
Kirsten Kristensen f. Holt 
 

                             Svend og Kirsten 

 

Kirsten Kristensen (f. Holt 16/03/1918 - 04/07/2001) blev født på Bjerregård i Taulov. Efter skolen 

kom hun i huset, og i 1939 begyndte hun som sygeplejeelev på sygehuset i Fredericia, hvor hun 

blev færdiguddannet 1942. Hun var i de følgende 13 år frem til hun blev gift ansat på flere 

hospitaler som operationssygeplejerske, bl.a. i Hornsyld. Sidst i perioden igen tilbage i Fredericia, 

hvor hun var nær sin mor, Ane, i hendes sidste år.  

Kirsten var fra barnsben - til slut - et livstykke. Humoren var der hele tiden. Ofte hendes egen 

bemærkning, som hun også selv grinede af. Ud fra gamle breve og dokumenter i tiden som 

sygeplejerske i Hornsyld fornemmer man at hun tog sin spontane humor med på arbejde, - de havde 

det i hvert fald sjovt på hospitalet.  
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Mens Kirsten en periode i 1953 opholdt sig hos os i præstegården i Naur kom nogle gode bekendte 

fra tiden i Kølkær på besøg. Det var Chr. Østergaard Christensen (f. 1888) og hans kone Jørgine (f. 

Vium Jensen 1894) fra Søby ved Kølkær og nogle af deres børn. En af dem var Svend Kristensen 

(f. 30/08/1919) - som min far udmærket kendte, da de var i samme nedkastningsgruppe i 

modstandsbevægelsen under krigen.1 Han havde siden 1948 været i Argentina, hvor han bl.a. havde 

arbejdet på en gård ejet af sin morbror, men havde et kortere besøg i Danmark her i 1953. Ved 

denne lejlighed lagde han mærke til Kirsten og hvor sødt hun legede med os børn. Tilbage i 

Argentina dukkede dette billede op igen og igen, og til sidst tog han mod til sig og skrev et brev til 

hende. Det endte med at han kom tilbage til Danmark, hvor de blev gift i Naur den 6. marts 1955. 

På bryllupsbilledet i Naur præstegård ses også Svends mor og far 

 

I første omgang var det meningen at Kirsten skulle være gårdmandskone i Søby (Syd for Herning), 

da Svend stod til at overtage forældrenes ejendom, Ulbækgård (se mere i Svends erindringer "Fra 

min barndoms tid"), men i mellemtiden var den solgt til udvinding af brunkul. De søgte derefter om 

at emigrere til USA, og den 6. maj ankom de med båden Stockholm i New York (det samme skib, 

der et par måneder efter sænkede det italienske krydstogtskib Andrea Doria).   

De fik begge arbejde i byen Waukegan, Illinois, Kirsten som operationssygeplejerske og Svend som 

medarbejder ved Abbott Laboratories. En overgang boede de i Californien, kom tilbage til 

Waukegan og flyttede til Arizona i 1983. Her var de indtil de i 1999 vendte tilbage for at bo i 

 

 
1 Den forskellige stavning af efternavnet (Kristensen, Christensen) skyldes en fejl i Svends dåbsattest, som ikke blev 

rettet. Det var dog først i forbindelse med emigrationen til USA at Kristensen også blev anvendt i praksis. 

http://holt.dk/dokumenter/Fra%20min%20bardoms%20tid.pdf
http://holt.dk/dokumenter/Fra%20min%20bardoms%20tid.pdf
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Danmark. De købte hus i Ikast, men fik kun 2 år sammen, idet Kirsten døde i 2001. Svend flyttede 

kort tid efter til Bjerringbro, hvor han boede i mange år. I skrivende stund, december 2019, bor han 

på plejecentret Liselund i Viborg, hvor han tidligere i år kunne fejre sin 100-års fødselsdag med stor 

deltagelse af familien og håndtryk af borgmester Ulrik Wilbek.  

 

Svend ved familiegravstedet på Kølkær kirkegård 2008, hvor Kirsten også blev begravet. Det hele 
er senere ryddet og gravstenene - skammeligt - smidt nærmest hulter til bulter ovre i en skummel 
lund bag kirkegården.  

 

 

Kirsten fik aldrig børn. 

Hendes side på holt.dk: http://holt.dk/lorents-holt-og-efterslaegt/kirsten-kristensen-f-holt/   

Her er også link til flere oplysninger og dokumenter om Svend 

 

Af Paul Holt, 2015, rev. 2019 
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