sypige i Nørre Felding. Det ser ud til, at en ældre kvinde, Marie Katrine
Christensdatter, har taget sig af hende. De boede i hvert fald sammen. (Af en eller anden grund kalder begge
folketællinger hende for Ane Margrethe, men der kan ikke være tale om andre end hende).
Anders Liisberg var smedelærling i Nørre Felding 1878-81, så de har truffet hianden der.  De havde troen til fælles og
blev gift i Vind kirke 21. sep 1883 med to af hendes farbrødre som forlovere.
Anders Liisberg eller et af børnene har revet den side ud af hans almanak hvor hendes død har været omtalt. Der står
kun i margenen ud for juni 1903: "23de Kl 1 ½ - [tegnet kors] Guds Fred med dit Støv min Trofaste Hustru."  Et par
dage efter blev Signe (dvs. Krølle) sat i pleje hos en Niels Madssen. I sit tilbageblik fra 1927 skriver Anders, at han i
1886 havde måttet opgive sin smedeforretning i Skjern "paa grund af konens sygdom". Og det er en lang og mærkelig
vinterfodtur han beskriver i 1886-almanakken for februar under overskriften: "Fra Skjern": Han skriver: "Rejste til
Videbæk til Herning [hvor Margrete må have været indlagt på sygehuset] til Sevel [hvor plejeforældrene boede]. Gik
fra Herning til Sevel [44 km!]. Sne til Mit Ben over alt. Haar Frost. Jeg har aldrig været saa Træt i mit Liv. Til sist gik
jeg kun et Bøsseskud ad Gangen og saa lagde jeg mig i Sneen med den tanke: Du staar maaske aldrig mer. Rejste fra
Sevel d. 9, kom til Skjern d. 10". Og videre under marts 1886: "Den 22 rejste jeg til Herning og hjem d. 23 med Jens.
Den 24 ds. flyttede Jens til Sevel til J. P. Bøge for der at modtage pleje." Det må være forklaringen på fodrejsen: Han
har skullet træffe aftaler med Margrete og med plejeforældrene. Men også her er der revet sider ud af almanakken.
Samme år slog familien sig ned hos plejeforældrene i Sevel. - Det er tydeligt, at de har været ude i en dyb krise, -
"grundet Konens Sygdom." Den har nok været en psykisk disposition fra faderen der jo havde begået selvmord.
Faster Jonne skriver i et brev til faster Else, dat. 10. aug 1972: "Jeg husker Mor sa, naar der var noget der ikke var
som det skulle være, var vi med til at sætte Naglerne i Jesu Hænder og Fødder, det gjorde et frygtelig Indtryk paa mig
og jeg var med det samme parat til at bede om Forladelse, og saa vide alt var glemt, for Mor lærte os, at Solen ikke
maatte gaa ned over vor Fortørnelse."
Margrete døde på Herning sygehus.
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Begivenheder i hendes liv:
• Hun blev konfirmeret 4 Apr. 1875 i Nr. Felding kirke.

Jens Liisberg blev født den 29 Jan. 1885 på Skolegade i Herning, blev
døbt den 1 Feb. 1885 i Herning Kirke, og døde den 13 Apr. 1952 i
Fårevejle i en alder af 67 år. Et andet navn for Jens var Jens Nielsen
Liisberg.

Biografi:  Jens Nielsen Liisberg må hvad fornavnet angår være opkaldt efter
faderens plejefar, Jens Pedersen, mens mellemnavnet må stamme fra Anders
Liisbergs biologiske far der hed Niels. Han kom ud at tjene efter
konfirmationen. Fra skiftedag nov 1905 var han på højskole, og så fulgte et
par kurser:  I jul 1907 var han således på biavlerkursus ved Roskilde og i
sep på husflidskursus i Melby.  Okt. 1907 rejste han til Fårevejle til en
stilling som husflidslærer på den nyoprettede indremissionske Fårevejle
Højskole, og her mødte han Valborg Riisegaard. Hun var datter af Niels
Hansen Riisegaard der var blevet en velhavende mand i forbindelse med
Lammefjordens inddæmning og dens senere opdyrkning og bebyggelse. (Jf.
Nordahl-Petersen: Danmarks Højskoler 1908 s.436-39). Det unge par var
på besøg hjemme hos Anders Liisberg først i aug 1908. I nov samme år
flyttede Anders og Ane Liisberg med deres to små, Anna og Peter, selv til Fårevejle, og 18. jan 1909 blev
de unge viet i Fårevejle kirke. Men kort derefter fik Jens job som teglværksbestyrer på en af svigerfaderens
virksomheder, Holmsborg Teglværk på Samsø. Det har været en forvisning på foranledning af Riisegaard,
for Frede blev født derovre allerede 19. maj. Han var knap 1/2 år ældre end sin farbror Peter, og de
optræder på børnefotos sammen. Senere fulgte Evald, Valborg, Erik Bøge, Sonja og Arne. I jun 1913 var
familien vendt tilbage til Fårevejle og havde bygget hus på Adelers Allé 106. Okt. 1917 skriver Anders
Liisberg, at han er i Fårevejle "for at mure for Jens." Han havde her et maskinsnedkeri hvor han lavede og
solgte tilbehør til biavl. Selv havde han mange bistader, og han underviste i sløjd på Fårevejle Fri- og
Efterskole. Både han og Valborg spillede musik, og Valborg malede. Der findes en del fotos fra deres hjem.
Men penge havde han nok ikke megen forstand på, og svigerfaderen var ikke den mand der gav i porten, så
de forblev småkårsfolk livet igennem. I dec. 1925 havde de den sorg at måtte begrave to sønner, den 12-
årige Erik Bøge og den blot 2-årige Arne.
 
Fra en nekrolog af Vald. Olsen i Fårevejle Højskoles blad: "Jens Lisbjerg ragede op som en af de originale
mennesketyper, der i årenes løb slog kreds om højskolen. Og i de år, hvor hans forældre slog sig ned i
Fårevejle, var det, ligesom vi andre kom til endnu bedre at forstå hans særlige og ejendommelige
slægtspræg. Den trofasthed, som prægede Valborg og Jens Lisbjergs jævne og bramfri færd, har gennem
årene fundet et af sine smukkeste udtryk over for gamle ungdomsvenner i mange gode breve og hilsener, som
de begge har beriget "Brevduen" med. "Brevduen" er den vandremappe, som højskolens første sommer-
elevhold satte i cirkulation efter sommerskolens slutning i 1908. -----. Jens Lisbjergs jordefærd blev en
smuk højtid. Fårevejle store kirkerum, hvor sognepræst Morsing talte varmt og personligt, var aldeles
overfyldt af venner og slægtninge. Såvel i kirken som ved et efterfølgende mindesamvær på hotel
Lammefjord blev der i sang og tale fremdraget både smukke og karakteristiske træk fra Jens Lisbjergs liv.
Højtideligheden sluttede med, at tømrermester Frede Lisberg som den ældste søn bragte familiens tak,
hvorefter også Valborg bragte sin stilfærdige tak til gamle venner, til slægten og til børnene."

Begivenheder i hans liv:
• Han blev ansat som husflidslærer på Lammefjord 1907 i Fårevejle.

• Han blev ansat som teglværksbestyrer på Holmsborgs Teglværk 1909 i Besser sogn, Samsø.

• Han arbejdede som bistadefabrikant i Fårevejle.
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Jens blev gift med Valborg Hansen Riisegaard, datter af Niels Hansen
Risegaard og Frederikke Louise Bay, den 18 Jan. 1909 i Fårevejle
kirke. Valborg blev født den 15 Maj 1886 på Riisegaard i Riis, Fårevejle
sogn, blev døbt den 27 Jun. 1886 i Korskirken, valgmenigheden Vallekilde,
og døde den 6 Okt. 1967 i en alder af 81 år. Deres børn: Frede, Ewald,
Erik Bøge, Valborg, Sonja og Vagn Arne.

Ægteskabsnotater: KB Fårevejle viede 1909 opsl. 200:1:
18 Januar: Jens Nielsen Liisberg født 29 Januar 1885 i Herning, Ungkarl og
Husflidslærer paa Faarevejle Lammefjord, søn af Smed og Husmand
Anders Liisberg  og Hustru Margrethe Hansen Faarevejle Lammefjord &
Valborg Hansen født d. 15 Maj 1886 paa Riisegaard i Riis, Faarevejle
Sogn. Pige hjemme hos Forældrene. Datter af Gaardejer Niels Hansen
Riisegaard og Hustru Frederikkke Lovise Bay. Forlovere: Hsmd Anders
Liisberg og Gaardejer Niels Hansen Riisegaard.

Biografi: Valborg Riisegaard ser ud til at have været en sagtmodig, men
musisk kvinde.

Johanne "Jonne" Liisberg blev født den 28 Maj 1887 i Stensig Hus,
Hedegaard I Sevel, blev døbt den 31 Maj 1887 i Sevel kirke, og døde den 4
Jul. 1986 i Kastrup i en alder af 99 år. Andre navne for Johanne var Bruun
og Jonne.

Biografi:  Da Jonne var 10 år flyttede familien til Gjellerup ved Herning.
Tæt ved i Lund lå et lille børnehjem, Gl. Minder, som var blevet oprettet i
1891, og da hun i okt 1905 var syg, blev hun flyttet dertil. Og igen i nov står
der i A.Ls almanak:"Johanne paa Børnehjemmet". Hendes mor var død i
1903, så det har været et tilholdssted for hende, og hun har selvfølgelig
hjulpet til med det praktiske. I FT 1906 opholdt hun sig der som
tjenestepige. 1908 flyttede familien til Fårevejle, men da var Jonne 21 år og
er ikke flyttet med. 2. maj 1909 lod hun sig fæste til børnehjemmet som i
1906 var blevet flyttet til mere statelige omgivelser i Hammerum. Anders
Liisberg kommenterer: "2. Maj 1909 skulde være den første Dag, Johanne
gjorde sine Forældre imod." De havde nok ønsket, at hun var hos dem i
Fårevejle og hjalp med de små. Fæstelsen har vel været med tiltrædelse til
nov, for dagen efter tog hun på højskolen i Haslev. Det har selvfølgelig
været den 3 måneders sommerskole for piger. I FT 1911 står hun opført som
tjenestepige på børnehjemmet og ved FT 1916 som medhjælperske. Der var kun bestyrerinden og hende til
at passe 22 piger i alderen fra 4-15 år. En egentlig fast ansættelse må være sket i 1917, for hun nåede at
holde 40 års jubilæum på Gl. Minder kort før sin pensionering i 1957. (Gl. Minder se Trap 22 s. 357f).
Men ind imellem var der hendes korte ægteskab i Lemvig. Krølle havde mødt en søn af Lemvigs største
bygmester, Niels Bruun Andersen. Og hun bragte sin kommende svigerfar sammen med storesøster Jonne på
børnehjemmet i Hammerum. Han var enkemand og far til fem voksne børn. 19. maj 1918 besøgte Anders
Liisberg for første gang tømmermester Bruun i Lemvig, og 28 maj 1920 var der bryllupsfest på
børnehjemmet i Hammerum. Svend blev født 21. dec 1921. I jan 1922 skrev Anders Liisberg hjem fra et
besøg hos ægteparret i Lemvig, at de var begge alvorligt syge. Og Niels Bruun døde 27. aug. Han døde fra
en igangværende forretning, bl.a. var han ved at bygge en kirke, og da boet blev gjort op, var det hele
smuldret, så der intet blev til Jonne og Svend. Hun vendte tilbage til Gl. Minder i Hammerum, hvor hun
1929 afløste forstanderinden, Frk. Marie Nielsen, ved dennes død. Gl. Minder blev et samlingsted for
familien Liisberg. Onde tunger på egnen kaldte iflg. Nykjær hjemmet for "Hotel Liisberg". Faster Anna var
ansat på hjemmet efter faderens død i 1930 til efter krigen. Else var der en periode efter fru Rungs død
i1937. Og familiens unge kunne komme og arbejde der efter konfirmationen, det gjaldt f.eks. Jens og
Valborgs datter Sonja. Tove Brock der er vokset op på hjemmet som frk. Nielsens adoptivbarn fortalte ved
Liisbergfamiliefesten i Ebeltoft sommeren 1995 om hvordan Jonnes familie kom på besøg og gav kulør til
hjemmet med musik og liv. Det kunne der måske nok være brug for, for pengene var meget små. Jonne syede
selv tøj til børnene, og Anna arbejdede for en meget lav løn. Hun ville gerne have været derfra, og den
lokale præst rådede hende til at rejse, "jo før jo hellere", men så kom krigen, og hun blev hos Jonne til den
var slut. Det var hårdt for Jonne, da hun som 70-årig skulle derfra, og hun søgte forgæves om udsættelse.
Det blev til et langt pensionistliv i Kastrup - fra 1957-1986. Hun klarede sig selv til det sidste. Syede og
stoppede for familien Svend der boede tæt ved, og sagde kun godt om andre. Hun var en utrolig stærk dame
med et lysende blik og en egen stille humor. Men hendes jernvilje har ikke været nem at komme om ved for
Svend og hans familie. De ligefrem dyrkede hende. Kort før Grethe begik selvmord i 1965 var Jonne hos
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hende i Esbjerg. Men der var skam ikke noget i vejen, for der kunne ikke være noget i vejen med en
Liisberg. Det svigt tilgav lillebror Peter hende ikke. Jeg husker hans opblussende vrede, engang vi talte om
det. Da jeg på et tidspunkt spurgte hende ud om hendes far, blev jeg bidt af med et: "Han var en god mand".
 
Brev til faster Else, dat. 26 dec 1971:
"Glædelig Jul og Guds Fred. Min kære Søster! Ja, saa har vi atter mindedes den dejlige Jul; hvor man føler
sig som Barn igen ved at mindes Barnet Jesus, der gjorde alt for at skaffe os en Plads i sit Rige. Ved du
hvad? Da jeg i Dag skulle lukke op for Gudstjenesten, var det hele forbi og jeg kom til at tænke paa Anders
Stubkær [kendt indremissionsk lægmandsmissionær], der gik fra Holstebro til Bording for at komme i
Kirke, og da han ville hvile lidt paa Kirkegaarden inden han gik ind, faldt han i Søvn og vognede ikke før
Gudstjenesten var forbi, sa han: "Aa, det fæle belle, det tænker kun paa at æde og sove." Det sa jeg saa til
mig selv. Uha! Da jeg stod op, kunne jeg ikke komme i Tanker om, hvad der stod over Døren i Spisestuen
paa "Gl. MInder", endelig fik jeg graved det frem af Underbevidstheden, der stod, Herre, at disse Øjne maa
være over dette Hus Dag og Nat. Det var nu godt, at ha saadan et Ord for Øje hver Dag. Det var vist
Salomon, der sa det, da han havde bygget Tempelet i Jerusalem. Tænk at jeg skulle faa Lov at kommer der!
Hvor har jeg meget at være glad for alle de skønne Minder om gode Venner, der kom paa min Vej. Nogle
kære Forældre og mange dejlige Søskende, et Hjem hvor Fred og Fordragelighed var til Højsæde, mit
dejlige Arbejde, der gør mit Hjerte glad i Dag med alle de kære taknemmelige Breve og Gaver hvor de
mindes Barndomshjemmed med Taknemmelighed. Og saa nu mine kære Svend, Inger, Birthe, Else, Anne og
Niels der alle kappes om at glæde mig. Jo du! Jeg er Jordens lykkeligste Jonna med Hilsen.
Om 15 Minutter kører vi til M. Anna. Hilsen fra hele Familien til jer alle!"

Begivenheder i hendes liv:
• Højskoleophold: Haslev, 1909.

• Hun blev ansat som børnehjemmet Gamle Minder 1909 i Hammerum.

• Husmoder: 1920-1922, Lemvig.

• Hun blev ansat som Gamle Minder 1923-1929 i Hammerrum.

• Hun blev ansat som forstanderinde på Gamle Minder 1929-1957 på Hammerum Børnehjem.

• Hun gik på pension 1957 i Kastrup.

Johanne blev gift med Niels Bruun Andersen, søn af Erik Andersen 
og Kirsten Marie Christensdatter, den 28 Maj 1920 i Gjellerup kirke.
Niels blev født den 9 Dec. 1865 og døde den 27 Aug. 1922 i Lemvig i en
alder af 56 år. Årsagen til hans død var Tuberkulose. De fik en søn:
Svend Liisberg.

Ægteskabsnotater: KB Gellerup 1920 viede opsl. 165:10:
Enkemand efter 1ste Ægteskab, Tømmermester Niels Bruun Andersen af
Lemvig, født i Hygum Sogn 9de December 1865, Søn af afdøde Gaardmand
og Smed Erik Andersen og Hustru Kirsten Marie født Christensen af
Hygum. Var gift 1ste Gang med Helle Marie, født Sørensen, der døde i
Lemvig 24/12 1916. 54 Aar.
Pige, Medhjælperinde paa Børnehjemmet "Gamle Minder" i Hammerum,
Johanne Liisberg, født i Sevel Sogn d. 28de Maj 1887, Datter af Smed
Anders Liisberg og afdøde Hustru Margrethe Hansen af Sunds. 33 Aar.
Forlovere: Smed A. Liisberg. Fabrikant Jacob Jensen, Hammerum.
Viet 28de Maj 1920 af Sognepræsten i Kirken.

Biografi: Forbindelsen med Bruun'erne i Lemvig blev skabt, da Signe og
Viggo Bruun begyndte at komme sammen. Hun bragte også sin kommende svigerfar, Niels Bruun, til
Hammerum hvor han mødte Jonne. Han var Lemvigs storbygmester og enkemand med fem voksne børn, 4
sønner og 1 datter, Signe. Hun var centraldame i Randers og døde forholdsvis ung af brystkræft. Af
sønnerne var Viggo tømrer i faderens byggeforretning. Desuden var der en lærer, en banemester og en
arkitekt. Johanne og Niels Bruun blev gift i maj 1921, og Viggo og Signe i nov samme år. De fik hver en
søn, Svend og William. Men allerede i august 1922 døde Niels Bruun, og Viggo døde også et par år efter
giftermålet, altså 1923 vel nok. William døde 1944. Alle tre blev ramt af tuberkulose. Niels Bruun hørte til
byens matadorer, men da han døde midt i sin virksomhed, var der ikke noget tilbage, da gælden blev gjort
op, så Jonne fik intet.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som tømmermester i Lemvig.
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Else "Lissen" Liisberg blev født den 22 Aug. 1889 i Stensig Hus,
Hedegaard I Sevel, blev døbt den 1 Sep. 1889 i Sevel kirke, og døde den
13 Nov. 1972 i Herning i en alder af 83 år. Årsagen til hendes død var
færdselsulykke. Andre navne for Else var Else Marie Jepsen og Lissen.

Biografi:  Else blev konfirmeret 4. okt 1903 kort efter sin mors død. Hun
kom ud at tjene fra nov, og hun var i talrige pladser, inden hun kunne
afslutte en uddannelse som sygeplejerske på Københavns Amtssygehus i
maj 1920.
Else blev herefter privat sygeplejerske og havde en række patienter som
hun passede, bl.a. historikren Johannes Steenstrup. Men helt afgørende for
hende blev forholdet til Louise Rung (1856-1937) som var enke efter
Madrialkorets leder, Frederik Rung (1854-1914). Maimi, blev hun kaldt.*)
Else passede hende i henved 10 år. De boede først i Kbh, siden i Silkeborg,
så  i Lemvig og sidst igen i Silkeborg. Der forelå kun et gensidigt
testamente mellem fru Rung og hendes afdøde søster, malerinden Sarah
Marie Petersen. Men denne var død ugift, og da Else havde levet som en
datter af fru Rung, og da fru Rung gentagne gange havde udtalt og i private
breve skrevet, at "Lissen" skulle arve hende, endte det med, at hun blev
indsat som enearving. Der var både penge og møbler. Ad den vej kom mange fine møbler i
Liisbergfamiliens eje - selv om det meste blev opmagasineret og siden solgt. (Bente har nogle billeder: en
akvarel fra 1912 af Thor Lange: Hyrden drager sin kappe på, et maleri af  Godfred Christensen fra 1907
(sølvbryllupsgave), to billeder af Louise Rungs søster Sarah Marie Petersen, nemlig et maleri (stillleben)
og en akvarel forestillende fru Rung ved flygelet. Desuden det røde Brysselertæppe, H.C. Andersens
cigaretui samt en del breve og fotos, bl.a. et fotoalbum med kendte folk, skuespillere og operasangere).
Arven blev imidlertid en kilde til skrupler for Else. Hun havde kæmpet for den med næb og klør, men da
den så tilfaldt hende, fik hun ingen glæde af den. Og hertil kommer tomheden. Hun var i en længere periode
direkte psykisk syg, og var en stor belastning for sine søskende. Først boede hun 1/2 år på Rødegaard og
siden hos Jonne i Hammerum. Begge steder hersede hun med omgivelserne, så de var ved at gå ud af deres
gode skind. Men hun kom dog så meget på fode, at hun igen kunne tage patienter, nu i Lemvig.
Så var det hun mødte herningfabrikanten, Jeppe Jepsen. Han havde været gift 2 gange før, sidst med Maren,
men hun var død, og han havde en række voksne sønner. En af dem, Eli Jepsen, havde været på faster
Jonnes feriekoloni for kirtelsvage børn ude i Vrist som dreng. Han var nu selv blevet en velhavende
fabrikant, og han støttede Gamle Minder. Faderen blev også draget ind i kredsen om hjemmet, og her mødte
han Else. De blev gift 1947, og dermed havde hun gjort sin lykke. Hun flyttede ind i hans store villa i
Herning og kunne fortsætte det herskabsliv hun var vant til fra tiden med fru Rung. Skønt hun var sidst i
60erne og han ældre endnu, fik de 24 gode år sammen. De kom meget sammen med familien i Resenbro der
nød at blive parthavere i det velhavende herningske uldfabrikantmiljø. Det var folk efter morfars hjerte.
Bente og jeg har også besøgt dem i Herning. Det var noget af en prøvelse at høre på Elses evindelige
fortællen om egen fortræffelighed, om betydningsfulde patienter og om hendes breve til de kongelige. Hun
havde behov for at beundre og at blive beundret. Og så var hun en fanatisk sundhedsapostel. Men onkel
Jeppe var en stout jyde der selv var hjemme, og med Else fik han en omsorgsfuld sygepasser på sine gamle
dage. Han blev over 90 og fiskede til det sidste. Jeg havde meget svært ved at forstå hans iøvrigt spændede
fortællinger fra sit omskiftelige liv. Efter hans død i jan 1972 kom Else på plejehjem i Herning, men kort
efter gik hun ud foran en bil og blev kørt ihjel.
 
*) Augusta Louise Rung (1856-1937) var datter af skoleinspektør Johan Christian Petersen (1810-88)
og boghandler C. C. Reitzels datter, Augusta Reitzel (1821-1903). Der var 4 børn, foruden Louise 3 ugifte
søskende: arkæolog og historiker Henry Petersen (1849-96), pianofabrikant ved Hornung & Møller
Johannes Petersen (1851-87) og malerinden Sarah Marie Petersen (1854-1925). Louise som var den yngste
blev gift 1882 med Henrik Rungs søn, kapelmester og komponist Frederik Rung (1854-1914). Parret var
barnløst, og Louise overlevede sine søskende, så hun havde ingen nære slægtninge på sin side. Derimod var
der ved hendes død søskendebørn på Fr. Rungs side, og det var dem Else var oppe imod i arvesagen.
Det Rungske hjem i Bredgade var forfinet og kunstnerisk, et samlingssted for tidens skønånder. Historikeren
Johannes Steenstrup havde været en god ven af fagfællen Henry Petersen, og han og Louise huskede
hinandens fødelselsdage til det sidste. I et brev fra nov 1930 skriver han til hende i Lemvig : "Det var et
kærkomment Indblik i Deres Vilkaar, som Frøken Liisbergs venlige Besøg forleden bragte. Det glædede
mig naturligvis at høre, hvorledes De og Deres trofaste Veninde havde indrettet Opholdet derovre og faaet
alt godt og smukt ud af de Forhold, som ere saa himmelvidt forskellige fra hvad De havde omkring Dem her
ved Sundet."
Ja, kontrasten har været til at få øje på. Med søsterens død i 1925 havde hun mistet alle sine nærmeste. Hun
var skøbelig af helbred og var flyttet til Lemvig. Til gengæld havde hun med Else fået en ung veninde som
var hende i datters sted og med hende også en familie. De boede nemlig dør om dør med Krøllefamilien
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med børnene William og den lille Busse. Og Louise var med sit lyse og kærlige væsen istand til med
taknemmelighed at tage imod det nye skæbnevilkår. Hun skrev mærkeligt nok ikke testamente, men hendes
hengivne taknemmelighed over for Else var overstrømmende:
Louise Rung til Else Liisberg:
Et Minde 13/9 1927.
Til Sygepleierske Frøken Else Liisberg.
Til min egen Liis fra hendes taknemmelige Patient Louise Rung.
Længe havde jeg følt mig svag og syg, men da det paa den Tid gik mod Sommeren, tænkte jeg mig, at
Landluften kunde hjælpe paa mit nedbrudte Helbred. Jeg var altsaa paa Landet hele Sommeren, men jeg
følte desværre ingen Bedring, kun tiltagende Aandenødsanfald og Mavesvaghed. En Læge blev tilkaldt, han
raadede mig til, naar jeg kom tilbage til Byen, hurtigst consultere en dygtig Hjerte-Specialist, og blive
grundig undersøgt. Det skete, og han erklærede, at mit Hjerte var slidt; jeg maatte nu leve i stor Ro, aldrig
overanstrænge mig, jeg fik desuden Opskrift paa al min Kost, og noget Hjertemedicin. Det endte alligevel
med, at jeg maatte ligge til sengs, det var min Huslæges eneste Raad. - Men saa skete der noget ganske
vidunderligt, at Liisen kom, hvori jeg tydelig saa Guds Styrelse. En Aften følte jeg klart, at nu vilde Gud
kalde mig hjem til sig, jeg bad da, om min nærmeste Slægtning P. S. Rung Keller, og min kære Broder
Henry's Hilda maatte hentes til mig, hvilket skete, da der saa blev ringet efter min Huslæge, mente han ikke,
det var nødvendigt han skulle komme, indtil P S forlangte det. Han ringede da efter en Sygepleierske, men
da det var sent paa Aftenen, var det vanskeligt, at Nogen kunde komme, kun én kærlig Sjæl, maa have
følt noget, som en Kaldelse, thi hun kom saa til mig. Da hun stod ved min Seng, og bøiede sig kærligt over
mig, saa jeg som en Glorie om hendes Hoved, jeg sagde, jeg syntes, at have set hende før, men det var
en Feiltagelse. Hun fik Navnet - min Kerup -. Ved hendes vidunderlige omsorgsfulde og kærlige Pleie,
kaldte hun mig tilbage til Livet, men hun gjorde endmere, ved at jeg efter hendes kloge Raad, fik den bedste
kærligste Læge Dr E Møller, som Liisen havde havt til mange af sine Patienter, de havde altid arbeidet
sammen. Kunde jeg blot have forgyldt den kære Liis, men ak, det var mine Midler desværre ikke til, men
havde min kære Patron levet, da havde han sikkert ladet Guldet blive Diamanter, og aldrig kunnet givet
hende tilstrækkeligt af Gaver, saa god og varmhjertet han altid følte, ved hendes vidunderlige Pleie mod
hans egen Lomme [dvs. Louise], og sikkert maatte hun aldrig have taget bort fra os. De to Mennesker Dr
Møller og Dr Liis skylder jeg, næst efter min Gud, den inderligste Tak for Alt hvad der var og bestandig er
for mig. Jeg betragter min Sygdom som en Prøvelsestid, for at styrkes i Troen, jeg føler jeg lever under
Guds Varetægt, og beder og haaber jeg maa gøre mig værdig til hans store Kærlighed og Naade.
Af Liisen kaldet Mammie.
Bredgade 30, København.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun blev konfirmeret 4 Okt. 1903 i Gjellerup.

• Hun blev uddannet som sygeplejerske 1920 på Københavns Amtssygehus.

• Hun arbejdede som privat sygeplejerske.

• Hun blev ansat som sygeplejerske og selskabsdame hos Louise Rung 1926-1937.

• Ophold: Røde Gaard og Gl. Minder.

• Husmoder: 1947-1970, Herning.
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Else blev gift med Jeppe Jepsen, søn af Mads Christensen og
Karen Jepsen, i 1947. Jeppe blev født den 2 Jun. 1881 i Vorgod, blev
døbt den 19 Jun. 1881 i Vorgod kirke, døde i Jan. 1972 i Herning i en alder
af 90 år, og blev begravet den 12 Jan. 1972 i Herning. Parret var barnløse.

Biografi:  Jeppe Jepsen blev født af "ugift Fruentimmer", Karen Jepsen,
som var husmandsdatter fra Vorgod. Ved FT 1890 var hans mor gift, og han
boede 8 år gammel med en flok mindre halvsøskende hos hende og hendes
mand der var jordbruger i Vorgod. Jeppe lærte murerfaget og var murer i
Troldhede sogn, indtil sit giftermål i marts 1905 med husmandsdatteren
Christine Christensen. Allerede i 1896 havde han købt en ubebygget grund
af sin svoger der var skomager i Borris og her bygede han hus. De fik 3
sønner der alle blev født i Borris stationsby hvor han nu var murermester.
Det har været trange kår og hertil kom, at Christine var blevet ramt af
tuberkulose. Huset gik på tvangsaution jan. 1910, og hun døde 30 år gammel
på Tarm sygehus 1911. Enkemand med de 3 børn i alderen fra 2 til 5 og
uden hus. Den yngste, Harald, blev sat i pleje hos en moster og hendes
mand i Herning,  den ældste Anders kom vistnok ud på en gård, og Eli
beholdt han hos sig. Men 1913 giftede han sig påny. Det var med
husmandsdatteren, Maren. De slog sig ned i Troldhede Stationsby i Nr.
Vium, og fik 5 børn. Under 1. verdenskrig udvandt han brunkul i lejerne ved
Troldhede, og i de følgende år købte og solgte han desuden adskillige
ejendomme. I religiøs henseende tilhørte han Indre Mission, og 1922 var han forpagter af Missionshotellet i
Kibæk, men året efter står han anført som "rentier" med bopæl i Søndergade 31, Herning. Det har været
svært at klassicifere hans erhverv. KB benævner ham i forbindelse med Haralds konfirmation fra mosterens
hus i Herning 1923 som "bilejer", og en slægtning erindrer at have set et billede i avisen med en tekst der
lød nogenlunde sådan: "Jeppe Jepsen med familie kommer til Herning i sit flotte automobil." Billedet viste
en flot åben vogn med Jeppe og Maren foran og en flok finpudsede børn bagi. Her i Søndergade blev det
yngste af børnene, Inga, født i april. 7. jul 1923 købte han imdlertid købmand Rasmussens forretning i
Tanderupkær og slog sig ned som købmand med telefoncentral og salg af trikotage og benzin foruden
almindelige kolonialvarer. Det gik fremad for familien. FT 1925 har ham med familie, kommis og
tjenestepige i Tanderupkær, dog med undtagelse af sønnerne Anders og Harald. De var i lære som
henholdsvis murer og frisør, mens den mellemste søn af første ægteskab, Eli, var kommis nr. 2 hos faderen.
Det gode salg af trikotagevarer i købmandsbutikken viste Jeppe, at der var muligheder indenfor den
branche, så han startede med selv at lade producere undertøj for sig på fire rundstrikkemaskiner og seks
symaskiner i lejede lokaler i Dalgasgade, og salget gik strygende. 1931 flyttede han til Herning og købte
fabrik på Ny Vejlevej, og 1. okt 1935 kunne Herning Folkeblad melde, at "et A/S, bestående af fabr. J.
Jepsen og Eli Jepsen, samt N. Chr. Thim, Snejbjerg, har af fabr. A. Mørch købt Midtjysk Konfektionsfabrik
i Herning.  Det nye selskab overtager J. Jepsens trikotagefabrik på Ny Vejlevej og vil drive begge
virksomheder sammen." Under besættelsen stod han desuden igen for brunkulsbrydning ved Søby. Efter
krigen gik det for alvor frem med tekstilproduktionen, trikotage og konfektion. 1952 overtog Eli Midtjysk
Konfektionsfabrik med fremstilling af herre- og navnlig drengebukser i stor stil, mens Jeppe fortsatte med
trikotagen på Ny Vejlevej indtil 1958 hvor Svend og svigersønnen Frederik Thalund overtog fabrikken.
Hans anden kone, Maren Marie Jensen, var til hans store sorg død 12. jan. 1947, og han havde samme år
giftet han sig med Bentes faster, Else Liisberg.
 
Bente og jeg besøgte som nygifte faster Else og onkel Jeppe i Herning sidst i 60erne. De havde stort hus,
og pengeskabet stod i stuen. Jeppe var nær 90 år og havde netop været ude at fiske. Jeg havde ondt ved at
forstå hans ravjyske, men han fortalte levende om sin tid som entreprenør i brunkulslejerne. Bente kan
fortælle om søndagsbesøg fra Herning af Jepsens i Resenbro. Af børnene husker hun navnlig Eli og Martin.
Den sidste boede længe hjemme og hjalp faderen og Eli på konfektionsfabrikken. Han var med, da Eli
overtog den i 1952, men samarbejdet holdt vist ikke i længden. Den yngste datter, Inga, var ualmindelig
smuk og vistnok faderens øjesten.  
 
Dødsfald
Fhv. tekstiffabrikant Jeppe Jepsen, Vejlevej 25, Herning, er efter nogen tids sygdom død på
Centralsygehuset i Herning, 90 år.
Jeppe Jepsen var tekstilindustriens nestor i Hammerum Herred. Han var tidligere oldermand for herredets
hosebinderlaug, som han også var æresmedlem af.
Jeppe Jepsen var landmandssøn fra Vorgod og typen på den rigtige uldjydefabrikant. Som 7-årig kom han ud
at tjene som hyrdedreng. Senere lærte han murerfaget og var i en årrække murermester i Troldhede. I en kort
periode var han forpagter af missionshotellet i Kibæk. Han havde imidlertid lyst til handel og var i en halv
snes år købmand i Tandetrupkjær ved Studsgård, inden han i 1931 startede en lille trikotagefabrik i
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Herning. Fabrikken arbejdede han frem til en betydelig virksomhed og købte desuden en konfektionsfabrik
til. Sønnen, fabrikant, konsul Eli Jepsen, kom ind i firmaet. Konfektionsfabrikken blev senere skilt fra og
blev til Midtjysk Konfektionsfabrik, som nu drives at Eli Jepsen. I 1958 overlod Jeppe Jepsen ledelsen til
en anden søn, Svend Aage Jepsen, og svigersønnen, Frederik Thalund, men den gamle fabrikant fulgte dog
stadig med interesse med i fabrikkens drift.
Jeppe Jepsen har haft alsidige erhverv. Under første verdenskrig iværksatte han brunkulsbrydning, og under
anden verdenskrig, da mangelen på brændsel var stor, var han også brunkulsproducent. Fabrikant Jeppe
Jepsen har altid været respekteret og afholdt i fagfællers kreds. Derfor fik han det ærefulde hverv at blive
oldermand for Hammerum Herreds Hosebinderlaug, da lauget i 1952 blev oprettet til minde om de gamle
hosebindere i uldjydeherredet med arveprins Knud som æresbindemester, et hverv han havde indtil for tre
år siden. Tidligere var han med i ledelsen og ved oprettelsen at Jydsk Fabrikantforening, der har arrangeret
de store tekstilmesser i Herning.
Jeppe Jepsen efterlader sig sin hustru og otte børn.
Jeppe Jepsens navn var uløseligt knyttet til tekstilindustrien i Hammerum Herred, og hans minde vil blive
holdt højt i ære.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som murermester i Troldhede sogn, Ringkøbing.

• Han arbejdede som murermester 1905 i Borris stationsby, Sønder Borris sogn.

• Han arbejdede som brunkulsentreprenør i Nr. Vium, Troldhede sogn.

• Han arbejdede som forpagter 1922 i Missionshotellet, Kiby.

• Han arbejdede som købmand 1923 i Tanderupkær, Snejbjerg sogn.

• Han arbejdede som tekstilfabrikant 1931 i Herning.

• Han blev valgt som Oldermand for uldjyderne i Hammerrum herred 1952 i Herning.

• Han gik på pension rentier 1958 i Herning.

Christian Liisberg blev født den 1 Feb. 1892 i Stensig Hus, Hedegaard I
Sevel, blev døbt den 5 Feb. 1892 i Sevel kirke, og døde den 6 Aug. 1981 i
Ans, Grønbæk sogn i en alder af 89 år. Et andet navn for Christian var
Peder Christian Liisberg.

Biografi:  Christian var kun 11 år, da han fik sin første plads. Det var nær
ved hjemmet hos lærer Petersen i Lund fra nov 1903, og baggrunden har nok
været, at moderen netop var død. Almanakken tier derefter længe om ham,
men 9. mar 1909 fik han plads i Ans som senere skulle blive hans hjemby.
Fra aug 1913 var han en tid soldat i Århus, men han vendte derefter tilbage
til Ans. Han har været i lære som karetmager, og vi har et gruppebillede af
ham og hans medsvende. En køn ung mand. I apr 1914 var han hjemme i
Sunds at hjælpe faderen, og året efter var han i Egtved. Men 28. mar 1916
giftede han sig med Stinne, der var datter af en slagtermester i Ans. Det gik
dem som det var gået  for Jens og Valborg: Allerede 14. aug fik de en søn,
Gustav. Drengen blev født hos Anders og den på det tidspunkt dødsyge Ane
Liisberg i Sunds. Om fødselen skrev Anders Liisberg lakonisk i
almanakken: "28/3-14/8", men han stregede det senere over. 30. aug rejste
den unge familie tilbage til Ans, hvor Kristian slog sig ned som mester og
en tid havde et betydeligt karetmagerværksted med mange svende. Esther blev født 15. nov 1918, og da
Drea kom galt afsted med Jahnsen og fødte Halfdan 7. sep 1919, tog de ham til sig, indtil han som 6-årig
kunne komme op til forældrene i Bergen. Det varede efter sigende år, før Anders Liisberg fik kendskab til
hans eksistens. Det sidste af Christian og Stinnes børn var Ellen der blev født 5. aug 1922. Iflg. morfar var
Kristian og Stinnes ægteskab og familieliv nok noget af det bedste i søskendeflokken. Men personligt bar
han livet igennem nag til Stinne for dengang, hun og Christian passede huset i Sunds under Anes sygdom.
Peter var blot en dreng, og han havde ikke kunnet lide hendes måde at være reservemor på. Derimod talte
han pænt om farbror Christian som en godhjertet, lidt naiv mand. Med årene var der nok opstået et socialt
skel imellem dem. Karetmageriet var et uddøende erhverv, og det var gået tilbage for farbror Kristian. De
senere år levede de i små kår i Ans hvor han supplerede indtægten med ål fra Tange sø som deres have
stødte ned til. Kontakten mellem de to familier var trods den korte afstand sparsom. Jeg tror kun jeg har
besøgt dem en enkelt gang i Ans.
 
Udrag af præstens begravelsestale:
"…. Her er det, at det vidnedsbyrd, som apostlen Peter og efter tusinder, ja, millioner af andre har aflagt,
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bliver til Liisbergs:
Thi han drengen Peder Christian Liisberg kom fra et lille husmandshjem i Hedegaard i Sevel sogn, en mager
og sparsom egn, sydvest for Skive. Hvor skulle han gå hen? Historien om, hvordan det gik, er lang, 89 år,
alt for lang til, at vi kan genfortælle den her. Men spændende er den, og den var ikke mindre spændende, når
Liisberg selv fortalte den - han klagede ikke, men gav - måske undertiden uden selv at ane det - meget
tidstypiske billeder af den tid og de mennesker, som han levede iblandt, et glad menneske var han.
Hjertellig var han med et smittende humør.
Og var andre i bekneb, så var han parat til at hjælpe uden bagtanke eller reservation. Altid var Liisberg
parat til at give, give af, hvad han ejede at materielle værdier, af sig selv, og af åndelige værdier.
Når Liisberg fortalte eller arbejdede kunne han pludselig standse op og citere eller synge en sang eller
salme eller en af de gl.folkeviser, som han også kendte, for at krydre sin fortællen eller arbejde.
Og hans hu stod til søen. Hvad enten det var sent atten eller en tidlig morgenstund kunne man se Liisberg på
søen i sin båd - han kunne lide at slappe af eller klare tankerne ved at fiske. Jeg husker også hans
beskrivelse at håbløsheden i tåge på Tange sø, når man ikke længere véd hvor man er eller hvor man skal
tage hen? Men Liisberg gav aldrig op. Et par karakteristiske træk:
Under l. verdenskrig havde Liisberg en lærling, hvis forældre knap havde råd til at bespise den unge mand,
sådan som det ellers var skik og brug. Resolut bestemte Liisberg, at lærlingen kunne spise i hans mesterens
hjem. Det var ligeledes i krigens tid, hvor man ikke kunne få brændstof til de motorer, der drev maskinerne
på værkstederne, det var før Tangeværkets tid, hvor man ikke havde elektricitet her på egnen. Men Liisberg
fandt ud af, at han kunne gå til mølleren i Ans mølle, han udnyttede nemlig ikke vindkraften om natten.
Liisberg fik da sine maskiner flyttet til Ans mølle og arbejdede der om natten ved den ellers uudnyttede
energi - og holdt på den måde sine folk i arbejde om dagen.
Dette var et par spredte træk om vandringsmanden Peder Christian Liisberg. Men endnu et må med, hvis det
skal være et sandfærdigt billede. Vi talte i begyndelsen om spørgsmålet: Hvor skal vi gå hen? Og vi sagde
at det ikke kun var et spørgsmål, men også en bekendelse som først apostlene kom med. Den hørte også med
til billedet af Liisberg: En stille enfoldig, ydmyg barnetro. Ja han kendte svaret på spørgsmålet, hvor skal vi
gå hen? Han pralede ikke og skiltede ikke med sit svar, det var næsten undselig gemt væk, men når
spørgsmålene vældede frem enten hos ham selv som da han var ved at miste en datter eller når talen var om
andres spørgsmål - så var bekendelsen dér: Herre; Jesus Kristus, Du har det evige livs ord! Du er Guds
hellige, Den enbårne, Frelseren, kongen, til hvem jeg håber ene. …"

Begivenheder i hans liv:
• Han blev uddannet ved svend.

• Han arbejdede som karetmager, Ans.

Christian blev gift med Ane Kristine "Stinne" Christensen, datter af
Daniel Christensen og Sira Hansine Sjørslev Nielsdatter, den 28
Mar. 1916 i Grønbæk Kirke. Ane blev født den 8 Okt. 1890 i Ans, Grønbæk
sogn og døde den 15 Jan. 1970 i Ans, Grønbæk sogn i en alder af 79 år.
Årsagen til hendes død var hjerneblødning.  Et andet navn for Ane var
Stinne. Deres børn: Gustav, Esther og Ellen.

Ægteskabsnotater: KB Grønbæk viede 1916, opsl. 181:
28 Marts 1916:
Ungkarl Peder Christian Liisberg, født i Hedegaard Sevel Sogn 1892, 1
Februar, Karetmager i Odense, Søn af Husmand Anders Liisberg og Hustru
Margrethe Andersen.
Pige Ane Kirstine Kristensen, født i Ans 1890, 8 Oktober, hjemme hos
Forældrene Slagter Daniel Kristensen og Hustru Sira Hansine Nielsen.
Forlovere: Slagter Daniel Kristensen, Ans & Uddeler Karl Kristensen, Ans
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Andrea "Drea" Liisberg blev født den 2 Maj 1894 i Stensig Hus,
Hedegaard I Sevel, blev døbt den 4 Maj 1894 i Sevel kirke, og døde den 25
Maj 1984 i Bergen i en alder af 90 år. Andre navne for Andrea var Andrea
Katrine Liisberg og Drea.

Biografi:  Andrea kom ligesom sine søskende tidligt ud at tjene. Hun var
kun 10, da hun i 1904 blev sendt ud til en Marthinus Knudsen i
Gjelleruplund hvor familien boede. 1911 var hun på højskole og derefter i
tjeneste hos en bager i Fårevejle hvor Anders og Ane Liisberg på den tid
boede. Hun var elev på Københavns Amtssygehus i 1919, og det var her
gnisten sprang mellem det ulige par. I udgangspunktet har det været den
gamle historie mellem upstairs-downstars. Han var 40, hun 25. Han en flot,
velhavende og berejst norsk arkitkt med kone og 6 børn hjemme i Bergen,
hun en erotisk uerfaren, autoritært opdraget og religiøs jysk tjenestepige der
var kommet til storbyen for i lighed med storesøster Else at blive
sygeplejerske. Det mest bemærkelsesværdige er måske, at han ikke lod det
blive ved affæren. De havde mødt hinanden på sygehuset hvor han var indlagt med et brækket ben, og
forholdet udviklede sig under hans ophold i København. I jan 1919 blev hun gravid. Resultatet var Halfdan,
men det måtte jo ikke hedde sig, så drengen blev efter den første tid med moderen i Kbh. gemt væk hos bror
Kristian i Ans til han var 6 år. Selv tog hun op til Jahnsen i Bergen i 1920. Anders Liisberg skrev lakonisk i
sin kalender: "Sep. Andrea rejst til Norge." Men han kendte iflg. familietraditionen længe ikke til Halfdans
eksistens. - Et barn udenfor ægteskab og med en gift mand!
Svigerfar besøgte dem først i 30erne hvor de endnu levede på en stor fod. Og han mærkede tydeligt hvilken
hustyran Jahnsen var. Drea stod på pinde for ham, f.eks. skulle hun snørre hans sko, og hun var fuldstændig
tavs og indelukket. Jeg ved ikke hvornår Jahnsen blev nazist, men han var det i hvert fald under den tyske
besættelse af Norge. Det samme gjaldt ikke hans nære familie. Det må have skabt en spændt stemning i
hjemmet på Bjørndalen - Halfdan var i 1940 19, Olaf 12 og Eilif 9 år, og de to ældste endte med at gå ind i
modstandsbevægelsen. Det har også været et tyran- og faderopgør. Drea og han blev skilt 1942.
Efter krigen fik han to års fængsel, og Drea fik efter en retssag 1945 alt. Herunder huset i Bjørndalen 19 og
skærgårdshytten "Nordaly" på Geitanger vest for Askøy. Han havde selv tegnet dem i henholdsvis 1928 og
1935. Men hun blev ramt af en altopslugende depression og kom til familien på Rødegaard hvor hun dag
efter dag sad og ønskede sig død: "Kære søde, rare doktor Obert, jeg vil gerne dø." Det tog 1-2 år. Så tog
Bentes far hende - efter samråd med sønnerne - til en specialist i Århus, og han foreslog operationen "det
hvide snit". Det er en operation med et meget uvist resultat, men i bedste fald fjerner den hæmningerne. Hun
blev opereret i Oslo, og det bedste fald indtraf. Fra at være deprimeret, blev hun manisk. Hun kunne det
hele og sagde sin mening ligeud. Det er sådan jeg har kendt hende, fra jeg mødte hende i Resenbro med den
syge Olaf i 1965. Hun havde været en ualmindelig smuk pige, nu var hun en statelig dame at se på med sit
hvide hår og de markante træk. Men horisonten var snæver, og hun gav moralske formaninger ad karsken
bælg på sit karakteristiske norsk-danske. Bente husker hvordan hun gav svigerdatteren, Ruth, det glatte lag i
omtale. Betegnede er Eilifs beretning om hvordan hun under et besøg hos ham i det borgerkrigshærgede
Beirut frejdigt gik midt på gaden uden at ænse faren.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun blev uddannet som sygeplejeelev 1919 på Københavns Amtssygehus.

• Ophold: patient med depression, 1945-1947, Rødegaard, Resenbro.
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Pasfoto
 (1918)

Andrea blev gift med Olaf Jahnsen, søn af Peder Johan Jansen og
Ida Magdalene Gjestdal, i 1924. Ægteskabet endte med skilsmisse i 1945.
Olaf blev født den 12 Mar. 1878 i Bergen, blev døbt den 14 Apr. 1878 i
Korskirken, Bergen, og døde i 1961 i Voss i en alder af 83 år. Deres børn:
Halfdan, Olaf og Eilif.

Ægteskabsnotater: Ifl. sønnen Olafs dåbsoptegning i Årstad Klokkerbog
Bergen 1928 har Jahnsen og Drea indledt ægteskabet  "i Fredriksberg 1919".
Men de blev først lovformelig ægteviet i 1924 efter hans skilsmisse fra
Astrid omsider var ført igennem.

Biografi:  Jahnsens stammede fra en bergensisk bødkerslægt. Hans far var
snedkermester. Selv var han en førende arkitekt i Bergen i første delen af
1900-tallet. Foruden aftenskole, læretid i bygningsfagene og 3 år på teknisk
skole, havde han iflg. oplysninger fra et barnebarn efter 1. ægteskab, Bjørn
R. Jahnsen været assistent på et arkitektkontor før han 1900-1901 avsluttede
sin arkitektutdannelse på den tekniske høyskolen i München. I 1902 åbnede
han sit eget arkitektfirma i Bergen. Det blev til en omfattende virksomhed,
særlig i tiden før 1924. I 1908 engagerede Typografernes fagforening ham til
å tegne en haveby i Mulen. Det blev til 86 boliger og "typebyen" som den
kom til at hedde blev et pionerprosjekt indenfor det sociale boligbyggeri i
Bergen og forbillede for en række andre kooperative byggeselskaber. Dertil kom talrige private huse som han
selv var arkitekt og bygmester for, bl.a. husene i Bjørndalen. 1903 havde han giftet sig med Astrid Nielsen, og
de havde 6 børn. Under et besøg i Danmark i 1918 blev han indlagt med et brækket ben på Københanvns
Amtssygehus på Frederiksberg. Her var Drea under uddannelse, og i jan 1919 blev hun gravid med ham. Det
var et flot par, han var et friluftsmenneske med interesse for jagt- og fiskeri. Hun en smuk pige med et
romantisk, lidt indadvendt udtryk at dømme efter billederne. Halfdan blev født i Kbh. 7. sep. I flg. Olaf Liisbergs
dåbsoptegning i norsk KB blev parret viet på Frederiksberg 1919, men det passer ikke. Først skulle han skilles
fra sin kone i Bergen, og det trak ud. Drea rejste op til Bergen i sep 1920, og overlod pasningen af Halfdan til
Christian og Stinne i Ans, indtil de omsider kunne gifte sig i 1924. Jahnsen var meget i Danmark i den periode,
og jeg ved ikke, om de blev viet i Norge eller hernede. Hans storhedstid som Bergens førende arkitekt var
imidilertid kulmineret, og med 30ernes krise gik det økonomisk galt for ham. Ifg. oplysning fra svigerfar havde
han bygget 400 villaer i Bergen, de første solgte han med god fortjeneste, men så kom krisen, og han tabte stort
på de sidste. Herefter havde han kun til dagen og vejen. Under krigen var han en fremtrædende nazist hvad
Drea og sønnerne afgjort ikke var. Halfdan og Olaf - den sidste kun en dreng på 17 ved krigens slutning - kom
endda med i modstandsbevægelsen. Det førte til skilsmisse i 1942 med efterfølgende retssag efter krigen hvor
han blev dømt som landssviger. Men han var ukuelig. Efter udstået straf flyttede han i 1947 - 69 år gammel - til
Voss og startede forfra som selvstændig arkitekt. Her fik han de kommende 10 år mere end 100 opgaver, mest
med privathuse inden for rammerne af efterkrigstidens kontrol- og rationeringsordninger. Han døde på et
plejehjem på Voss i 1961 hvor Halfdan på et tidspunkt besøgte ham. Bjørn R. Jahnsen, der en tid har været
ansat på byarkivet i Bergen, og som har ordnet bedstefaderens arkiv, ved ikke hvordan det er kommet dertil.
Men mon ikke det er Halfdan der har sørget for det? Bente mener desuden, at Halfdan havde forbindelse med
en halvsøster fra faderens første ægteskab. Men ellers havde Jahnsen med sine to skilsmisser fået brudt
broerne til sine børn af begge ægteskaber. Han må have været en hård og kompromisløs stejl mand, både
ægteskabeligt og politisk. Men for Drea har det ikke været fremmed, sådan var hendes far også, når det gjaldt
opdragelse og religion.

Begivenheder i hans liv:
• Han blev konfirmeret 1 Okt. 1893 i Korskirken, Bergen.

• Han blev uddannet som arkitekt 1901 i München.

• Han arbejdede som arkitekt 1902-1945 i Bergen.

• Fængselsdom: landssviger, 1945-1947, Bergen.

• Han arbejdede som arkitekt 1947-1957 i Voss.
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Martin Liisberg blev født den 13 Aug. 1896 i Stensig Hus, Hedegaard I
Sevel, blev døbt den 16 Aug. 1896 i Sevel kirke, og døde i 1978 i England i
en alder af 82 år.

Biografi:  Martin var 7 år, da hans mor døde og 10 år, da faderen giftede sig
igen. Under et besøg i Danmark fortalte han mig på sit engelsk-danske, at
hans stedmor havde været streng imod ham og slog ham. Han ville
hjemmefra og gik derfor til søs. I første halvdel af 1915 havde han
forskellige jobs i land, men 1. jun gik han igen til søs, og i sep modtog
faderen brev fra ham i England. Han lod sig derefter hverve til den
canadiske hær og var efter eget sigende med i 1. verdenskrig. 2. aug 1919
giftede han sig i England med Rose Bristow, og de fik fem børn, men noget
harmonisk ægteskab skal det ikke have været. Den ældste, Andrea, har holdt
en spinkel forbindelse til Danmark, men ellers har der ingen kontakt været.
Det er udpræget engelske arbejderfamilier med hjemsted i Surrey. Martin
selv var arbejdsleder ved jernbanebyggeriet derovre. Da han efter mange år
kom tilbage til familien i Danmark var det i rollen som oprøreren der var stukket af fra forældrenes tyranni.
Busse har fortalte ved Liisbergfesten i Ebeltoft, at det var første gang han hørte sin morfar kritiseret. Indtil da
havde han kun hørt ham berømmet fra alle sider. I Resenbro var Martin og Krølles mand, Niels, mænd for at
tømme svigerfars vinkælder på kort tid, når de kom på besøg - Martin et par gange, Niels årligt.
 
Brev fra Martin til faster Else dat. 15. apr 1946:
40 Barker Rd
Chertsey
Surrey
England
"Min egen kære Søstre Else og Johanne. Mange Tak for Brevet som jeg har modtagen. Jeg will nok gærne
komme over og besøge eder till Summer saa maa du nok fortelle mig den Maade jeg skulde comme jeg will nok
prøve at comme, men Rose min Kone hun will nok ikke komme,  hun kan ikke sjele paa Vandet, maaske Andrea
will komme jeg skal Rejse Hjem i Paaske og so shall jeg nok gaa til en By kaldet Sheffield og Arbejde der, Jeg
har mange ting til at snakke om naar jeg ser eder. den Tur koster £15.10 Skilling for en Personmen jeg skal nok
tjene gode Penge ved my ny Arbejde men det koster jo mange Penge at leve her over. Taxen is meget høj here
ja Kære Søstres jeg har nok omtrent forglemt at skrive paa Dansk so du maa unskylde skriften jeg haaber i alle
har det got. We are alle raske her over men jeg er jo nok bleven gammel jeg er 50 Aar i Agust, men jeg føles
ikke gammel. Jeg har ikke haft Brev fra Andrea og Magrethe men jeg var en lang tid till at skrive till dem so du
maa hilse dem alle fra mig so nu kære Søstes jeg tinker jeg har fortalt alt, jeg kan skive denne Gang, so till Slut de
beste og Kærligst Hilsener till eder alle fra din hengiven Broder
Martin."

Begivenheder i hans liv:
• Han blev ansat som soldat i canadiske hær 1915.

• Han var ansat som arbejdsleder i England.
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Martin blev gift med Rose Bristow den 2 Aug. 1919 i England. Rose
blev født i 1896 i England og døde i 1972 i England i en alder af 76 år.
Deres børn: Andrea, Joan, Denis, Beryl og Dawn.

Signe "Krølle" Liisberg blev født den 4 Okt. 1899 i Mosehus i Gjellerup og
døde den 29 Jan. 2000 i Lemvig i en alder af 100 år. Andre navne for Signe
var Signe Marie Jensen og Krølle.

Biografi:   Signe eller faster Krølle som hun kaldtes i familien var knap 4 år,
da moderen døde. Hun kom en kort tid i pleje, men voksede ellers op hos
faderen og må indtil dennes nye giftermål i 1906 være blevet passet af
Jonne. 2. feb 1911 kom hun ud at tjene, først på en gård. 1914 kom hun til
en lærer Hauge i Gjellerup, men efter et år løb hun iflg. en overstreget
meddelelse i almanakken af pladsen og rejste til Kbh. Senere kom hun i
huset i Lemvig, og her traf hun Viggo Bruun. Han står nævnt 1. aug 1918 i
Anders Liisbergs almanak. Han var søn af Lemvigs stortømrermester,
Niels Bruun Andersen, og var svend i hans byggeforretning. Krølle bragte
Niels Bruun til Gl. Minder i Hammerum hvor Jonne var. Og det førte til
først Jonne og Bruuns giftermål 28. maj 1920 og derefter til hendes eget og
Viggos bryllup 14. nov samme år i Lemvig. De fik sønnen Villiam 11. nov
1921. Men allerede i 1922 døde Niels Bruun og i 1926 Viggo. Krølle blev i
Lemvig og giftede sig i 1928 på ny. Hendes anden mand var arbejdsmand
og hed Niels Jensen - i byen kaldet "Sildejensen". Han var en høj og flot
mand, og selv om der var mange øller og få penge havde de det godt sammen. De fik fire børn, hvoraf et døde
som barn. Niels Oluf "Busse" giftede sig ind i den stenrige Obelfamilie. Villiam døde af tuberkulose allerede i
1944. Det har ikke været nogen let skæbne hun fik, men hun havde et let sind. Det var som om, sorgerne ikke
bed på hende.
 
I okt 1999 fyldte hun hundrede år på plejehjemmet Solgården i Lemvig. Den lokale sprøjte interviewede hendet i
den anledning og skrev på grundlag heraf: "Hun stammer fra Gjelleruplund ved Herning, men kom til Lemvig
som ung, da hun var i huset hos Konsul Sørensen. Senere fik hun plads hos familien Lautrup, og begge steder
var hun meget glad for at være. Hun blev så forlovet med tømrer Viggo Bruun. De fik en søn, men ... han blev
syg og døde. - Det var dengang, den spanske syge hærgede, og mange fik tuberkulose bagefter. Det fik min
mand, fortæller Signe Liisberg. Og skæbnen ville, at hendes søn i en alder af 22 blev ramt af den samme sygdom
og døde. Signe Liisberg blev gift igen. Det var med gartner Niels Jensen. De havde forretning på Banegårdsvej,
og den passede hun. De afviklede forretningen under krigen. [Om hendes vegetariske interesse]. Hun dyrkede i
mange år en kolonihave på Grønningen. Hun mistede sin anden mand for en snes år siden. De havde fået tre
børn sammen, men to sønner er begge døde. Kun datteren er tilbage, og hun bor i dag i Randers. Signe Liisberg
har den glæde, at hendes barnebarn Jan Lehmann Jensen og familie bor i Lemvig, og hun er meget glad for at
være på besøg der, og de komme ofte til hende på Solgården. ...".
 
I 1987 skrev faster Krølle nedenstående slægtsbrev til oplysning for Halfdan:
"Kære alle!
Desværre ved jeg ikke saa forfærdelig meget om vor Stamtavle, men Else og Johanne har fortalt mig de besøgte
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vores Farmor, hun havde et Pencionat i Horsens [må være Skanderborg], hun var en flodt og statelig Dame med
kniblinge Kalot paa Hovedet. Jeg har tænkt mig, at vores Farfar har hjulpen hende til pencionatet hvor skulde
hun ellers faa penge fra i de tider, saa han har sikkert elsket hende, men Ellen Liisberg har forsket i
Kirkebøgerne i Viborg og der staar vores Far var en horeunge, jeg troer han har været et Elskovsbarn, men
mere fik Ellen ikke ud af det. Far var jo Smedemester af profation, men kunde mange ting og prøvede mange
ting. Han var meget politisk intreceret og var Medlem af Sogneraadet da vi boede i Sunds ved Herning, da jeg
blev født boede vi i Gelleruplund ved Herning, og flyttede til Faarevejle da jeg var otte år, der købte Far et Hus
og var altmulig Mand paa Højskolen byggede selv et Hus senere hvor vi havde Skotøjsforretning. Det solgte han
og flyttede til Nyborg da jeg var 13-14 år, derfra til Sunds hvor Anna og Peters Mor døde, da var jeg hjemme en
tid, da var jeg 16 år. Derefter flyttede han til Ans, hvor du [Halfdan] var hos bror Kristian og Stinne der traf han
nogle Venner fra sin Ungdom og blev gift med datteren Kirstine Bak som havde en Tøjbutik, det solgte de og
købte et Hus, den gamle Okkerfabrik mellem Silkeborg og Resenbro det laa dejlig ude paa en Pynt i Skoven, og
der var vi 22 til Indvielse en Søndag med et pragtfuldt vejr, vi havde alle lidt med til Festen Kyllinger, nye
kartofler, Jorbær, Fløde o.s.v. Busse var 3 uger og opførte sig Exemplarisk. Alle Herrene fik et par af Fars
gamle bukser paa og saa fiskede de Aal, en ganske viunderlig dag, da vi kørte sang vi: I Skoven skulde være
Gilde alt hos den gamle Bjørn, som jo saa gærne vilde fornøje sine børn. Senere døde Far der og jeg sad hos
ham den sidste Nat. Det har altid været mig, der skulde overtage Jobsposterne i Familien. Nu ønsker jeg lige jeg
kunde være med til familiegildet og sender jeg alle de kærligste hilsner og Tanker og til Lykke med den lille nye
familieforøgelse.
Krølle".

Signe blev gift med Viggo Emanuel Bruun, søn af Niels Bruun
Andersen og Mette Marie Sørensen, den 14 Nov. 1920 i Lemvig.
Viggo blev født den 3 Aug. 1898 i Tørring og døde den 8 Jan. 1926 i Skive i
en alder af 27 år. Årsagen til hans død var Tuberkulose. De fik en søn:
William Liisberg.

Ægteskabsnotater: KB Lemvig viede 1920, opsl. 81:
14 November:
Ungkarl Tømrer Viggo Immanuel Bruun, Lemvig. Født iu Tørring S. 3/8
1898, Søn af Tømrer Niels Bruun andersen og H. Mette marie Sørensen.
Faderen b. s. St.
Pigen Signe Marie Liisberg, Lemvig. Født i Gjellerup S. 4/10 1899, Datter af
Husmand Anders Liisberg og H. Margrethe Hansen. Faderen b. Sunds.
Forlovere: Brudgommens Fader og Mads Sørensen (Lemvig).

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som tømrersvend i Faderens Tømmerfirma, Lemvig.

Signe blev derefter gift med Marinus "Niels" Jensen Omk 1927 i
Lemvig. Marinus blev født den 24 Aug. 1891 og døde den 20 Dec. 1984 i
Lemvig i en alder af 93 år. Deres børn: Niels Oluf "Busse," Edna og
Poul.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som gartner, arbejdsmand i Lemvig.
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Margrethe "Grethe" Liisberg blev født den 26 Feb. 1902 i Mosehus i
Gjellerup, blev døbt den 2 Mar. 1902 i Gjellerup kirke, og døde den 3 Maj
1965 i Esbjerg i en alder af 63 år. Årsagen til hendes død var Selvmord ved
hængning. Andre navne for Margrethe var Ottomine Margrethe Liisberg og
Grethe.

Biografi:  Faster Grethe var 1 år, da moderen døde. Anders Liisberg havde
svært ved at give hende den fornødne omsorg, så han prøvede at få hende i
pleje hos præsten i Skjern. Men forgæves. Hun havde engelsk syge som
barn og var som som følge deraf endnu lidt kalveknæet som voksen. Hun
kom ud at tjene som 11-12-årig, men tog senere en uddannelse som
barneplejerske og var assistent på Mødrehjælpen i Hellerup. Herfra blev hun
udpeget til at skulle være leder af et nyt børnehjem i Nakskov, og hun var
med i indretningsfasen. Dernede mødte hun stud. mag. Hans Erik Petersen
der var enebarn og stærkt knyttet til sin mor. Han blev kort efter cand. mag.
i engelsk og fransk, og de giftede sig. Det var nok ved at være sidste udkald
for hende. Tiden var 30erne, og han gik længe arbejdsløs, men hun tjente
meget godt, og da han omsider blev lektor i Esbjerg, kunne de indrette sig
der i en lille-bitte lejlighed fuld af bøger, alle med ensartet
karduspapiromslag. Han var en sær snegl, fanatisk asketisk og mere og mere tyrannisk med det.  Hun der af sine
søskende blev anset for særlig begavet priste hans eksamener, men hun havde det bedst borte fra ham. Familien
betragtede ham som en underlig tørvetriller, og han deltog nødigt i familiesammenkomster. Det endte tragisk
med, at hun blev syg og hængte sig. Under sig havde hun stillet en svigermors skarpe tunge. Faster Jonne
besøgte hende kort forinden, men hun så ikke den slags. Og det har vistnok aldrig været omtalt i hendes nærvær,
at hendes lillesøster havde begået selvmord.
I modsætning til faster Krølles easy going var hun tungere af sind. Peer husker hende som den af "de skøre
fastre" der havde mest personlig dybde og empati. Som den yngste af Margretes børn følte hun sig nærmere
knyttet til Anna og Peter end til sine ældre helsøskende, men de havde for deres del først og fremmest hinanden.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun blev uddannet ved barneplejerske.

• Hun var ansat som Mødrehjælpen.

Margrethe blev gift med Hans Erik Petersen. Hans blev født den 4 Feb. på
Lolland og døde 1970erne. Parret var barnløse.

Biografi: Bente beskriver ham som en sær snegl. Pedantisk og med
moderbinding. Hans mange bøger var alle indpakket i brunt karduspapir
med forfatter og titel håndskrevet på ryggen.

Begivenheder i hans liv:
• Han tog eksamen cand mag tysk.

• Han var ansat som gymnasielærer i Esbjerg.
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Anders blev derefter gift med Ane Thygesen, datter af Thyge Peder Nielsen
Toustrup og Ane Kirstine Jensdatter, den 21 Jun. 1906 i Herning. Ane blev født
den 11 Dec. 1867 i St. Toustrup, Snejberg, blev døbt den 22 Dec. 1867 i Snejbjerg kirke,
døde den 20 Okt. 1916 i Sunds ved Herning i en alder af 48 år, og blev begravet den 27
Okt. 1916 i Sunds. Årsagen til hendes død var Tuberkulose. Deres børn: Anna og
Peter.

Ægteskabsnotater: KB Herning 1906 viede opsl. 39:17:
Enkemand (1ste Gang) Anders Lisberg, født i Stenvad, Glæsborg Sogn, Nørre
Herred, 1 April 1861, Smed i Gellerup, Søn af nu afdøde Forældre ugift Pige Else
Johanne Svenningsen, Indsidderske i Stenvad i Glæsborg og udlagt Barnefader Dyrlæge
Lisberg af Stadsborg. Hans tidligere Hustru hed Margrethe Hansen, død 23 Juni 1903.
Sidste fælles Bopæl: Gelleruplund.
Pige Ane Thygesen, født i Toustrup, Snejbjerg Sogn, Hammerum Herred, 11
December 1867, i sit Hjem i Smallegade i Herning, Datter af forhenværende Gaardmand
i Toustrup, Snejbjerg Sogn, - en Husejer i Smallegade i Herning, Thyge Peder Nielsen,
og nu afdøde Hustru Ane Kirstine Jensen.
Forlovere: Thyge Peder Nielsen forhenværende Gaardmand i Snejbjerg og Niels
Christian Nielsen, Statshusmand i Gjellerup.
Viet 21 Juni 1906 i Herning af [ikke nævnt, men sognepræsten hed Gøtzsche] i Kirken.
Forsørgelsesattest af 22 Maj 1906 fra Gellerup Sogneraad. Skifteretsattest af 15 Marts 1906 fra Hammerum Herredskontor.

Biografi:   Ane Thygesen voksede op som en af de yngste af en stor børneflok på faderens gård, St. Toustrup i Snejbjerg,
vest for Herning. Vi møder hende som 2-årig i FT 1870 og 9-årig 1880. Og så står hun og den et år yngre søster, Kirsten,
opført som tjenestepiger på gården i 1890. Ved FT 1901 var gården gået over til broderen, Jens Thygesen og hans familie.
Forældrene var flyttet til Herning, og hun boede hos dem. I apr. 1906 gav hun sit ja til Anders Liisberg der boede som
enkemand med sine 7 børn i Lund lidt øst for byen. Formodentlig har de mødt hinanden i Indre Mission. De blev viet  21. jun
samme år i Herning kirke, og bryllupsrejsen gik til Odense og Fjellerup ved Ryslinge (hvad de så skulle der?) Hun var 38 år,
han 46. For hende har det været sidste udkald, og for ham var det en lykke at finde en moden kvinde der ville gå ind på de
vilkår han havde at byde på. Og så en slægtsstærk gårdmandsdatter. Hans første ægteskab havde været præget af Margretes
sindssygdom, og hun var død som 42-årig. Forholdet mellem ham og Ane Thygesen var båret af oprigtig kærlighed.
Forkælede var de ikke, men noget let ægteskab blev det alligevel ikke. For det første var det ingen nem opgave for hende at
skulle gå i moders sted for en flok børn i alderen fra 4 til 21, selvom de ældste selvfølgelig har været ude at tjene. For det
andet førte hans rastløshed dem ud i et omflakkende liv som han bittert skulle komme til at fortryde, og som han
tilbageskuende måtte erkende havde været synd for hende. Endelig var hendes helbred ikke stærkt. Kort efter Annas fødsel
28. mar 1907 var hun syg i 3 måneder, og efter Peters fødsel og umiddelbart efter ankomsten til Fårevejle i nov 1908 fik hun
brystbetændelse. I 1914 vendte de omsider tilbage til Herningegnen, men da var hun mærket af den tuberkulose som hun
døde af i okt 1916, 48 år gammel. Hun nåede kun lige at flytte ind i det hus han med egne hænder havde bygget ved Sunds
sø.  Ane Thygesen tog sig ikke livet og pligterne let. Hun havde sin slægts tunge sind og strenge pligtfølelse. Ved hendes død
skrev Anders Liisberg i sin almanak: "Hun var en alt opofrende og alt Hengivende Hustru og Moder. Jeg har mistet den Skat
Gud havde givet mig, det er svært, og et uerstatteligt Tab for de to smaa. Gud velsigne hendes Minde."
Vi har en kop, som stammer fra hendes forældres gård. Og vi har adskillige fotos af hende. Der er tydelig slægtslighed med
især Bentes far og Bente selv.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun findes i folketællingen 1890 som tjenestepige hos faderen  i St. Toustrup, Snejberg.

• Kirkebog: pige hos faderen i Smallegade, 1906, Herning.



Efterkommere af Anders Liisberg 23

Udskrift fra Legacy

Udarbejdet af: Karsten Thorborg, Nybyvej 56, 3720 Aakirkeby, www.kt.mono.net : 11 Dec. 2010

Anna Liisberg blev født den 28 Mar. 1907 i Mosehus i Lund, Gjellerup
Sogn, blev døbt den 1 Apr. 1907 i Gjellerup kirke, døde den 23 Feb. 1993 i
Espergærde i en alder af 85 år, og blev begravet på Linå kirkegård. Årsagen
til hendes død var hjernesvulst. Et andet navn for Anna var Anna Kirstine
Toustrup Liisberg. Hun blev aldrig gift og var barnløs.

Biografi: Faster Anna havde sin første plads, da hun var knap fra nov 1913
som bybud i Nyborg hvor familien på det tidspunkt boede. Året efter
flyttede de til Sunds, og børnene var med til at fremstille murstenene til det
nye hus. I forbindelse med indflytningen fik hendes mor fik et slemt anfald
af tuberkulose, og hjemmet var præget af hendes sygdom de sidste år.  De
var 9 år og 8 år, da hun døde.  Faster Anna har betroet os, at hun fik et
meget kritisk og formanende brev fra sin mor. Meningen har selvfølgelig
været god, men det var en slem arv for et barn.
Faderen beholdt børnene hjemme de første år med hjælp først af Andrea og
siden med en husbestyrerinde. Han var selv svækket af sygdom, især efter
redningen af de fem børn i Sunds sø maj 1918, hvor han havde opholdt sig
længe i det kolde vand. 3. apr 1921 blev hun konfirmeret, og derefter blev
hun og Peter sendt til deres morbror Frederik på Gl. Albæk hvor de var 1/2 år. Det var et gammelt løfte, han
havde givet sin søster. Anna skrev i faderens almanak: "Det var meget strengt for os begge med det strenge og
uvante Arbejde og lidt af det man kalder Forstaaelse og Kærlighed. Onkel var glad for os begge, følte vi."
Hjemme havde Anders Liisberg  i apr. giftet sig for tredie gang. Kristine Bach var datter af en ungdomsbekendt
af ham i Ans. Han solgte huset og smedien i Sunds og startede på en frisk med hende i Ans. Peter kom ud at
tjene, og Anna hjalp til i hjemmet. Og det blev hun  mere eller mindre ved med, stort set sålænge faderen levede,
fra 1922-29. Først i Ans og fra 1928 på den tidligere okkerfabrik ved Silkeborg. Sommeren 1926 var hun dog på
Børkop Højskole.
Som 23-årig kom hun derefter i 1929 til faster Jonne på Gl. Minder i Hammerum. Hun sled i det for en lille løn,
og helt utåleligt blev det, da faster Else kom til efter fru Rungs død og sit ophold i Resenbro. Hun dirigerede
rundt med dem alle sammen uden selv at bestille noget nævneværdigt. Vinteren 1936-37 var hun på Haslev
udvidede højskole, men vendte tilbage til Hammerum. Hun ville være rejst i 1940, men så kom krigen, og hun
ville ikke svigte Jonne, så hun blev der til 1945. Da hun søgte råd hos præsten, svarede han: "Ja rejs, jo før jo
heller."
Hun startede på Firgaard ved Ry, men tog snart til Sjælland og gennemgik  forskellige kurser. Fra okt 1946 - jun
1948 var hun forstanderinde for børnehjemmet Sølyst på det tidligere enkesæde på Lerchenborg i Jyderup. Men
da Tibberup børnehjem blev oprettet i en stor herskabsvilla ned til Øresund i 1948 blev hun udnævnt til
forstanderinde. Hun medbragte 30 børn fra Jyderup til det nye hjem.
Tibberup børnehjem blev et familiested på linie med Gl. Minder og Rødegaard. Faster Anna havde sit
soveværelse på første sal, men havde kontor og stuer nedenunder. Stine Nykjær der havde været ansat med
hende hos Jonne Gl. Minder var hendes højre hånd og nære ven. Det blev til mange år. Hun gik på pension i
1975 og flyttede først til Helsingør i en ejerlejlighed. Nykjær fortsatte på hjemmet, så forbindelsen med det blev
bevaret. Mange af hendes børn derfra holdt også ved hende, og hun hjalp dem ofte med penge og gaver. Nogle
år kom hun én gang om ugen til os i Amaliegade og hjalp Bente med syning og den slags, og hun nåede også at
besøge os i Uldum. Hun elskede at diskutere politik, havde forstand på antikviteter og var i det hele taget et både
selskabeligt og herskabeligt menneske. Som gammel blev hun tunghør og fik en hjernesvulst, så hun måtte flytte
på plejehjem.
I 1979 optog jeg et bånd, hvor hun fortalte om sit liv.
 
Faster Anna har kort før din død skrevet:
"To mennesker har betydet godhed og forståelse for bror Peters og min barndom. Vores morbror Frederik
Thygesen - St. Albæk. Ved et besøg hos mor, da hun var syg og var bekymret for hvordan det skulle gå hendes
to børn på 8 - 9 år, når hun ikke var mere [her mangler en side, men han lovede at tage sig af dem hvad han
også gjorde. Den anden var lærer Christensen i Sunds. Da hun engang sagde] "Fru Christensen mange tak for al
den godhed som hun og hendes mand havde vist os to, svarede hun: Anna da vi var unge lærerfolk og kom her til
skolen - Sunds - kendte vi ingen; din moster kom og sagde: "I skal med hjem til mine forældre og der havde vi
mange glade timer"."  Nykjær kan bekræfte, at faster Anna flere gange har fortalt om lærer Christensen og hans
kone, der tog sig så fint af hende og Peter i skolen.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun blev konfirmeret 3 Apr. 1921 i Sunds.

• Hun arbejdede som hushjælp for faderen 1822-1830 i Ans & Gl. Okkerfabrik.

• Højskoleophold: 1926, Børkop.

• Hun blev ansat som børnehjemsmedhjælper hos Jonne 1929-1945 på Gl. Minder, Hammerum.
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• Højskoleophold: 1936-1937, Haslev Udvidede.

• Hun blev ansat som børnehjemsforstander på Sølyst 1946-1948 i Jyderup.

• Hun blev ansat som børnehjemsforstander 1948-1975 på Tibberup børnehjem, Espergærde.

• Hun gik på pension 1975 i Helsingør.

Peter Liisberg blev født den 2 Okt. 1908 i Mosehus i Lund, Gjellerup,
Hammerum, blev døbt den 11 Okt. 1908 i Gjellerup kirke, Hammerum,
døde den 9 Sep. 1981 på Silkeborg sygehus i en alder af 72 år, og blev
begravet den 12 Sep. 1981 i Linå. Årsagen til hans død var Gentagende
små hjerneblødninger. Et andet navn for Peter var Niels Peter Thygesen
Liisberg.

Biografi:  Min svigerfars fulde navn var Niels Peter Thygesen Liisberg.
Han var opkaldt efter den ukendte farfar, den fine dyrlæge, og med
moderens efternavn som mellemnavn. Men han kaldte sig Peter Liisberg,
og i vores familie var han morfar.
I maj 1979 var Bentes forældre på besøg hos os i Amaliegade, og jeg
benyttede lejligheden til at få morfar til at fortælle om sit liv og om familien.
Mormor var også lidt med i fortællingen. Det blev 6 bånd og ca. 6 timers
fortælling.
 
Smededreng hos faderen
Peter mistede sin mor, da han var 8 år. Fra 7-årsalderen hjalp han sin far i smedjen i Sunds. Han skulle blandt
andet trække blæsebælgen, og det var hårdt arbejde for en dreng på hans alder. Og faderen var en hård
arbejdsgiver der ofte slog den lidt pjevsede ofte grædende dreng. Bentes mor har fortalt mig, at han tissede i
sengen til han var 10 år, og hver gang blev han slået. Når faderen var til gudeligt møde, måtte drengen vente i
timevis i et mørkt og uopvarmet sidehus.
 
Jordedreng
Som 11 årig kom Peter 1920 ud at tjene som jordedreng hos en gårdmand, Peter Høiland, på den anden side af
Sunds sø. Der var 12 malkekøer og også andre dyr at se efter. Desuden hakkede han roer og gik i marken, og så
var der jo skolen. Han var der en sommer fra maj til nov og tjente 75 kr. hvoraf han sparede 50 kr. op og købte
et sæt tøj for resten.
Fra skiftedag (nov) 1920 kom han og hans søster Anna til deres morbror Frederik Thygesen på St. Albæk. Det
var et løfte onklen havde givet sin søster før hun døde, at han skulle tage sig af dem. Han var - som
Toustrupperne iøvrigt - en nøjsom, hårdtarbejdende mand, der stillede store krav til alle på den store og
velfungerende gård. Det var arbejde fra tidlig morgen til sen aften. Forståelse og kærlighed var der ikke sans for,
men sådan var livet på gården nu en gang, og børnene mærkede trods alt, at han holdt af dem. I oktober 1922
blev Peter konfirmeret og måneden efter kom han og Anna til Iller pr Ans by, hvor faderen i mellem tiden havde
bosat sig med sin ny kone, Kristine Bach. Han kom ud at tjene hos Kristines bror, Anders Bach, og senere var
han fra 1923 et år hos Kren Jensen, også i Iller. Denne var en temperamentsfuld herre der kunne fare op i
ubeskriveligt raseri, men som også havde forståelse for drenges behov for leg. Han kunne f.eks. lade dem gå ud
at kælke og selv gøre arbejdet. I huset var en plejedatter, Marie Elisabeth Pedersen. Hun var jævnaldrende med
Peter, men han var karl, og hun hørte til i huset og var sin plejemors øjesten, så de havde ikke noget med
hinanden at gøre.                              Året efter var han igen tilbage hos Anders Bach. Han var nu 16 år, og her
hørte han for første gang om diakonskolen. Diakon, det var noget han gerne ville være. Foreløbig var han dog for
ung. Efter to år  hos Bach var han en tid hjemme hos faderen der nu var købmand. Og derefter var han ansat i
Vemb hos en storgårdmand og teglværksejer, Laurits Villemoes. Det var den bedste plads han havde haft. Bl.a.
tog Villemoes ham med i kirke. Morfar fortæller, at han sad i kirken og led ved tanken om, at den gode husbond
ville komme i helvede, grundtvigianer som han var. Anders Liisberg skrev 20. feb 1925: "Peter søger Frelsen i
Kristus."
 
Philadelfiatiden
I 1927/28 var han elev på den indremissionske højskole i Nr. Nissum, og derfra søgte han om optagelse på
epileptikerhospitalet Philadelfia ved Dianalund. Han var som 19-årig lidt for ung, men fra 1. maj 1928 blev han
optaget på den 3-årige diakonskole som elev. Rejsen fra det barske Jylland til det bøgerige Sjælland og den gode
modtagelse på skolen huskede han som en overvældende oplevelse.  Efter veloverstået eksamen maj 1931 skulle
han aftjene sin værnepligt, og han bad om at måtte blive sygepasser. Det blev han så, først som rekrut på
Ribegades kaserne i Kbh, siden på infirmeriet i Vordingborg. Her havde han god tid til at læse, og han fik også
lejlighed til at lære praktisk sygepleje på det civile sygehus. Bagefter ønskede han at vende tilbage til Philadelfia,
men de havde ikke umiddelbart brug for ham der, så i 3 måneder var han ansat på Statshospitalet i Nykøbing Sj.
Derfra blev han så opfordret til at komme tilbage som afdelingsleder på Philadelfia. På cykelturen dertil gik han
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ind i skoven og takkede Gud, og han stolede fuldt ud på, at Gud ville hjælpe ham i kaldet. Han var nu
afdelingsleder uden fast ansættelse i to år fra 1. jul 1933 - 1. maj 1935, men da han ønskede at få fast ansættelse,
fik han afslag. Det skyldtes, at han var blevet behandlet for smerter i venstre arm, og at han i den forbindelse
havde fået stillet diagnosen: syringomyeli som er en invaliderende sygdom. Diagnosen var iøvrigt forkert. Det tog
ham 10 år at komme over det slag, og det forandrede hans tillid til Gud og mennesker, fortalte han.
 
Rødegaard
Rødegaard er bygget omk. 1920 af en bager Christensen. Han havde allerede kroen i Resenbro og købte så
hertil et par tdr. land som var udstykket fra Skellerup Nygård til en lystgård. Den var siden i fleres eje, men i
1931 købte bedstemor Bach den. Hun var blevet enke i 1930 og var oprindelig uddannet som sygeplejerske, så
hun omdannede den til et plejehjem for 8 beboere. Der var kun hende og en ung pige af hendes familie, og da
hun var oppe i årene havde hun brug for en medhjælp. Hun skrev flere gange til morfar - mærkeligt nok, sagde
han, for de havde aldrig kunnet lide hinanden. Men 1. maj 1935 gik han med violinkassen over skulderen den
tunge vej fra Silkeborg til Resenbro. Det var et umådeligt tilbageslag: Han havde været afdelingsleder på et stort
epileptikerhospital med mange medarbejdere, arbejdsdeling og hjælpemidler, og nu skulle han hjælpe sin
stedmoder med at passe en håndfuld gamle mennesker på et lille sted med pumpe og das i gården. Eget værelse
var der ikke til ham, han sov hvor der var plads, og det første år tjente de tilsammen 600 kr. Ca. 1 kr. om dagen
til hver - det samme som han havde fået som diakonelev. Samarbejdet med Kristine Bach var heller ikke godt.
Han drømte stadig om at få et epileptikerhjem, og på Philadelfia havde de lovet at skaffe patienterne, men
Rødegaard lå for nær bane og vej, så han købte "skoven i bakkerne" på 25 tdr. land for at bygge der.
Myndighederne ville imidlertid ikke bevilge penge til det. Senere kunne han være blevet forstander for et
epileptikerhjem i Juelsminde, men da var han gift, og mormor ville ikke flytte, så han måtte blive på Rødegaard. I
1936 udvidede de med det nye Rødegaard, som tilbygningen blev kaldt, så der blev plads til 30 beboere. Der blev
også indlagt centralvarme, eget vandværk og wc'er.
 
Giftermål
Ca. 1 år efter ankomsten til Rødegaard kom der en sygeplejerske, frk. Hansen, på besøg. Hun var i familie
med bedstemor Bach, og hun kendte en ung og giftefærdig ekspeditrice hos Peter Jessen i Silkeborg. Der kunne
måske blive et par ud af hende og Peter. Og det blev der. De blev forlovet, og 11. maj 1937 blev de viet i
Grønbæk kirke ved Ans. Marie Elisabeth var vokset op hos Kren Jensen hvor morfar havde tjent som 16-årig, så
de kendte hinanden, men dengang havde han blot været karl på gården, mens hun havde status som
gårdmandsdatter.
Med mormors tilkomst rejste bedstemor Bach og overlod Rødegaard til det unge par som istedet ansatte en
sygeplejerske.
Mens mormor ventede Peer, kom faster Else til Resenbro. Hun havde passet korlederen Frederik Rungs enke i
en lang årrække og havde nærmest været i datters sted, men da fru Rung døde, blev hun psykisk syg, så de unge
i Resenbro måtte tage sig af hende. Det var ikke godt, for faster Else var - med morfars ord - så "selvklog". Hun
hersede med mormor og var nok skyld i, at Peer blev født 2 mdr. for tidligt. Det kunne have kostet mormor livet,
og det var et under, at Peer overlevede det. Han vejede kun 3 pund og var lidt af en skrælling som lille. Da fru
Rung ingen nær familie havde, måtte morfar også tage sig af boet efter hende.
Familien som jo efterhånden blev på 5 havde en stue og et soveværelse på Rødegaard til sig selv. Her sov
forældrene i de hvide senge vi nu har i Årsdale og børnene i køjesenge + en barneseng. Der var også et skab til
tøj med diverse papkasser ovenpå, skoene stod under sengene. Bad, toilet og køkken havde de fælles med
beboerne. I 1941 blev Anne Christensen som var gårdmandsdatter fra Vestjylland ansat som kokkepige, og hun
blev der til mormor og morfar gik af i 1979 - 38 år blev det til. Hun var i mange år den eneste tilbage som havde
kendt børnene som små. Hun boede i et hus i Resenbro som morfar købte som embedsbolig for hende og
sygeplejersken, fru Rasmussen. Faster Krølle i Lemvig levede ganske vist også længe, men hun var ikke nær så
tæt på.
 
Opgangstid
I 1951 flyttede familien over på den anden side af Skærbækvej i et hus svigerfar havde ladet bygge på en grund
ned mod Gudenåen. Rødegaard blev udvidet til at kunne rumme 42 beboere. Samme år købte han Annekset.
Han var formand for bestyrelsen for børnehjemmet Solbo der havde haft til huse der. Men 1952 havde de bygget
oppe ved skoven på Dybdalsvej, og så købte han bygningerne der lå ned til Gudenåen. De første fem år lejede
han dem ud til en præst, men fra 1956 var det en relativt selvstændig del af Rødegaard med egen bestyrer. En
overgang var der 16 beboere. Fra 1968/69 blev det nedlagt som plejehjem og igen lejet ud, indtil han i sep 1980
solgte det.
1968 overdrog han Rødegaard til en selvejende institution med sig selv som forstander. Der blev bygget en stor
ny beboerbygning som blev taget i brug 29. maj 1968. Der var nu plads til 58 beboere, og medarbejderstaben blev
udvidet betydeligt.
 
Brolund m.m.
Brolund købte han i 1956. Den var en lille landejendom ned til Gudenåen og indrettet til gartneri omk. 1910,
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men da svigerfar kom til Resenbro i 1935 boede der en enkemand med fem børn. Han trak om med en trillevogn
med fisk i Resenbro. Efter købet fik svigerfar en aftale i stand med Adolf Hansen der havde været krokarl hos
Jensen på kroen, men som nu levede som kolportør af bøger, om at han skulle passe stedet og levere naturalier
til Rødegaard. Han boede ovenpå, mens en familie lejede selve lejligheden. Det var et sølle foretagende der helt
gik op i druk. Men midt i 1960erne lykkedes det at slippe af med dem, og i 1967 stod Brolund nyistandsat klar til,
at børnene kunne bruge den som feriebolig. Adolf havde bygget et hus til sig selv ude ved stalden. Vi var der
første gang i sommeren 1967 og dernæst i samtlige ferier i de næste mange år. I 1977 overdrog svigerfar gården
til sine tre børn, og vi skiftedes nu til at bo der i ferierne, indtil vi i 1991 solgte stedet. Vi var flyttet til Bornholm,
og hverken Peer eller Mogens ønskede at overtage det.
Af andre besiddelser havde svigerfar en årrække Gl. Kjærsgaard ude ved ringvejen. Det var hovedbygningen til
en tidligere herregård, og her indrettede han et motel med skiftende forpagtere. Bentes og mit bryllup blev holdt
her i stor stil i 1966.
 
Morfar var en aktiv mand. Han blev med årene Resenbros største skatteyder, og han var formand for Linå
menighedsråd fra 1962. Altid tumlede han med planer om at udvide og forbedre plejehjemmet og med at købe og
sælge huse og grunde. Men her var mormor oftest af en anden mening. I hjemmet var der fri diskussion om
politik, seksualitet og religion. Han havde med årene taget kraftig afstand fra sin indremissionske baggrund og fra
sin fars hårdhændede opdragelse. Så sent som da han lå for døden, havde han et indre opgør med ham.
Hans liv i Resenbro var ikke det, han havde drømt om. Han oplevede de sociale omgivelser som smålige, hvad
enten det var venstrebøndernes evige nej eller socialdemokraternes pamperi. Men han kunne lide patienterne og
sit arbejde for dem. I hjemmet var han det afgjorte, ofte noget urolige centrum. Barndommens savn og fattigdom
sad i ham som en kilde til både fremdrift og utilfredsstillethed midt i fremgangen. Og rigtig svært blev det, da han
blev ældre og fik afslag på sit ønske om at fortsætte på Rødegaard efter at være fyldt 70 - og det af en
bestyrelse der var sammensat af venstremænd og socialdemokrater. Han var som kong Lear i sin afmægtige
vrede, og denne vrede lod han også gå ud over mig. Jeg kunne ikke fortsætte på universitetet, og da det gik op
for ham, slog hans tidligere beundring om i sin modsætning. Helst havde han hentet Bente hjem. Tilbageskuende
er vi klar over, at han i de sidste år var blevet ramt af nogle små hjerneblødninger, så han var reduceret og dårligt
kunne gå. Men Peer var som psykiater overbevist om, at det alene var psykisk betinget. Han blev indlagt på en
psykiatrisk afdeling, kom hjem igen og blev plejet kærligt af mormor. Deres ægteskab havde ikke altid været
særlig harmonisk, men i de sidste år var hun hans bedste støtte. Han døde på sygehuset i Silkeborg. Vi var på
Brolund om sommeren, og jeg passede børn, mens Bente sad hos ham. Sidste gang jeg besøgte ham, lå han med
min bog om Hørup. Den vendte på hovedet, men det var udtryk for hans ønske om forsoning.
 
Bente talte ved kisten i Linå kirke:
"Far er ikke mere. Mor har mistet sin mand og vi vores far. Gennem de sidste par år mærkede vi en tiltagende
psykisk og fysisk udmattelse hos ham. Noget far selv led meget under - så aktiv og virksom, som han altid
tidligere havde været. I denne strenge tid var mors kærlighed og utrættelige omsorg ham en stor fortrøstning. Far
har udstridt. Et udtryk man har hørt så tit og blot er gået forbi, men som vi i fars tilfælde må erkende sandheden
i. Far holdt meget af livet, men magtede det ikke mere. Smerten over hans død vil blive i os, men også glæden
over at han har levet. Far vil blive i erindringen som en værdifuld dimension i vores eget og vores børns liv.
Far var en personlighed med rige evner. Hvad der lykkeligst kom til udtryk i hans virke. Han havde så megen
varme i sit væsen, og hjælpeløse menneskers behov for omsorg og pleje talte helt umiddelbart til fars ønske om at
gøre godt. Far havde lederevner, og han udførte sit arbejde samvittighedsfuldt og med dygtighed og viljestyrke.
Han var i stand til at tage de endelige beslutninger - og til at vove pelsen - når det gjaldt. Men han var også parat
til at dele ansvaret med andre, når det var det, der var brug for. Her var far oprigtig demokratisk i sin indstilling,
og han var fremsynet indenfor det virkefelt, hvor han havde valgt sin livsopgave.
Blandt de forskellige tillidshverv, som far havde i sognet, omfattede han menighedsrådsarbejdet og herunder
restaureringen af kirken vi står i med særlig interesse. Far kæmpede mod barndommens mørke kristendom, og
troen og tvivlen vekslede i hans sind og var ham en stadig udfordring. Men i det kirkelige fællesskab, i
salmesangens lovprisning, kunne han oprigtigt være med. I sit gudsforhold, som på alle andre af livets områder,
var far et ærligt menneske og imod enhver form for forstillelse.
Som familie husker vi utallige gode timer i livlig diskussion med far. Når vi sad rundt om spisebordet og
endevendte moralen, religionen og de politiske problemer, var far rigtig i sit es. Og vi nød det. Far kunne have så
hjertelig en latter og en så rammende replik. I meningsudvekslingen var børn og voksne lige, og det kunne gå
hårdt til. Far var klog her. Med sin egen autoritære opdragelsesbaggrund vidste han, hvor vigtig den personlige
frigjorthed er, og det var ham magtpåliggende at give sine børn løse tøjler. Han ville stimulere os til selv at drage
vore slutninger og til at stole på vores egen dom. Han elskede os med en betingelsesløs kærlighed og gav os
sammen med mor på alle områder bedre opvækstvilkår, end han selv havde haft. Vi har som familie haft et rigt
liv sammen.
Barndommen blev i far som et skår i sjælen. Og mindet om ham ville ikke være rigtigt uden at fastholde den
tragiske grundtone, der hermed også kom ind i hans liv. Den formørkede hans ellers på mange måder lyse og
optimistiske sind. Og den tærede på de mange ressourcer, som far ellers havde i sig. Far var langt fra et
selvhvilende menneske, og hans sind var i en evig bevægelse og skiften. Livet med ham har lært os meget. Han
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var i mere end en betydning af ordet: meget menneskelig, og hans eksempel viser, at et menneskes storhed kan
bestå i dets evige søgen og kamp, og i dets inderlige ønske om i sit ydre virke og i forholdet til sine nærmeste at
gøre det så ret og godt, som han kunne. Vi respekterede og holdt af hjertet af far, som det sammensatte og -
sande - menneske han var.
Og vi skal synge den dejlige salme: "Se nu stiger solen af havets skød." Det var en af fars yndlingssalmer, og han
havde ønsket den til denne dag. I salmen ligger den fortrøstning til en kærlig og nådig Gud, som mor siger, far
bevarede til det sidste. "For når jeg har tænkt mig træt til døde, så sig mig du, oh Gud, hvad du har tænkt." Men
salmen gennemstrømmes også af den fryd og ydmyghed, som far altid følte overfor naturens og livets under. Det
er den lyse, virksomme dagstemning, som far holdt så meget af, og som han gerne ville have holdt sit væsen fast
i. Glæden over livet - gå-på-modet - skabte han grobund for hos os børn, og jeg tror, at han også med denne
salme tænkte på os, som skal gå videre. For som han sagde en dag på sygehuset, da han må have set sorgen i
mit ansigt: "Nu skal du - glad og frisk - gå hjem til dit og din familie." Tak far. Æret være dit minde."

Begivenheder i hans liv:
• Han blev konfirmeret 1922 i Snejbjerg.

• Han blev ansat som Jordedreng 1920-1927 på forskellige steder.

• Han findes i folketællingen 1925 som tjenestekarl hos Anders Sørensen Bach  i Serup, Viborg amt.

• Højskoleophold: Indremissions højskole, 1927-1928, Nr. Nissum.

• Han blev uddannet som diakon 1928-1932 på Filadelfia, Dianalund, Tersløse, Holbæk.

• Han aftjente sin værnepligt som Sygepasser 1931 på Ribegades kaserne, Kbh..

• Han blev ansat som Afdelingsleder på Filadelfia 1933-1935 i Dianalund, Dianalund, Tersløse, Holbæk.

• Han arbejdede som plejehjemsforstander 1935-1979 på Rødegård i Resenbro, Linå, Århus.

• Han gik på pension 1979 i Resenbro.

Peter blev gift med Marie Elisabeth Pedersen, datter af Anders
Pedersen og Marie Elisabeth Rønning, den 11 Maj 1937 i Grønbæk
Kirke. Marie blev født den 19 Maj 1908 på Illerhede, blev døbt den 2 Jun.
1908 i hjemmet, fremstillet i Grønbæk kirke 5 Jul., døde den 4 Aug. 1984 på
Silkeborg sygehus i en alder af 76 år, og blev begravet den 11 Aug. 1984 i
Linå. Årsagen til hendes død var Kræft.  Et andet navn for Marie var Marie
Liisberg. Deres børn: Peer, Bente Thygesen og Mogens.

Ægteskabsnotater: Bentes tale ved sine forældres afsked med Rødegård:
 
Til far og mor i anledning af deres afskedsfest på Rødegård den 1. maj
1979
Tak for invitationen til at være med her i dag. Det er for mig en dag i
glæde og vemod. Vemod - fordi en epoke i mine forældres liv og virke, og
dermed også i "Rødegårds" historie er slut. I glæde - fordi dagen også er
tænkt som en anledning til at hylde mine forældre for deres arbejde her
igennem henholdsvis 42 og 44 år.
Da jeg var barn, var der omtrent her, hvor vi nu sidder - bagved haven, som
lå et sted ude på afdelingen - en lille skov, hvor vi børn holdt af at lege. Der
lå hønsehuset, højen ud mod vejen, og ud mod banen var der masser af
rabarberplanter. Men ganske særligt husker jeg myretuerne. Der var især
én - en stor - som optog mig. Det forekommer mig, at jeg kunne sidde og kigge på den i timer. Hvordan det
myldrede af liv og aktivitet i den lille sociale organisme, hvor den ene myres arbejde var afhængig af og
betingelsen for den andens. Denne tue er blevet mig et billede på "Rødegård", som den ligger her i dag, med alle
sine medarbejdere i gensidig aktiv afhængighed. Tuen voksede sig større og større år for år - men det var som
om den altid havde ligget der. Og dog er det jo ikke sådan. Både den lille tues organisme og "Rødegårds" har sin
fortid, sin begyndelse.
Man kender ikke resultatet uden at se det blive til, og bag alle menneskelige handlinger af værdi finder man en
idé - en holdning. "Rødegård" startede som en tanke, en følelse, der blev til en uddannelse, der fandt et sted, hvor
tanken kunne omsættes i handling. Og det blev så altså Resenbro - med den lille røde gård, idag for 44 år siden.
Det jeg her måske lidt abstrakt kalder en idé var jo i dette tilfælde ganske enkelt en menneskelig følelse for og
trang til at hjælpe medmennesker, der p.gr. a. alder eller anden skrøbelighed havde omsorg og pleje behov. Det
var drivkraften dengang og har været det i alle årene. Men for at føre tanken ud i livet på et tidspunkt, da de ydre
betingelser for at realisere den var anderledes vanskelige end i dag, krævedes gå på mod, praktisk evne og
knofedt. I de første mange år var det et slid og betød materielle afsavn for jer og jeres medarbejdere. Jeg tænker
naturligvis her særligt på Anne - Anne Kokkepige - som næsten fra starten og til i dag har været jer og
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institutionen en uvurderlig og loyal medhjælp - sammen med mange andre, som er kommet til i årenes løb. Men
ingen kunne dengang - med undtagelse måske af dig selv far i dine vildeste drømme - forestille sig "Rødegård",
som den ser ud i dag.
De egenskaber og det engagement, som jeg har talt om, sammen med en aldrig svigtende pligtfølelse fik med
årene "Rødegård" til at vokse og udvide sig. Og den administrative del af arbejdet tog stadig større tid. Men
omsorgen og respekten for den enkelte beboers ve og vel og krav på den bedste behandling var dengang - som
nu - i centrum. Og aldrig tror jeg, du far, har været gladere i det arbejde, end i den personlige kontakt med
beboerne, i samværet med dem enkeltvis eller i mindre grupper. Og var der problemer og kritik, og det var der
naturligvis, var det her, I samlede kræfter til at fortsætte. "Jeg har aldrig én dag fortrudt, at jeg valgte dette
arbejde." "Bare jeg kommer på Rødegård, er det godt." Det er bemærkninger, jeg husker igennem årene. Og der
er ingen grund til at tvivle på rigtigheden heraf.
En af de vigtigste og vanskeligste afgørelser i de senere år var beslutningen om "Rødegårds" fremtid. Det havde
i mange år været din tanke, far, at det personlige initiativ og den kommunale økonomiske evne måtte arbejde
sammen, hvis det bedste resultat skulle nås. Men da det omsider blev praktisk muligt, tøvede I alligevel lidt, og
det er at forstå, for det betød en delvis afgivelse af det selvstændige virke på egne præmisser, som især du, far,
altid har sat så højt og har befundet dig bedst i. Men ved at gøre hjemmet til en selvejende institution i et nært
samarbejde med de kommunale myndigheder, valgte I, som en naturlig følge af jeres forhold til arbejdet her
igennem årene, at sætte beboernes tarv og ønsket om en betrygget fremtid - også økonomisk, for hjemmet som
helhed øverst på listen. At I valgte godt og handlede rigtigt, synes jeg, "Rødegård", som det ligger her i dag, er et
bevis på. Og i den forbindelse vil jeg også gerne sige tak til bestyrelsen, og - tillykke - med det smukke
"Rødegård".
Nu bliver der så sat et punktum for jeres arbejde her. Sådan er nu engang betingelserne og reglerne for offentligt
virke her i vores - lille - land. Institutionen tager afsked med jer, men I kan ikke, er jeg sikker på, tage afsked
med den. Så længe I har den lille udkigspost på den anden side af vejen - i første parket - er jeg sikker på, at
jeres tanker, ønsker og interesse vil følge "Rødegård", og at det vil være jer en stor glæde, at se hjemmet i stadig
trivsel og udvikling. Og også, at I vil være de første til at ønske et nyt bestyrerpar velkommen.
Min barndoms tue er væk, men det gør ikke noget. Her ligger en ny, større og smukkere end den gamle. Lad os
ønske, at den i fremtiden stadig vil trække næring til sig fra det rodnet af idé, engamement og evne, som blev
nedlagt her for 44 og 42 år siden. Man taler ofte om vores tid som historieløs - og nogle synes, det er noget godt
- men egentlig er det jo både i sig selv noget sludder og noget forkert. Alle har vi en historie, og alle har vi brug
for at kende vores historie, vores baggrund. For at lære af den og føre den med os til brug for og til nytte for
vores nutid og fremtid. I førte jeres historie og jeres perspektiv med jer til det nye "Rødegård" - og I giver dem i
dag videre.
Kære far og mor, jeg ønsker jer et godt og langt otium. I ro, men ikke for stor isolation. Kære "Rødegård",
beboere, bestyrelse og medarbejdere, alt godt for fremtiden.
I kærlighed Bente

Biografi:  Marie var den yngste i en stor børneflok. Hendes mor døde ved fødselen. Efter løfte til sin døende
hustru, satte faderen hende i pleje hos et barnløst ægtepar hvor der også var en adoptivdatter. Plejeforældrene
var gårdmandsfolk i Iller og hed Christine og Kren Jensen (egt. Kristen Jensen Kristensen). Mie var sin
plejemors øjesten, men hun følte sig livet igennem fjernet fra sin rigtige familie, selv om hun havde forbindelse
med faderen og de mange ældre søskende.
Jeg havde en god eftermiddag alene med hende på Skærbækvej d. 19. maj 1982 hvor vi var i Jylland til hendes
fødselsdag. Jeg mindes den fortrolige stemning bag de lukkede persienner. Mormor var blevet alene, og vi ved
nu, at hun bar en hemmelig viden om, at hun havde kræft. Hendes tanker kredsede om barndommen. To dage
efter besøget nedskrev jeg flg: "På fødselsdagen fortalte mormor om sig selv og sin opvækst - 'det er jo ellers
ikke noget, man skal tænke så meget på.' Hun fortalte, at hendes mor døde af barselsfeber 14 dage efter
fødselen, og faderen stod alene med 6 børn + et spædbarn. På dødslejet ønskede moderen, at han og de 4
ældste skulle sidde hver aften ved hendes lig, indtil hun blev begravet, og at den lille ny Marie Elisabeth skulle
gives til et barnløst ægtepar, de kendte. Det var den værste dag hendes far havde haft, sagde han, da han bragte
dem hende. En af søstrene blev og hjalp med at passe hende. Faderen giftede sig ikke igen. Han var
handelsrejsende og havde et lyst sind. Børnene elskede ham. Helt afstå Marie ville han ikke. Hun kom hos ham,
og han nægtede at lade hendes plejeforældre adoptere hende. Plejefaderen var en hidsig mand, men ikke værre
end så mange andre. Men plejemoderen og hun blev meget nært knyttet til hinanden. Der var en ældre
plejesøster, et barn af moderens søster. Hun hed Ingeborg og havde et vanskeligt sind. Hysterisk og depressiv.
Hun blev godt gift, men endte efter adskillige forgæves forsøg med at begå selvmord. Hun var adskillige år
ældre end Marie og var iøvrigt mest knyttet til faderen."
 
Der er bevaret et fotoalbum med dedikation: "Til Kristen og Kristine Jensen paa deres Sølvbryllupsdag d. 24.
Marts 1924 med hjertelig Lykønskning og Vennehilsen fra Anna og Olaf Jessen." Olaf Jessen var sognepræst i
Grønbæk sogn. Billederne i albummet viser Olaf og Anna Jessens bryllup i foråret 1923. Parret blev viet i
Grønbæk kirke af selveste Olfert Ricard fra Garnisonskirke i København.  En stor begivenhed i sognet.
Albummet viser, at Kren Jensens har været nært knyttet til den stærkt indremissionske præst der også var
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generalsekretær for KFUM & K. Kren Jensen døde året efter sølvbrylluppet, men Kristine og Marie Elisabeth
blev på gården. Og det må være familiens tilknytning til præstens der ligger bag Maries deltagelse i KFUKs
møder og uddannelse i manufaktur hos Peter Jessen i Silkeborg. Peter og Olaf Jessen var brødre, og den
velhavende Peter Jessen støttede det indremissionske ungdomsarbejde økonomisk og samlede i øvrigt selv
mange af byens forretningsfolk til kristelige møder i sit hjem på Silkeborg Hovedgård.
 
Marie blev altså uddannet hos Peter Jessen i Silkeborg i hans store moderne manufakturforretning med talrige
medarbejdere - en af dem var førstemanden, pigernes Knud Erik Balle. Vi har en række billeder fra hendes
fotoalbum fra den lyse ungdomstid med personaleudflugter og modetøj. Knud Erik Balle fik senere sin egen
forretning, og "Peter Jessen" blev videreført af Mads Toustrup. (Knud Erik var fætter til mig og Mads Toustrup
var halvfætter til Bentes far af Thygesen-grenen. De optræder begge i fotoalbummet, og Bente gik i under- og
mellemskolen med en af Toustrups 3 sønner, Torben. Det var store mænd i Silkeborg, men Toustrups var stille
indremissionske folk også p.gr.a. fruens svage psykiske tilstand). For Marie var læretiden i 30erne hos Peter
Jessen en stor tid. Hun var en forsigtig og religiøs ung kvinde, men køn og fremgangsrig, da Peter Liisberg i
1935 kom til Rødegaard i Resenbro. De kendte godt til hinanden, for Peter havde været jordedreng hos Kren
Jensen i 1923, men der hørte hun til "herskabet". De blev gift i maj 1937 efter 1 års forlovelse. Han var skuffet i
sine forventninger og ked af at skulle til Kirstine Bach i Resenbro, men han havde drømmen om med tiden at
oprette et epileptikerhjem i byen. Man kan vist sige, at både han og Marie havde haft deres lyseste tid. Hun var i
virkeligheden slet ikke til syge og gamle mennesker, men hun tog opgaven på sig. Bente husker hende spille på
stueorgelet til morgen- og aftensangen, og hun tog sig som oldfrue af det praktiske med kaffe til de handlende og
indkøb af sengelinned mv. til Rødegaard. Og så kom børnene til: Peer som den første i 1938. Faster Else boede
dengang hos dem på Rødegaard. Fru Rung var død, og hun var deprimeret. Hun hersede med Marie der skulle
have frisk luft og gå lange ture, så drengen blev født to måneder for tidligt. Det var en dramatisk hjemmefødsel.
Lægen havde givet hende for megen æter, og for at få moderkagen ud satte han sig på hendes mave. Hun var
ved at forbløde og måtte hasteindlægges. 1941 kom Bente og 1946 endelig Mogens. Han var hendes lille sidste,
og den der lignede hende mest af sind. Peer og Bente faldt mere ud til faderens side. Noget rigtig harmonisk
ægteskab blev det ikke. Han var ekspansiv og fuld af foretagertrang. Hun bar en angst i sig for det ukendte,
sygdom f.eks., og hun befandt sig egentlig bedst bag de halvlukkede persienner i sine hyggelige stuer. Dagen gik
med utallige praktiske gøremål, og først når familien sov, havde hun fred til at ordne sit hus. Med sin store
pligtfølelse og gæstfrihed - ikke mindst overfor Peters søskende - kunne det blive for meget, og så måtte hun gå
til sengs en dag eller to. I 1960erne og igen i 70erne havde hun depressioner. Jeg tror simpelthen familien og
Rødegaard led af vokseværk, og at de nu som midaldrende ægtepar var ved at tabe sig selv og deres ungdoms
religiøst bårne idealisme. De var blevet sognets største skatteydere, og de mødte en del smålig misundelse.
Bente mener, at Marie altid elskede sin mand, men at det ved den tid nok ikke var helt gengældt, og nem at være
gift med var han ikke. Men de fandt hinanden igen, da han blev syg og afhængig af hendes støtte og kærlighed.
Han havde mistet sin drivfjeder, men hun holdt trofast ved ham som hun altid havde gjort. I forholdet til
omgivelserne havde hun også altid været den formidlende. Når købmanden havde fået læst og påskrevet inde på
kontoret, gav hun kaffe og forsonlig snak i køkkenet. Og svigerinderne - særlig Else og Drea - der i lange
svaghedsperioder trak på hendes opofrende gæstfrihed elskede hende. Resenbro var sammen med Gl. Minder i
Hammerum og Tibberup Børnehjem i Espergærde et sandt familiecentrum.
 
Peer talte ved kisten i Linå kirke d. 11 aug 1984:
"Mor er død. Et livsløb er afsluttet og en epoke knyttet til Rødegaard og Resenbro er forbi. Vi oplevede det
første tab ved fars død for 3 år siden, men mor og vort barndomshjem og dermed en vis kontinuitet og tryghed
bestod. Den er nu forsvundet med begge vore forældres bortgang - og vi er selv blevet de næste i rækken. Vi
kan dog, midt i sorgen over at have mistet vores mor, glæde os over, at hun fik lov at leve et fuldt liv, og at vi fik
lov til at beholde hende så længe, som tilfældet har været. Når man er blevet 76 år, har man lov at føle sig træt
og føle, at man kan gå til ro. Hos alle os, der er samlede her i dag for at sige mor det sidste farvel, dukker der
utvivlsomt talrige minder op i vor bevidsthed om et jævnt og stundomt også et ganske muntert liv for og med mor
gennem de mange år ved fars og vor side på Rødegaard og i vort hjem i Resenbro. Talrige er de familie- og
vennesammenkomster i en snæver eller større kreds, som mors altid overdådige traktement har glædet og
opmuntret - og vi mindes med taknemmelighed disse gyldne stunder.
  Mor havde en dejlig tid hos Peter Jessen, hvor hun beskæftigede sig med noget, der interesserede hende, og
hvor hun var glad for at være og glad for at være sammen med sin søster Line. - Ved sit giftermål med far kom
hun til at arbejde blandt syge og gamle mennesker, et arbejde hun næppe selv ville have opsøgt, og som hun ikke
havde formelle forudsætninger for; men som det arbejds- og pligtmenneske, hun var, fyldte hun sin plads ud - og
mere til - på Rødegaard og stod med ubrydelig trofasthed ved fars side gennem alle årene, og var afholdt og
respekteret af såvel beboere som af medarbejdere. Triumviratet Far, Mor og Anne Kristensen var kernen i
Rødegaard. - Ved fars afgang som forstander og i den svære tid, der fulgte indtil hans død 3 år senere, var mor
ham en uvurderlig støtte. Med det grundlæggende livsmod og livslyst mor var i besiddelse af, fortsatte hun livet
alene i sit hus, som hun elskede. Hun glædede sig over sine børns liv og fulgte som altid med levende interesse
og med stor omsorg med i børnebørnenes liv og udvikling med en sjælden indfølingsevne og blik for hvert enkelt
barns individualitet og særlige behov. Hun var ens overfor dem, men dog forskellig, altid varsom og kærlig.
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  Man har jo i en søskendefolk altid en tildels forskellig far og mor, men da Mogens, Bente og jeg forleden sad
og talte om, hvad vi i dag skulle sige, var det karakteristisk, at vores oplevelse af mor som person, var meget
ensartet - udtryk for en konsistens i hendes personlighed og sikkert med baggrund i de mange værdifulde
karaktertræk, som mor i sin jævnhed og stilfærdighed var i besiddelse af: Hun var trofast, uegennyttig og
opofrende, ydede i stilhed og uden tanke på ydre virak, som var hende imod. Hun var, hvad man kunne kalde et
tilsyneladende ukompliceret menneske, der på en vis måde gik i folk med træsko på, men husede samtidig en
følelsesmæssig blufærdighed, som gjorde at få - om nogen - kom hende helt nær. Det er sagt i forbindelse med
mors død, at hun ikke havde en eneste uven - og det tror jeg er rigtigt, men sin eneste måske fuldt fortrolige,
mistede hun nok med far.
  Det er mit indtryk, at de store filosoffers og tænkeres grublen over livets indhold og mening altid munder ud i
det enkle og ligefremme, således også den franske tænker Louis de Leon, der endte med at sige: "Livets
skønhed er intet andet end dette, at hver enkelt handler i overensstemmelse med sin natur og gerning" - og det
gjorde mor gennem livet - helt til det sidste.
  Mor var døbt Marie Elisabeth. Marie betyder den skønne - og mor ejede især sjælens - den indre - skønhed.
Også navnet Elisabeth passer på mor - det betyder: Den der ærer Gud - og det gjorde mor gennem hele den
måde, hun levede sit liv og gjorde sin gerning på og i sin personlighed. Hun var et ret- og dybttænkende
menneske. Noget der blandt andet kom frem i de taler hun, efter at far ikke længere kunne, holdt ved
familiesammenkomster, og hvor hun enkelt og ligefremt udtrykte følelser for os og vore børn, og tanker der
vidnede om dyb indfølelse med og forståelse for hver enkelt af os.
  Mor var opvokset i den kristne tro, og det er vores indtryk, at mor også her havde en enkel og ligefrem
opfattelse af og tro på skriftens ord. Gud og djævelen, himmel og helvede, godt og ondt var realiteter for hende -
noget der indgik i det daglige liv - man skulle leve efter loven - men hun troede på nåden og frelsen, hvilket
fremgår af, at mor har ønsket, at der på fars og mors gravsten skal henvises til Johannes evangeliet, kpt. 3, v.
16, hvor der står: "Thi således elskede Gud verden, at han gav sin søn, den enbårne, for at hver den, der tror på
Ham ikke skal fortabes og have et evigt liv."
  Og med disse og præstens ord vil vi så om lidt begrave mor - men hun vil fortsat leve i os, indtil vi engang selv
dør."

Begivenheder i hendes liv:
• Plejeforældre: Kren & Christine Jensen, 1908, Illerhede, Grønbæk sogn.

• Hun findes i folketællingen 1916-1925 som hjemmeboende hos plejeforældrene  i Grønbæk.

• Hun blev konfirmeret 1 Okt. 1922 i Grønbæk Kirke.

• Hun blev uddannet som Manufakturekspeditrice hos Peter Jessen 1930erne i Silkeborg.

• Hun arbejdede som Oldfrue på plejehjemmet Rødegaard 1937-1979 i Resenbro.

• Hun gik på pension 1979 i Resenbro.

Anders blev derefter gift med Kristine Kristiane Sørensen Bach, datter af Peder
Sørensen Bach og Karen Marie Andersen, den 12 Apr. 1922 i Grønbæk Kirke.
Kristine blev født den 31 Jul. 1876 i Højdal, Serup sogn, døde den 14 Feb. 1960 i en
alder af 83 år, og blev begravet i Grønbæk.  Et andet navn for Kristine var Kristine
Kristiane Sørensen Bach. Parret var barnløse.

Ægteskabsnotater: KB Grønbæk viede 1922 opsl. 195 nr. 1:
22 April.  Enkemand Anders Lisberg, født 1 April i Stenvad. Smedemester i Sunds, Søn
af Else Johanne Svenningsen af Stenvad i Glæsborg og udlagt Dyrlæge Lisberg af
Stadsborg. Enkemand efter Ane Lisberg f. Thygesen, død 21. Oktober 1916.
Pigen Kristine Kristiane Sørensen Bach, født i Højdal i Serup 1876 31 Juli,
Manufakturhandler i Ans. Datter af Husmand Peder Sørensen Bach og Hustru Karen
Marie Andersen, nu i Ans.
Forlovere: Købmand N. Madsen, Ans. Fhv. Købm. Chr. Madsen i Ans.

Biografi:  Kristine Bach var en selverhvervende og hidtil ugift dame på 45, da hun i 1922
indgik ægteskab med den godt 60 årige dobbelte enkemand, smeden  i Sunds Anders
Liisberg. Hun var uddannet sygeplejerske, havde en manufakturhandel, og var desuden
syerske og  tandtekniker. Det gik rigtig godt mellem hende og faster Anna, men 8-årige Peter kunne ikke døje hende og
nægtede pure at kalde hende mor. Han var iøvrigt ude at tjene hos hendes bror, Anders Bach ved Ans. Hun bragte lidt midler
med sig i ægteskabet. Efter at være blevet enke i 1930 købte hun landejendommen Rødegaard og oprettede samme år et
plejehjem der for 8 personer. Men hun kunne ikke klare arbejdet, og hun bad derfor Peter om at komme. De var så sammen
om det  fra 1935-37 uden at forholdet mellem dem blev bedre. Men så giftede han sig, og hun solgte sin del af hjemmet til
ham. Istedet købte hun en villa ved Alderslyst i Silkeborg og oprettede et andet plejehjem dér. Sine sidste år boede hun på
Rødegård hvor Bente husker hende fra. Hun besøgte hende og fik et smykke som hun stadig har.
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Begivenheder i hendes liv:
• Hun blev uddannet ved sygeplejerske.

• Hun arbejdede som manufakturhandler i Ans, Grønbæk sogn.

• Hun arbejdede som plejehjemsholder 1930-1937 i Resenbro.

• Hun arbejdede som plejehjemsholder 1937 i Silkeborg.
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Andersen

Erik, 10

Karen Marie, 30

Niels Bruun, 10, 20

Bach

Kristine Kristiane Sørensen, 30

Peder Sørensen, 30

Bay

Frederikke Louise, 8

Bristow

Rose, 18

Bruun

Viggo Emanuel, 20

Christensdatter

Kirsten Marie, 10

Christensen

Ane Kristine "Stinne", 15

Daniel, 15

Mads, 12

Gjestdal

Ida Magdalene, 16

Hansen

Margrete, 7

Jahnsen

Olaf, 16

Jansen

Peder Johan, 16

Jensdatter

Ane Kirstine, 21

Jensen

Marinus "Niels", 20

Jepsen

Jeppe, 12

Karen, 12

Lauridsen

Johanne, 7

Liisberg

Anders, 5

Andrea "Drea", 16

Anna, 23

Christian, 14

Else "Lissen", 11

Jens, 8

Johanne "Jonne", 9

Margrethe "Grethe", 21

Liisberg

Martin, 18

Niels Peter, 5

Peter, 24

Signe "Krølle", 19

Nielsdatter

Sira Hansine Sjørslev, 15

Overgaard

Hans Andersen, 7

Pedersen

Anders, 27

Marie Elisabeth, 27

Petersen

Hans Erik, 21

Riisegaard

Valborg Hansen, 8

Risegaard

Niels Hansen, 8

Rønning

Marie Elisabeth, 27

Svenningsdatter

Else Johanne, 5

Sørensen

Mette Marie, 20

Thygesen

Ane, 21

Toustrup

Thyge Peder Nielsen, 21


