
Martha Finsen f. Holt (07/12/1919 - 28/12/1960) 

 

Martha blev født på Bjerregård i Taulov. Uddannet som sygeplejerske ved Haderslev Bys Sygehus 

1941-1945, derefter arbejde på hospital i København; elev på menighedsskolen Marthabo 1947-

1948.1  

Hun blev gift i Taulov 15/07/1948 med Ole Finsen (11/06/1914-27/04/2000), født i Vester 

Bjerregrav (ved Viborg), søn af gårdejer Niels Olesen Finsen og Petræa Christine Svendsen. 

Sammen fik de døtrene Anne i 1949 og Inger i 1953. 

Ole var beskæftiget ved landbruget til sit 20. år; tog som 25-årig studentereksamen ved Rønde 

Kursus og studerede derefter teologi ved Københavns Universitet med embedseksamen 1948, - 

studierne blev forlænget da han under krigen var aktiv i Sandbækgruppen, som bl.a. lavede 

jernbanesabotage i Jylland. Harald Sandbæk, senere Holmens provst, var en årrrække fra 1932 

sognepræst i Hersom-Bjerregrav og Klejtrup sogne, så Ole har kendt ham og formentlig derfor 

sluttet sig til gruppen da den blev dannet i 1943.  

 
1 Marthabo blev oprettet i 1920'erne ved Diakonissestiftelsen på Frederiksberg. Uddannelsen var en slags højskole for 

kvinder der skulle virke som sekretærer for KFUK og KFUM eller som præstekoner. Mange af underviserne var 

docenter eller professorer i teologi ved Københavns Universitet. 
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Efter krigen deltog Ole endvidere i den såkaldte studenterbrigade, der i 1947 rejste til Jugoslavien 

for at deltage i det frivillige i arbejde med at genopbygge jernbanen mellem Samac og Sarajevo 

(den såkaldte ungdomsjernbane).  

Martha lærte Ole at kende via sin storebror, Jens (f. 1914, min far), der også var teologi-studerende. 

Jens studerede i København 1937-1942, Ole begyndte 1939. Jens og Ole fulgte i øvrigt samme 

bane: Begge født samme år, arbejde først i landbrug, derefter skoleuddannelse i Rønde, teologi i 

København, aktive i modstandsbevægelsen, erhverv som præster. Deres kommende ægtefæller 

gennemførte desuden samme kursus som forberedelse til at være præstekoner ved Marthabo året før 

brylluppet, Thora 1941-1942, Martha som nævnt 1947-1948.  

                                Martha og Ole foran verandaen på Bjerregård (u.å.)                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Oles første præsteembede var som kaldskappelan ved Nazaret Kirke (Ryesgade, Østerbro 

København) fra 1948-1953. 

Lasse i Sønderskov (fisker Lars Hansen, Marthas fætter) fortæller at han besøgte Ole og Martha 

mens han var marinesoldat i 1950, og at Ole tog ham med ud og uddele kristelige skrifter i 

fattigkvarterer og baggårde. Lasse var fuld af beundring, for han synes der var skummelt i slummen.  

Ane skrev i et brev fra 1953 til sønnen Johannes: "Jeg fik Brev fra Martha i Gaar, de regner med at 

komme herhjem en Gang i Marts Maaned, nu kan Ole jo bile, men det er jo ikke gratis, men de 

slider vældig i det, de er paa Husbesøg hver Dag for Tiden, men det er vist en meget streng 

Arbejdsmark, det er snart som i Hedningeland, selv om det er i et kristent Land og Ole er ikke saa 

rask." 

Mens Ole var i Nazaret viede han i øvrigt Bodil (Marthas søster) og Knud i kirken 5. sept. 1950. 

Når vi er ved Nazaret bør også nævnes at Lorents' ældste bror, Christen Jensen Holt - og dermed 

Marthas farbror - var præst i Nazaret sogn i hele sin embedstid, 42 år, fra 1891 til sin død i 1933. 
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Martha og Oles bryllup den 5. juli 1948 

Jens Holt (f. 1942) og Elise Holt (f. 1943) er 
brudesvend og -pige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marthas sygdom  
I 1953 blev Ole sognepræst i Tjæreby og Alsønderup sogne vest for Hillerød. Samme år fik de 

Inger. Men kort tid efter fødselen blev Martha syg med gulsot og indlagt til behandling. 

Bivirkninger ved medicinen skadede hendes nyrer så meget at den ene nyre måtte bortopereres. 

Kort efter fandt man ud af at den anden nyre også var påvirket. Dengang kunne man ikke lave 

dialyse eller transplantere nyrer. Hun døde i 1960, kun 41 år gammel - da var pigerne 11 og 7 år. 

Under sin barsel i forb. med Ingers fødsel i 1953 blev Martha passet af hjemmesygeplejersken 

Dagny Justesen (f. 13/03/1919). Hun bevarede kontakten med familien, og i 1962 blev Ole og 

Dagny gift.  

Familien flyttede i 1967 til Jylland, hvor Ole fik embede embede som sognepræst ved Oue-

Valsgård pastorat, nordøst for Hobro. Han blev pensioneret i 1980 og flyttede sammen med Dagny 

til et nedlagt gartneri, de købte i Døstrup ca. 4 km nord for Hobro. Efter Oles død flyttede Dagny i 

lejlighed i Hobro og senere til Klejtrup, hvor hun i år, 2019, kunne fejre sin 100 års fødselsdag. 

 

Gravsteder 

Martha blev begravet på Assistens kirkegård i Fredericia, og gravstedet eksisterer endnu. Ole i 

Vester Bjerregrav.  

 

Marthas børn/efterkommere, se: http://holt.dk/lorents-holt-og-efterslaegt/martha-finsen-f-holt/ 

 

Af Paul Holt, 2015, rev. 2019 
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