Ingrid Karlby
Ingrid Karlby blev født den 27. juli 1909 i Aarhus Domsogn. Hun blev født som anden datter
til Købmand Anders Christian Laurits Karlby (født Pedersen) og Mathilde Birgitte Pedersen. Ingrid blev hjemmedøbt af Pastor Munch Mejlgade 57, den dag hun blev født, og blev senere fremstillet i Domkirken den 12. december
1909, for Stiftprovst1) Lindhard.
Konfirmation
Ingrid blev konﬁrmeret den 7. oktober 1923 i Aarhus
Domkirke.

Ingrid vokser op
Ingrid begynder sin skoletid i 1. Under klasse den 1.
april 1916 på Kirkegaards skole i Aarhus, efter 5. klasse kunne man den gang komme i Mellemskolen. Her går
Ingrid fortsat på Kirkegaards Skole i Aarhus, på hendes
eksamensbevis fra Mellemskoleeksamen står der Eksaminandens fulde navn: Ingrid Karlby, Datter af Købmand
Karlby, født den 27. Juli 1909 i Aarhus har i Eksamensterminen Maj - Juni 1925, som Elev i Kirkegaards Realskole
bestaaet Mellemskoleeksamen, Sted og Datum for Underskriften 28/VI 1925.
I 1916 køber Ingrids far Christian en kolonihave i den
tilbringer Ingrid og
Rigmor en rum tid af
deres barndom.
Begge piger klatrer i
træer og hygger sig i
øvrigt med den friske
luft uden for byen.

Figur 1. Ingrid ved familiens kolonihave.

hende. Hendes Opførsel har stedse været udmærket god,
og hun har været velanskrevet hos baade Kammerater og
Lærere. Vi er overbevist om, at en saa fornuftig og praktisk
anlagt Elev vil formaa at gøre Fyldest, hvor hun kommer.

Efter Mellemskolen
fortsætter Ingrid i
Real-klassen, som
hun afslutter med adgangseksamen den
31. juli 1926.

Underskrevet af Skolen Styrer.

På afgangsbeviset
for Realklassen står
følgende på forsiden:
Skolen skal efter Anmodning meddele
følgende Vidnesbyrd Figur 2. Ingrid og Rigmor på klatretur
om Elevens Moden- i kolonihaven. Det er Ingrid i træet og
hed (Evner, Flid og Rigmor i flagstangen.
Fremgang), Kundskaber og Forhold i Skolen:
Ingrid Karlby er en tiltalende og ret begavet Elev, som det
altid har været en Glæde at arbejde med. Hun har været
ﬂittig selv i saadanne Fag, der ikke laa naturligt let for
1) Stiftsprovst er en ældre betegnelse for domprovst, domprovsten er
biskoppens stedfortræder.

Figur 3. Klassebillede fra Ingrids skole. Ingrid er nr. 3 fra
venstre i bagerste række, ca. 1919
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Sagfører Midtgaard forlader Ingrid stillingen for at tage
hjem til Aarhus for at hjælpe sin moder med moderens forretning. Der har sikkert været brug for hende, idet hendes
far pludselig døde den 16. december 1831.
Fra 1. januar 1934 til 1. januar 1935 arbejder Ingrid for
Landsretsagfører Julius Jarding, Guldsmedgade 19 i Aarhus. Den 1. januar 1935 sælger Landsretsagfører Jarding
sit ﬁrma til Landsretsagførerne Svendsen, Hastrup og
Lyngbye, hvor Ingrid fortsætter sin ansættelse.
Denne ansættelse varer indtil 1. februar 1936, hvor Ingrid
siger sin stilling op.

Bryllup
I Odense blev der i Vor Frue kirke bestilt lysning den 10.
april 1937 og lysningen4) blev foretaget den 11. april. I
Aarhus blev der bestilt lysning 11. april 1937, lysningen
blev foretaget den 18. april i Domkirken og den 19. april
ﬁk parret besked om at lysningen var foretaget.
I kirkebogen i Aarhus Domsogn står for den 9. maj 1937
følgende:
Pigen Stenograf Ingrid Karlby f. 27. juli 1909 i Aarhus
Domsogn af Købmand Anders Kristian Laurits Karlby og
Hustru Mathilde Birgitte Pedersen, Mejlgade.

Figur 4. Ingrid sammen med sin mor og storesøster Rigmor på
græsplænen i kolonihaven.

Ingrid får derefter en uddannelse på handelsskolen i Aarhus.

Odense, Munkebjerggade 66.
Ungkarl Villiam Jensen f. 20. november 1906 i Hesselager Sogn søn af Snedker Jørgen Peder Jensen og Hustru
Hedvig Antonie Hein f. Hansen

Arbejdesliv 1
Ingrid begynder sit arbejdsliv hos Sagfører Aage Sebbelov2), Guldsmedegade 1 i Aarhus. Her bliver hun ansat
som elev den 1. november 1927.

Odense, Læssøegade 146.
Vielsen5) blev foretaget i Domkirken af Pastor Wagner,
vidner var Brudens Forældre.

I november 1931, mens hun arbejder hos Sagfører Sebbelov, søger hun en stilling som kontorassistent inden for
Aarhus Politi3).

Den borgerlige myndighed, der har udstedt attest om, at
Bevisligheden er i orden: Odense Borgmesterkontor 6.
April 1937 No. 179.

Hun får ikke stillingen ved politiet og fortsætter arbejdet hos
Sagfører Seppelov indtil 1. maj
1992. Den 22.
marts 1933 får
hun en meget ﬁn
anbefaling
fra
Sagfører Seppelov.

Bruden har den 23/2 1981 genantaget sit pigenavn KARLBY. (Enke den 9. maj 1979) LA.f.N.J.nr. 50-229/1981 5/3 1981 JS

Arbejdsliv 2
På et tidspunkt mellem 1. februar 1936 og 1. juni 1937
kommer Ingrid til Odense, hvor hun på et tidspunkt bor
Munkebjergvej 66, her møder hun købmand William Jensen, de bliver gift og ﬂytter ind i Williams købmandsforretning på Rosengaardsvej 29. Jeg ved ikke præcist, hvordan de traf hinanden? Det følgende er mit gæt.

Fra 1. maj 1933
til 1. september
1933
arbejder
Ingrid for Sagfører Midtgaard
i Brande. I følge
anbefalingen fra

2) Sagfører Aage Sebbelov i Aarhus boede privat i 1921 i Risskov, Ved
Skoven 29, han var født 28/3 1878, Salts, Næstved, hans Kone Alva
Sebbelov var født 7/4-1884 i Frederikshavn.
3) En del af hendes anbefalinger kan læses som bilag til denne levnedsbeskrivelse.
4) Lysning er en oplæsning i kirken, hvor man fortæller at to mennesker er blevet forlovet og ønsker at gifte sig.

Figur 5. Ingrid ca. 1933.

5) Vielse er et ”fint” ord for at blive gift.
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Munkebjergvej 66 er det modsatte hjørne i krydset ved
Rosengaardsvej 29, så det er nærliggende at tænke sig, at
Ingrid er kommet for at handle hos William i hans købmandsforretning og så er der kommet ”amoriner” i luften.
Det næste jeg ved om Ingrid er, at hun 1. juni 1937 bliver ansat hos Landsretsagførerne Ernst Petersen og Knud
Andersen i Odense. Her arbejder hun som stenograf. I det
ﬁrma arbejder hun indtil 1. april 1942. Hvor hun ﬂytter efter William til Svendborg. William bliver nemlig ansat hos

Figur 7. Hvidkilde herregårds hovedbygning, populært kaldet
”slottet”. Ingrid sad på kontoret bag det tredje vindue i stueetagen til højre for hoveddøren

Fra 15. november 1951 får Ingrid fast arbejde hos Landsretsagfører Aage Dehlholm, Møllergade i Svendborg. Her
arbejder hun indtil 1. maj 1959.
Fra 1. maj 1959 til 1. september 1963 arbejde Ingrid
som Sekretær for Grev Aksel Ahlefeldt-Laurvig-Lehn på
Hvidkilde Godskontor ved Ollerup uden for Svendborg.
Hun cyklede fra H. C. Ørstedsvej til Hvidkilde herregård
hver dag i alle de år.
Den 5. august 1963 skriver Ingrid kontrakt med Statens
Skibstilsyn. Den stilling beklæder hun indtil hun fylder
70, den 27. juli 1969. Men hun er så populær og så god en
arbejdskraft, at hun i ﬂere år bliver bedt om at hjælpe til på
skibstilsynet, hvor hun i princippet afslutter sit arbejdsliv
som løsarbejder.

Figur 6. Ingrid julen 1943.

Børn

E. W. v. d. Hude og søn i Svendborg den 15. september
1941. Hude og søn var et Shipbrokers, Steamship-Agents
og Shopowners ﬁrma på Svendborg havn.

Det skal nævnes, at Ingrids blodtype var rhesus negativ
og Williams var rhesus positiv. På dette tidspunkt betyder
det, at det var meget risikabelt at få børn. Ingrid får at vide
på hospitalet, at hun ikke kan blive gravid. Trods dette
lykkes det i slutningen af 1942 at bliver gravid. Dernæst
bliver hun igen gravid i sommeren 1944.

I Svendborg havde Ingrid, hvad hun selv kaldte ”løsarbejde”. Hendes egen beskrivelse begynder i 1942.
Fra 1. maj 1942 til 1. december 1942 arbejder Ingrid, som
vikar på Bydommerkontoret i Svendborg. Samme sted er
hun igen vikar fra 1. maj - 1. oktober 1944.

Søndag den 1. august 1943 nedkommer Ingrid med mig,
jeg får navnet Henning Jensen.

Fra 1. april - 1. november 1945 er hun vikar hos Landsretssagførerne Finn og Bent Poulsen, Svendborg.
Fra 1. november 1945 - 1. juni 1946 var hun vikar hos
statsautoriseret revisor Th. J. Sandorﬀ i Svendborg
Fra 1. oktober 1947 - 15. januar 1948 vikar på Herredskontoret i Svendborg
I juli og august 1951 sommerferieaﬂøser hos landsretssagførerne Elmquist & Wanscher i Svendborg.
Som årsag til løsarbejdet skriver hun selv:
I disse år har jeg ikke søgt fast arbejde, idet jeg mente
vore børn var for små at gå fra, men kun taget arbejde,
når folk ligefrem har ringet efter mig.

Figur 8. Bergmannshus, Bergmannsvej 70, Thurø
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dier en dag hun ikke er hjemme i dagtimerne. Derpå blev
der ”slået op” med ham.
Af hendes samtale med politiet skinnede det igennem, at
de kendte ham og det var ikke for noget godt. Men det var
ikke ham, der lavede indbruddene, det var unge mennesker, der lavede det grove arbejde, men det er vist ham,
der afsatte varerne.
Den næste kæreste var en jævnaldrene, der hed Viggo.
I 1983 opretter Ingrid ”Mit Livstestamente”, af det fremgår det, at hun ønsker at blive fritaget for livsforlængende
behandling, f.eks. kunstig hjerte-, lunge-, nyre- funktion,
større kirurgiske indgreb eller medicinsk behandling, hvis
hun efter lægelig vurdering er uafvendelig døende.

Figur 9. Baronessens hvilehjem i Svanninge bakker

At hun ligeledes fritages for livsforlængende behandling,
hvis en lægelig vurdering er i en tilstand, hvor hendes sidste levetid bliver meningsløs. Desuden ønsker hun at blive friholdt for smerter, også selv om en sådan behandling
skulle medvirke til at afkorte hendes sidste levetid. Underskrevet 21. april 1984.

Torsdag den 15. februar 1945 nedkommer Ingrid med
endnu en søn, som får navnet Preben Jensen.
Efter denne anden graviditet får hun at vide, at hvis hun
bliver gravid igen, vil hun med stor sandsynlighed dø af
det.
Hun har dog taget så meget ”skade” af de to graviditeter,
at hun i resten af sit liv er nød til at få hormonindsprøjtninger hos sin læge.

På et tidspunkt, da hun er omkring 80 år gammel, syntes
hun ikke, hun kan bo i en almindelig lejlighed længere.
Hvorefter hun ﬂytter til en beskyttet bolig ved siden af
plejehjemmet i Trige.

Men det er ikke kun eftervirkningen efter fødslerne, der
plager Ingrid. Hun bliver også, hvad man i dag vil kalde
stresset.

Ingrid dør
Ingrid sover stille ind i sit hjem i Trige den 13. marts 1994.

Hun bliver fritaget for sit arbejde i perioder, hvor hun henholdsvis bor på et rekonvalescenthjem på Thurø, det hed
Bergmannhus. Hvor lang tid hun var der, ved jeg ikke.

Hun ringer til vagten på det nærliggende plejehjem og siger at hun ikke har det så godt, om de godt vil kigge over
til hende. Vagten siger at da de kom over til hende 15 min.
senere var hun død.

Næste gang hun bliver ”indlagt” er det på Baronessen hvilehjem i Svannige bakker. Det er omkring 1952.

Ingrid havde doneret sin krop til Århus Universitets Anatomisk institut. Hun blev bisat fra Trige kirke den 17.
marts, hvorfra kisten blev kørt til Universitetet.

Jeg savnede min mor så meget, at jeg satte mig på min
cykel og kørte fra H. C. Ørstedsvej til Svanninge bakker.
Jeg kan huske, at det blev regnvejr på turen, så jeg var
kold og gennemblødt, da jeg nåede frem. Alle damerne
syntes det var utroligt, at en dreng på 13 år var kørt den
lange tur alene. Jeg har ingen erindring om, hvordan jeg
kom hjem igen.

Ca. 1½ år senere ringe bedemanden og sagde, at nu var
urnen ankommet fra Universitetet og vi blev spurgt, om vi
ville overvære nedsættelsen.

Ingrid bliver enke
Efter Williams død i 9. maj 1979, bliver Ingrid boende
nogle år i huset på H. C. Ørstedsvej 11 i Svendborg. Men
langsomt går det op for hende, at hun ikke kan overkomme at passe haven.
I 1981 sælger hun huset og ﬂytter til Aarhus området, nærmere bestemt til Trige ved hovedvejen mellem Aarhus og
Randers.
Hun ﬂytter ind i en boligforening på adressen Parallelvej
37st, 8280 Trige.
Ingrid giver sig til at søge efter hendes venner og slægtning i Aarhusområdet. Desuden får hun sig en kæreste den
første er en ”ung mand” på 61 år. Han viser sig at være
kriminel, efter at hendes lejlighed er blevet tømt for vær-
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