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07  Inge Jensen
Inge blev født den 23. juni 1923 i  Sørvad, Vin-
ding sogn, Ulfborg herred, Ringkøbing amt.

Døbt den 22. juli 1923 i Tvis Kirke af Sog-
nepræst Bøss Mejrup. Indført i Vinding sogns 
kirkebog.

Forældrene var Smed i Sørvad Peter Jensen 
og hustru Annine født Jensen. 35 år – 37 år.

Faddere
Bagermester Jens Kristian Jensen Nørre 
Hustru Petra Marie Jensen af Tvis samt
Barnet forældre.

Bryllup
Hun blev gift med Gunnar Lauritsen den 17. 
september 1946 i Gimsing sogn.

Børn
Inge får 2 døtre i 1946 og 1948.

Levned
Inge led slemt af epilepsi, hun var indlagt fl ere 
gange på Filadelfi a, hvor hun modtog behand-
ling for epilepsien. Når hun var indlagt på Fi-
ladelfi a, var hendes piger på børnehjem. Gun-
nar havde travlt så han tog sig ikke af børnene. 
På et tidspunkt forlod Gunnar Inge, de endte 
med at blive skildt. Han rejste til København, 
hvor han blev gift for anden gang.

Der ligger et interessant brev bland Inges ef-
terladenskaber, det har følgende ordlyd.

Adressaten er Fru Inge Lauritsen, Afd. C St. 4. 
Amtssygehuset, Lemvig. Med poststempel fra 
Herning posthus 11.1.52 - 14.15.

Kilde den 10-1-1952

Kære lille Inge

Mange Tak for Brevet, det var vel nok en 
haard omgang og Gud ske Lov du kom over 
det jeg kan forstaa at det nær, kunde gaa galt 
du kunde jo nemt være forblødt, men du skul-

de jo ogsaa have haft Doktor med det samme 
da du blødte, havde du mange Smerter? Jeg 
kan ikke sige andet end at det var godt du fi k 
en abort af sig selv, det er trosalt det bedste, og 
det havde jo heller ikke bleven saa forfærdelig 
hvis du med det samme havde faaet Doktor 
godt at det er overstaaet naar nu bare at du 
snart holde op med at bløde saa kommer du 
nok snart til kræfter, hvad siger Lægen?
Har du ondt i Ryggen og Maven endnu, maa 
du endelig sige det til Lægen, vil di ikke skri-
ve det til mig du kan jo nok forstaa jeg er 
spændt Ja jeg kan godt forstaa du er ked af at 
du ikke fi k Drengen men kan ikke forstaa at 
i kunne se det blev en dreng, ja der bliver jo 
meget at fortælle naar du kommer hjem og jeg 
haaber det snart maa lysne for dig jeg syntes 
ogsaa du har prøvet for meget maatte det her 
saa bare blive det sidste med Prøvelserne hvad 
siger Summer?
Vi har det som sædvanlig Lise Lotte beder 
mig hilse, hun er saadan en sød Pige og saa 
klog hun har vel nok udviklet sig, hun syr og 
klipper Billeder og hun er ogsaa glad ved sin 
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Paaklædningsdukke en gang om Dagen en 
hun en smut nede ved Justa jeg skal hilse fra 
Justa mange gange og sige hun var glad ved 
det gik godt. Ja jeg siger ogsaa Tak for at det 
gik godt. Du kan nok tro jeg blev rystet.
Haaber at høre nærmere fra dig saa vil jeg 
ønske dig en rigtig god bedring. Inge vær nu 
ikke Letsindig, hvis du har ondt nogen steder 
maa du endelig ikke skjule det.
De kærligste hilsner Din Moder.

Afsender på brevet er Nina Jensen, Kilde, 
Aulum. Det ser altså ud til at Anine blev kaldt 
Nina til daglig.

Som alenemor holdt Inge godt styr på sine 
penge hun lavede regnskab over hvad hun 
brugte penge til og til dels også hvilke ind-
tægter hun havde. Det følgende er afskrift af 
nogle sider i Inges regnskab som hun har ef-
terladt. Da siderne var revet ud af lommebo-
gen, er rækkefølgen af det følgende mit bedste 
bud på hvorledes de har siddet i lommebogen.

Regnskabsbog 1953
Januar maaned
Bluse
Undertøj
Sko – inde
Vanter
Bukser
Tørklæde
3 pyjamas for i alt  154,00 kr
Fotografi er    44.00
Gummistøvler    10,00
Sygekasse for 2 kvartaler   32.00
Annedortes fødselsdag     4,00
Husmoder-Leksikon     8,75
Sportsstrømper      3,95
Bryllupsgave      6,00
S.O.S Tablet    10,85
Album       1,00
Biograb.       1,65
Gamsjebukser     14,80
 – – – – – – – – – – – –     15,50
2 par Overalls
2   –   Sokkeletter
1   –   Strømper

4 Bluser
4 par Sko – Børn
1 Forklæde
Medicin
4 Punge
Bil – Struer – Retur 250,00
8-5-53 –  Kommunek. 684,65
Zakariassen    50,00
Sygekasse    17,40
Husmoderleksikon 3     8,55
2 par Sokkeletter      4,40
2 sæt Undertøj     11,45
1 Nederdel     49,00
2 par Bukser og
1 Kittel      28,00
23/5 – 53 Hustrubidrag 200,00
2 par Strømper
1 Badedragt
2 par halvlange–bukser
8 Bluser
1 lille Tørklæde
1 Busteholder
2 smaa Hofteholder
1 Armbaand
1 par Øreklips
2 Brystnaale
4 par Sko
1 Hue
2 Busserunne
Togbillet
Bil frem og tilbage
1 Biografbilet
Lidt madvarer til
Hans og Gerda
Slik
Kosmetik
I alt   573,00
Juli – August
Hustrubidrag  200,00
Tablett.       3,20
H. Leksikon      2,85
Børnetilskud  286,78
Hustrubidrag for September
   100,00 Kr.

1)  Jeg tror D.E.F. er forkortelse for betaling til fagfor-
eningen. I det beløbet er det samme et sted hvor hun 
skriver ”Fagforening”. DEF er Dansk EL-Forbund.
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for Oktober  5072,00
  1954
Hustrubidrag
8. Febudr restbeløb 
for Oktober    50,00
15 – 22 Februar
i alt   100,00
Af disse betalt
4 par Strømper    25,45
Tilplantning     10,00
Sygekasse     17,40
Fødselsdag     38,50
Levertranspiller     12,20
2 Frakker til Børn    80,00
Telefon      74,40
Elektrisklys     20,75
D.E.F.1)      23,00
Arbejdsgiverens     13,10
Rulletøj      15,45
Mejeri      30,91
Amtstueskatter     14,71
Gasfl aske     13,50
Jyllandspeter     15,50
4 Sække Kartofl er    28,00
Rulletøj      14,50
  1954
Januar:
Mælk      43,01
Lys      19,75
E.L.F.      28,60
GAS      12,50
”Fremtiden”     16,80
GAS       12,50
     Februar – 1954.  
Lys      26,75
D.E.F.      23,00
Mælk      27,58
Sygekasse     15,00
Hafnia      13,20
Gasfl aske     12,50
    Marts   
Lys      15,75
D.E.F.      23,00
Telefon      73,15
Mælk      52,65
Avis      15,50
Skorstensf.       4,80

Tidens Kvinder     12,61
Mejeri      35,47
3 Vinduesruder     12,25
D.E.F.      28,60
Elektrisk-lys for 3 maaneder 42,25
Gas      13,50
Ejendomsskat     19,58
Gas     13,50
Arbejdsgivernes
Ulykkesforsikring   86,60
D.E.F.     23.00
Elektrisk-Lys    18,75
Cinders     20,00
Elekt. Pærer      8,00
Hafnia     13,20
Ellys Bryllup    15,00
Ny Vaskefad      7,25
Mælk     25,78
   395,34
Telefon     61,35
Jylland(peter)    15,50
Gasfl aske    13,50
Fremtiden    16,80
D.E.F     23,00
2 gange Kartofl er    12,00
Herning Folkeblad   19,00
Vandværk    13,50
D.E.F.     28,60
Vilbjerg Apotek    15,40
Hafnia     13,20
Gasfl aske    13,50
D.E.F.     23,00
Telefon     64,90
Fernis – Vaskemidler – 
Tøjsnor     31,95
Albert Nielsen    46,35
Jyllandspeter    15,50
Mejeri for
Maj – Juni – Juli – August 100,77
   527,82
Kirkevinduer    26,00
Mejeri     23,99
Medicin     13,30
Gasfl aske    13,50
Sygekasse    16,80
Elektrikerf.    28,60
Lys     13,75
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Theodors. Bryllup   10,00
Medicin       6,75
Hafnia     13,20
Til Nervesanatorie     2,00
Skortensfejer      4,80
Mejeri     37,08
Medicin       6,15
Kreditforening  143,50
Gasfl aske    13,50
D.G. Brandforsikring   10,05
Amtsstueskat    14,46
Permanent    20,00
   417,43
Mælk     21,84
Medicin     14,80
Hafnia     13,20
Telegram Færøerne     6,23
Cinders   220,00
Telefon     57,90
2 gange Gas    26,00
Fagforening    23,00
Post. Telegravæsen     1,30
Elek. Lys    14,75
Medicin     15,25
Avis     15,50
Radio – Licens    15,30
Lys     14,75
Købmandens Sølvb.   10,00
Oles tur til Herning   10,00
Oles tur til Færøerne   35,00
Elektrikerf.    23,00
Tidens Kvinder      9,00
   326,82

Her slutter Inges regnskabssider.

Her kommer teksten fra et brev fra Inges lille-
bror Jørgen, som allerede opholdt sig i Norge 
i 1953.

Kongsvinger d. 28-11-55
Kære Inge og børn!
Mange tak for brevet som jeg har modtaget, 
joså. For har giftet sig det var veldig løstig 
synes jeg mon ikke den stakels kvinde vil for-
tryde det lige så mange gange som der er hår 
på hendes hode for det tror jeg, men m.m. lod 
hende om det.

Du sturde om jeg kom hjem til jul men det gør 
jeg ikke, for det første skal jeg arbejde mellem 
jul og nytår, for det andet har jeg ingen penge, 
det er jo ikke billig at rejse til Danmark. Her 
hvor jeg bor forresten samme sted som sist er 
der så dejlig fredelig for hende som har hu-
set er i Amerika og skal være der et år, så jeg 
kommer nok til at holde jul på mit værelse, 
men det gjorde jeg også sidste år så det er ikke 
noget nyt. Jaså Annedorte vil giftes med mig 
men det kan nok ikke lade sig gøre, for det er 
jo ikke tillad med fl ere koner, du kan sige til 
hende at min jente vil blive sint hvis hun fi k 
det at vide. Inge vil du ikke nok sende mig, 
Far og Ole’s adr. Ole er nok færdig med sven-
deprøven kan jeg tænke mig, da for ikke mere 
denne gang og så vil jeg ønske dig og børnene 
en rigtig god jul.
 Med de kærligste
 hilsner fra Jørgen

I januar 1974 får Inge et andet brev, denne 
gan kommer det langvejs fra, det er fra hendes 
nevø Ole. På dette tidspunkt bor Faster Inge 
Lauritsen på adressen Grønnedal 12ITH, DK 
7600 Struer, DENMARK. EUROPE.

Ole skriver:

Ernakulam d. 5.-1.-74

  Kære Faster
Det var vel nok en overraskelse, Hva?

Den langhårede bavian havde du vist ikke reg-
net med at høre fra. Han er for øvrigt blevet 
klippet, så han er slet ikke lnghåret mere.

Mens du sidder og vansmægte i hulder (du 
skal vel oven i købet spare på varmen p.g.a. 
oliekrisen og fjernsynsprogrammerne er ble-
vet skåret ned!), sidder jeg hernede i varmen 
og har det godt.

Vi er kommer til Kerala, en af de sydligste og 
mindste af Indiens delstater; vi har faktisk al-
lerede været her i 15 dage og har lige købt bil-
letter til toget ”hjem” til Delhi, hvor den go’e 
gamle Gøteborgbus står og venter på os.
Hernede går mændene med skørter (dhoti), 
kvinderne har et stykke bart mellem over- og 
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underdel, og alle spiser med fi ngrene. Når man 
bestiller et måltid mad, får man en portion ris 
på et palmeblad, med forskellige utroligt stær-
ke sovse ved siden af, og så må man eller gå i 
krig, med klør fem, men kun højre hånd!! Den 
anden bruger man nemlig til at vaske sin med 
når man har været på ”pedal-lokum”. Et pe-
dallokum består af en porcelænskumme ned-
fældet i gulvet, og to forhøjninger til at sætte 
fødderne på. Så sætter man sig ellers ned på 
hug, og bagefter vasker man sig med vand og 
venstrehånd. Toiletpapiret er ikke når herned 
endnu.
I de sidste 3-4 dage har Søren og jeg været 
ude i en fi skerlandsby og kigge på fi skeriet, 
og siden var vi oppe i skovene og se elefanter 
arbejde med tømmeret.
På grund af strejke blandt jernbanearbejderne, 
blir vi nødt til at tage hjem via Madras, hvor 
vi skal vente i 8 timer. Det bli’r i alt en rejse 
på knap 3 døgn. 2.000 km - Indien er et stort 
land.
Bare lille Kerala, som er lidt større i areal end 
Jylland, har en befolkning, som er næste 4 
gange så stor som Danmarks: 18-20 millioner, 
så der er simpelthen mennesker overalt.
Men her er også frugtbart. Overalt er der grønt. 
De steder hvor de har kunstvanding, kan der 
høstes ris 3 gange om året, og overalt er der 
kokos og bananpalmer. Alle frugter er meget 
billige, og et måltid mad på en lille restaurant 
(som regel bygget af bambus og palmeblade) 
koster ikke mere end et par kroner. Og så kan 
man oven i købet få en ekstra portion ris til de 
samme penge.
Med hensyn til rejsen herned, er der gået langt 
over alle forventninger. Vores ældgamle bus 
(1956) har artet sig pænt, der har ikke været 
reparationer på den, udover dem vi selv har 
været skyld i. F. eks. kørte Børge ind i en 
Tankbil i Iran, hvilket medførte, at vi måtte 
holde en dag og få smedet en jernplade på i 
stedet for den ene bagrude. Men den slags 
uheld må man tage med. Hvis du vil skrive til 
mig, kan du gøre det på MAIN POST OFFI-
CE i de følgende byer:
NEW DELHI, INDIEN  15 -1.

KABUL, AFGANISTAN  22-1.
MESHAD, IRAN   26-1.
BAGDAD, IRAQ    1-2.
ISTANBUL, TYRKIET  12-2.
BEOGRAD, JUGOSLAVIEN 14-2.
TIRANA, ALBANIEN  18-2.
F.EKS. (BLOKBOGSTAVER)
JENSEN, OLE KØHLER
POSTE RESTANTE
MAIN POST OFFICE
NEW DELHI
INDIA   ASIA
Husk at understrege efternavnet, og brevene 
skal sendes senest 9 dage før de angivne da-
toer.
      Ole
  INDIEN

Når man læser ovenstående brev, får det tan-
kerne hen på Den Rejsende Højskole, som 
Tvind skolerne grundlagde i 1970. Der re-
parerede eleverne gamle busser og kørte ud 
i verden i dem.

Død
Inge dør 1992 i Struer


