
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Min søster Lise 
 

Stranden der tales om i denne historie, er Skæring Strand - lidt nord for Aarhus. 

 

Mens jeg gik langs stranden havde jeg god tid til at spekulere over tilværelsen. Jeg havde besluttet 

mig til at tage hjem. Da jeg ikke ejede fem flade øre havde jeg besluttet mig til at gå hele vejen. 

Jeg kunne dårligt nok huske hvornår jeg sidst havde været hjemme.  

 

Tanken om at gøre mig usynlig havde modnedes længe. Min økonomi var helt nede under 

gulvbrædderne. Min mentale tilstand tog den samme retning som økonomien.  

Om natten når jeg ikke kunne sove, spekulerede jeg tit på, hvad der var gået galt, fra den gang, jeg 

var kommet hjem fra soldat, og til den situation jeg var havnet i nu.  

Da jeg boede sammen med Bedstefar i vinteren 66 drak jeg stort set ikke.  

Nu kunne jeg slet ikke fungere uden øl.  

Jeg erkendte over for mig selv, at jeg var alkoholiker. De fleste af dem jeg havde omgang med, 

havde også alkoholproblemer. Vi kunne ikke være sammen, hvis ikke der kom et par kasser øl på 

bordet. Eller et par fede. 

Mit rygte var mere end dårligt ved stranden efterhånden. Den er ikke større end, at alle mere eller 

mindre kendte hinanden. Jeg var efterhånden blevet en af dem de andre ikke måtte lege med.  

Det paradoksale var, at jo dårligere mit rygte var hos pigerne, jo flere piger fik jeg at vælge 

imellem. Forstå det hvem der kan. 

Tilsyneladende eksisterede jeg slet ikke, da det var meget sjældent jeg anmeldte flytning til 

kommunen når jeg flyttede til et nyt hummer. Men skattebarometeret steg ganske langsomt, og på 

det tidspunkt da jeg forlod Hjortshøj Egå kommune, skyldte jeg dem omkring 30 tusind kroner. 

Og det var rigtig mange penge sidst i tresserne. (jeg var færdig med at betale dem i 1980) 

Det sidste jeg gjorde inden jeg forlod stranden var at skrive til Forsvarskommandoen i Vedbæk, da 

jeg havde set i avisen, at de søgte nye soldater til Cypern. 

 

Jeg ville gå langs stranden til Thorup, da jeg havde brug for at tænke over min miserable situation. 

Jeg ville ikke tage landevejen, og måske blive fristet til at tage den på stop. 

Det eneste jeg tog med, var det tøj jeg havde på, og min pibe og min tobak. Vejret var godt den dag, 

og en gang imellem satte jeg mig på en sten – røg mig en pibe tobak, og kiggede ud over vandet.  



På min vandring kunne jeg hele tiden se mit mål – Knebel vig – som Thorup ligger helt inde i 

bunden af. Jeg kunne også hele tiden se Rønde – liggende så smukt på bakken - og Kalø Slotsruin. 

Jeg kom forbi Kystsanatoriet som Karin to gange i hendes barndom havde været anbragt på.  

Jeg kom også forbi Vosnæspynt – Gl.Løgten Strandkro – Følle strand og Hestehave skoven, som 

var min barndoms tumleplads. Ved slotsruinen gjorde jeg et længere ophold, og kiggede på det 

folkeliv som altid er på stedet.  

Derefter forlod jeg stranden og gik resten af vejen på landevejen.  

Hen under aften var jeg hjemme igen. 

 

Jeg havde stort set ikke været hjemme siden familien flyttede til Thorup i 64, undtagen på små korte 

visitter. De sidste par år havde jeg endda holdt jul alene med mig selv - og en flok bajere - på mit 

værelse i Skæring. Mor havde fået arbejde på Thorup Hvilehjem, og far kørte taxi og blandet kørsel 

(Skolebørn) for Einar Mikkelsen i Thorup. De eneste af børnene der boede hjemme, var Marianne - 

Ole og Tove, plus Lises Per – der var omkring 5 år på det tidspunkt.  

Lise og Erik boede som sagt i en gammel fodermesterbolig mellem Tved og Dejret.    

Familien var glade for at se mig. 

Jeg opfattede helt klart, at familien var inde i en god gænge. Far kørte bil, og mor havde fået sig et 

arbejde som hun elskede – og som hun var god til.  

Lise og Erik kiggede tit ned om aftenen – dels for at være sammen med Per – dels for at hygge sig 

sammen med resten af familien. Lise havde fået arbejde i Rønde hos Oskars Cafeteria, og Erik 

arbejdede i Århus for Entreprenørfirmaet Ove Schrøder.  

 

Erik fortalte mig en dag, at de manglede folk til firmaets fjernvarmeafdeling i Århus, og da jord og 

beton ikke lå mig helt fremmed, bad jeg ham forhøre sig om mulighederne.  

Allerede dagen efter kom han hjem, og sagde til mig, at hvis jeg var interesseret, var jobbet mit.  

Inden ugen var gået var jeg flyttet sammen med Lise og Erik, på et lille værelse de havde i 

overskud. Det var også meningen, at jeg skulle spise sammen med dem. 

Resten af sommeren og en god del af efteråret kørte Erik og jeg til Århus for at arbejde for Ove 

Schrøder. De var i gang med en større renovering af fjernvarmenettet på Trøjborg.  

I begyndelsen arbejdede vi ikke direkte sammen, men holdt dog pauser i den samme skurvogn. 

Senere kom vi på et sjak der lavede småreparationer rundt omkring i hele midtbyen.  

Efterhånden som vi lærte hinanden at kende afslørede Erik sig ganske langsomt til at være en 

kammerat og en flink fyr. Vi kom godt ud af det med hinanden, og på daværende tidspunkt 

arbejdede vi også godt sammen.  

På grund af alle de mange år hvor vi næsten ikke havde set hinanden, var Lise og jeg blevet 

fremmede over for hinanden. Lise var blevet voksen. 

Jeg kunne tydeligt mærke den store mentale forskel der var imellem os, når vi sad og hyggede os 

alene engang imellem. Indimellem afslørede hun ting og sager fra hendes liv, der ærlig talt 

chokerede mig en smule. Før i tiden havde jeg sommetider mødt hende på Wienerhallen, hvor hun 

sad sammen med et par veninder. Vi talte altid sammen ved disse lejligheder, men af en eller anden 

grund brød jeg altid op, og fandt mig et andet værtshus.  

Jeg levede mit eget liv og lod Lise leve hendes. At jeg så har tænkt på her bagefter, at et par 

storebroderlige formaninger ville have været på sin plads, er en anden sag. Bortset fra, at det helt 

sikkert ikke ville have hjulpet. Langt oppe i tyveårs alderen rendte jeg stadig rundt i min pubertet, 

og havde aldeles ikke nogen autoritet i forhold til Lise. Så jeg lukkede øjnene - som sædvanlig - og 

skubbede ansvaret fra mig. 

I løbet af eftersommeren inviterede far os på udflugt i en af Einar Mikkelsens minibusser som han 

selv kørte. På sin vis en uforglemmelig tur. Hele familien var med, og humøret var højt.  



Far må være kommet til penge, da han betalte det hele. Også fortæringen. 

Turen gik til Ulstrup slot, hvor en gammel tivolimand Kristian Toft havde lavet dyrehave og 

tivolipark. Der var også et stort Delfinarium, med en seks syv delfiner der kunne lave de mest 

utrolige ting. På vej derop gav han middag på Hornbæk Cafeteria lidt uden for Randers.  

Derefter kørte vi rundt og så - hvad der var værd at se på – i hele området nord for Randers.  

Vi kørte langs med Mariager fjord - fra Hobro og til Hadsund - hvor vi kørte over Hadsundbroen, 

og straks satte kursen mod den lille Udbyhøj færge, som ligger ved udmundingen af Randers Fjord. 

Overfarten tager kun et par minutter, og færgebilletterne kan ikke vælte noget budget. 

 

Far nød helt åbenlyst at være den glade giver. Og han nød at sidde bag rattet i bilen og fortælle om 

alle de steder vi passerede. For første gang i mange år var alle vi børn sammen med vore forældre, 

og det, i en god og fordragelig tone.  

Efter diverse afstikkere til købmænd og andet godtfolk, hvor der blev tanket op med våde varer kom 

vi hjem ud på aftenen. Erik og jeg var bestemt ikke helt appelsinfrie, og for den sags skyld heller 

ikke den gamle. (selv om han kørte) 

Jeg selv var inde i en god periode.  

Det var begrænset hvor meget man havde lyst til at springe rundt, når man kommer træt hjem fra 

arbejde. Vi arbejdede jo i Århus og skulle meget tidligt op for at møde kl. 7. Hver dag skulle vi køre 

omkring 50 km. Før vi var fremme.  

Erik var meget pligtopfyldende og stabil, og på den måde havde han en god indvirkning på mig.  

En gang imellem – når det var Weekend - tog jeg til Rønde, og gik et smut på Kringlen, der 

dengang lige havde åbnet, og fik mig et par Kringler. (om man så må sige)  

Eller også tog jeg en tur til Skødshoved strand hvor der lå en lille beverding kaldet Broen. 

Det var ligeså meget min utrættelige jagt på kvindeligt selskab der drev mig ud i Weekenden som 

det var jagten efter øl. I Skæring havde jeg stort set aldrig manglet piger, men det gjorde jeg så 

sandelig nu. Under en fugtig aften på Broen, havde jeg efter længere tids slesk tale endelig fået 

lokket en smuk lyshåret pige ud at danse. Da jeg afleverede pigen igen ved hendes bord, var der en 

af pigens bordherrer der bad mig skrubbe hjem hvor jeg kom fra. Hvorefter jeg straks inviterede 

ham udenfor til videre drøftelse af situationen.  

Da jeg kommer udenfor og vender mig om, ser jeg til min skræk, at der ikke kun er en, men tre. 

Hvis jeg havde kendt noget til Lilje brødrene, kunne det godt ske at jeg havde fundet en anden at 

danse med den aften, men det gjorde jeg imidlertid ikke.  

Dette korte møde med Lilje brødrene kostede mig en tand og to blå øjne. Dagen efter fandt jeg min 

tegnebog – min kam og min pibe i grøften - hvor de havde smidt mig. Året efter begyndte jeg at 

arbejde sammen med den smukke lyse pige og den ene af brødrene – Hans lilje - i Rønde hos Min 

gamle værkfører fra Kronen - Erik Bønding, men det er en helt anden historie. 

Vi havde også familiebesøg af Eriks søster et par dage i løbet af efteråret. Hun var udviklings 

hæmmet, og boede normalt på en eller anden institution under åndssvageforsorgen, som det hed 

dengang. Udover hans mor - var det den eneste familie han havde.  

Vi havde også besøg af en af Lises veninder – en telefonistinde – der arbejdede på centralen i 

Knebel. En flot langbenet brunette som Lise fik overtalt til at overnatte i min seng, da hun påstod at 

der ikke var andre muligheder. (jeg var gudskelov også i sengen) 

Hen på efteråret kunne jeg mærke på Lise og Erik, at den første stormende forelskelse var forbi. 

Ikke fra Eriks side, men fra Lises. Stemningen var tit dårlig i huset, og de var begyndt at snerre af 

hinanden. Så vidt jeg husker, var der også økonomiske problemer indblandet. 

Jeg vil ikke gøre mig til psykolog på Lises vegne, men jeg tror hun var begyndt at savne sine 

venner, og det liv hun havde ført i Århus. Erik var jo noget ældre end Lise, og havde alderen til et 



roligt og stille liv i familiens skød. Jeg tror, at hun følte sig trængt op i en krog. Der skete 

simpelthen for lidt i vores afkrog af verden.  

Efter et opgør med Erik forsvandt hun pludseligt. 

En mandag aften, da vi kom hjem fra arbejde, var der ingen Lise. Erik ringede til Oscars Cafeteria i 

Rønde for at spørge efter hende, men de havde ikke set hende. Derefter tog han ned til far i Thorup 

og overtalte ham til at køre sig til Århus for at lede efter hende. Uden resultat.  

Vi sad og talte sammen, da han sent på natten kom tilbage fra Århus. Han græd meget og havde det 

i det hele taget elendigt. Vi blev enige om at han skulle tage med på arbejde den følgende dag, for 

om ikke andet, at adsprede tankerne lidt. 

 

Da vi dagen efter holdt frokost i skurvognen, sagde han pludselig, at nu tog han hjem. Han bad mig 

om at underrette Formanden, hvorefter han gik ned for at tage rutebilen. Jeg fik fat i formanden – 

som vi kaldte den sorte – satte ham ind i situationen, og gik tilbage til mit arbejde. 

Om aftenen da jeg kom hjem, var der tilsyneladende ikke nogen hjemme. Der var ryddet op, og det 

hele skinnede. Døren ind til Erik og Lises soveværelse var lukket, og der hørtes ikke en lyd nogen 

steder. Som jeg har fortalt er jeg en værre tøsedreng, så stilheden huede mig aldeles ikke. 

Jeg satte mit øre til soveværelsesdøren, og syntes jeg kunne høre en svag snorken. 

Jeg åbnede forsigtigt døren til soveværelset og kiggede ind. Erik lå i sengen – på ryggen – og 

snorkede ganske blidt. 

Jeg trak vejret lettet og gik ud i køkkenet og satte noget mad over til mig selv. Da jeg var færdig 

med at spise, vaskede jeg op og gik i bad. Efter badet gik jeg, kun i underbukser, ind for at se TV 

avisen i stuen. Mens jeg ser den, hører jeg pludselig et bump fra soveværelset hvor Erik ligger.  

Jeg går hen og åbner døren og kigger ind. Erik er faldet ned på gulvet. 

Mens jeg bakser ham op i sengen igen, får jeg pludselig øje på det tomme pilleglas og brevet der 

står op af det. Jeg læser kun de første par linier, og jeg er klar over med det samme, at der skal 

handles hurtigt. I underbukser - løber jeg over til gårdejeren – beder ham alarmere Falck, og sprinter 

tilbage til huset, hvor gårdejeren snart efter gør mig selskab.   

Efter en rum tid kommer Falck endelig sammen med lægen. (fra Ebeltoft) 

Efter en kort undersøgelse bliver han taget med til udpumpning på Ebeltoft sygehus. 

Jeg var rystet.  

Jeg låner gårdejerens telefon og ringer til Kaj, som vi kører med til Århus. Sætter ham ind i 

situationen, og beder ham samle mig op næste morgen hos min far og mor i stedet for. 

Derefter tager jeg hjem for at fortælle hvad der er sket.  

Engang imellem – når jeg er langt nede, og i det filosofiske hjørne – kan jeg ikke la’ være med at 

plage mig selv med, at hvis jeg ikke var kommet hjem den aften, var han højst sandsynlig ikke 

blevet fundet i tide. 

Jeg flyttede foreløbig hjem indtil der var kommet en afklaring på situationen.  

Et par dage efter, da jeg kommer hjem fra arbejde, finder jeg Lise og Erik hjemme i stuen ved de 

gamle. Jeg kan som sædvanlig ikke vare min tunge - og spørger Erik - om han har fået udsovet. Jeg 

husker ikke mere hvordan Lise havde fået nys om hele miseren, men i hvert fald kom hun tilbage. 

Senere da vi havde fået aftenkaffe kører far os hjem til huset igen. 

 

Da arbejdet på fjernvarmen er sæsonarbejde blev vi fyret et par måneder før jul. Som jeg har fortalt 

var det ikke svært at finde arbejde i tresserne, og vi fik nyt arbejde, stort set med det samme. 

En jord og beton virksomhed i Grenå søgte jernbindere og betonfolk til at bygge den nye 

svømmehal der hørte til Sølystskolen i Egå. 

Jeg fik nu Erik som min faste makker. 



Det var ikke godt. Vi kunne overhovedet ikke enes. Erik var vant til at have et stort ansvar ombord 

på skibet, og havde haft folk under sig. Desuden var han også ti år ældre en mig o.s.v. o.s.v.  

Jeg havde til gengæld aldrig haft folk under mig, men var vant til at arbejde selvstændigt.  

Ydermere var han ikke vant til at se på en arbejdstegning, og jeg syntes han sjuskede med målene. 

Da det begyndte at give sig udslag i sure miner på hjemmefronten bad jeg formanden om at skille os 

ad. Vores forhold blev aldrig helt det samme efter den tur. 

 

Det varede heller ikke længe inden smågniderierne mellem Lise og Erik tog til. De skændtes mere 

og mere, og de var efterhånden ligeglade med om jeg hørte det eller ej. Som regel gik jeg ind til mig 

selv med en god bog og lukkede ørerne, eller også fandt jeg malergrejet frem og malede lidt. 

Jeg gad ikke på nogen måde at blande mig i deres forhold. Der var fejl på begge sider som der altid 

er i et ægteskab. Hverken Lise eller Erik havde det godt i den periode.  

Lise var rastløs kunne jeg mærke.                                    

 

Julen og nytåret fejrede vi hjemme i familiens skød i Thorup. Stille og roligt som vi plejede. Jeg kan 

i hvert fald ikke huske om jeg var nogen steder Nytårsaften, men jeg tror det ikke, da det aldrig 

rigtig har sagt mig noget.  

Lige efter nytår er den gal igen. Vi kommer hjem fra arbejde, og Lise er væk. Hun må ha’ lagt en 

seddel til Erik, jeg husker det ikke mere. Vi ringer efter far som lover at komme efter os i taxien 

og denne gang tager jeg med til Århus, for at lede efter hende. Det er den 5 eller 6 januar 1970. 

Vi tog hele raden rundt, af de værtshuse, som vi vidste hun plejede at komme på. Ingen havde set 

hende, og da det efterhånden var blevet midnat blev vi enige om at vende snuden hjem, da vi jo 

skulle på arbejde næste dag. Erik blev enig med sig selv om, at han ville lede et par timer mere, så 

han bad om at blive sat af. Han var kommet i tanke om, at hun havde nogle veninder, som hun 

muligvis havde opsøgt. Det kunne jo være. 

Erik mødte ikke på arbejde næste dag, så jeg blev sat af i Thorup, for at spise hjemme ved de gamle.  

Om aftenen da vi lige havde sat os foran fjernsynet bankede det pludselig på døren. Jeg lindede 

gardinet en smule, og så, at der var genskind af blanke knapper. Politiet - for det gennem mit hoved. 

I første omgang tænkte jeg på gammel skat og alt muligt. 

Far gik nu ud i gangen og lukke døren op, og beder den lokale betjent indenfor. Tjecken som han 

hed, kommer nu ind i stuen med hatten i hånden. Han rømmer sig nervøst, og spørger, er det Martha 

og Magnus Hald? De svarer bejaende, hvorefter han siger til mor – fru Hald de må hellere sætte 

dem ned! Derpå kigger han på mig og siger, unge mand vil du være venlig at forlade stuen! 

Mens jeg går ind i soveværelset farer det igennem mit hoved. Det er Lise. 

Mens jeg står i soveværelset kan jeg høre min mor bryde ud i en høj hulken. Ole og Tove er ikke 

faldet i søvn endnu, og spørger mig, hvad der sker. Jeg tror det er noget med Lise! Siger jeg. 

Far kommer nu ind i soveværelset efter mig, og siger at jeg skal komme ind i stuen. Jeg spørger 

ham om der er sket noget med Lise. Han nikker, han kan ikke svare for bevægelse. Tjecken 

undskylder nu over for mig, at jeg blev sendt ud af stuen, da han ikke var klar over, at jeg var 

sønnen i huset. Han gentager nu, hvad han har fortalt far og mor. At Lise er død, og efter de 

foreliggende oplysninger tyder alt på, at det er Erik der har slået hende ihjel. 

Efter et par venlige og medfølende bemærkninger tager han afsked med os.  

Resten af aftenen står som en tåge for mig. Vi sidder og snakker det halve af natten. Vi kan 

simpelthen ikke fatte det. Far og mor græder meget. Vi spørger os selv om, hvad vi kunne have 

gjort, for at denne frygtelige situation ikke var opstået.  

Ud på natten får jeg et par ketoganer af mor for at kunne falde i søvn.  

Næste morgen går jeg ned til købmanden, og køber alle de forskellige aviser som de har. Jeg kan se 

på købmanden, at han har læst aviserne. Jeg siger imidlertid ikke noget, og det gør han heller ikke. 



Det var hårdt at læse aviserne i de kommende dage. Der stod mange ting der passede, men der stod 

så sandelig også ting jeg ikke rigtig kunne genkende. Efter et par dage undrede jeg mig over, at vi 

ikke havde hørt fra Århus Politi. Jeg ringede til dem og bad om et møde. Et par dage efter kom der 

en Kriminalassistent, og talte med mor og far og undertegnede. Jeg havde trods alt boet sammen 

med dem og havde fulgt deres forhold fra første parket. Efter besøget af Kriminalassistenten fik jeg 

det lidt bedre. 

 

Begravelsen var ’et langt mareridt. Jeg kørte sammen med Onkel Svend da vi hentede Lise på 

kapellet i Århus. For første gang i alle de år jeg havde kendt Svend, talte vi sammen som ligemænd.  

Før i tiden når jeg besøgte dem var det altid mest moster Gunhild jeg havde talt med. Den eneste der 

rigtig duede hos Svend og Gunhild var Lise (eller søster som de kaldte hende). 

Svend fortalte mig, at Gunhild havde meldt afbud til begravelsen, da hun ikke følte, at hun kunne 

klare det psykisk. Hun sad og græd derhjemme – fortalte han - og havde det meget dårligt.  

Da jeg mere eller mindre var dopet med mors ketoganer, kan jeg ikke huske hvem af familien der 

var med til begravelsen, kun at hele kirkegården var fyldt op med folk, hvoraf mange som jeg ikke 

kendte. Jeg kan heller ikke huske hvem der bar kisten, udover mig selv, far og onkel Svend. 

Da vi sad hjemme om aftenen sagde mor, at det var helt utroligt, så mange mennesker som Lise 

måtte have kendt. Hele kirkegården var jo fyldt op med mennesker.  

Jeg gad ikke fortælle hende, at de sikkert kun var kommet af sensationstrang. 

De fleste af de blikke jeg havde set, var ikke præget af medfølelse, men af nysgerrighed. 

Da jeg vågnede næste morgen vidste jeg ikke hvor jeg var. Jeg kunne overhovedet ikke huske, at 

jeg var gået i seng. Jeg på det nærmeste vaklede ind i stuen hvor de andre var forsamlet. Mor 

fortalte mig - at jeg - mens vi havde set fjernsyn, havde bedt om nogle flere ketoganer til at falde i 

søvn på. Det havde jeg fået – og var gået ud som et lys. 

De havde begge to båret mig i seng. 

Jeg husker stadig væk intet som helst fra den aften. 

Jeg havde ikke været på arbejde nogle dage efterhånden, og min lyst til at komme det, kunne ligge 

på et meget lille sted. Så jeg droppede det. 

Jeg hentede de få ting jeg havde efterladt i huset, og fik det anbragt hos far og mor, hvorefter jeg 

satte kursen mod Århus. 

 

Hvis man har lyst til at læse mere af min historie kan man læse den på www.bassehansen.dk  

http://www.bassehansen/

