
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107 ÅR I MORGEN 

 
Et ansigt med historie 

 
Af Jette Warrer Knudsen / Foto: Holger Bundgaard 

 ”Alle herligheder er kommet i min tid. Hvad kan de mon finde på at opfinde 

fremover? Det et svært at forestille sig”. siger Dorthea Jensen, mens hun ser til-

bage på et liv, der må siges at være enestående. På mandag fylder hun 107 år. 

 ”Jeg husker tydeligt, da de opfandt cyklen. Min søster var den første, der fik en. 

Og hestene var så bange for den nye opfindelse, at de stejlede, når hun cyklede 

forbi”. fortæller Dorthea Jensen. 

Cyklen, elektriciteten, telefonen og automobilen er alle opfindelser, som hun 

husker med stor ærefrygt. 

 ”Den bedste opfindelse er nok elektriciteten. For den betød, at vi slap for at 

malke i hånden”. understreger Dorthea Jensen, der blev født på en gård i Egtved og 

senere i en årrække drev landbrug sammen med sin mand i Gesten ved Vejen. I 

dag bliver fødegården i Egtved drevet af femte generation i familien. 

 

Rejsen til Canada 

 

 En af de største oplevelser Dorthea Jensen har haft i sit lange liv var rejsen til 

Canada, hvor hun besøgte sin søn. 

 ”Første gang sejlede jeg derover. Og anden gang var det med flyvemaskine. Det 

var en stor oplevelse”. husker Dorthea Jensen, som oplevede den sorg, at hendes 

søn døde 75 år gammel. Men hun har stadig sine tre døtre. Den ældste er 78 år og 

den yngste 68. I alt har Dorthea Jensen 10 børnebørn og 16 oldebørn. Måske flere 

tilføjer hun. For det er svært at holde styr på, hvordan det går familien i Canada. 

”Men alle mine oldebørn er giftefærdige nu. Så måske blive jeg snart tipoldemor”, 

tilføjer Dorthea Jensen.  

 Fødselsdagsfesten skal fejres på plejehjemmet Birkely i Askov, hvor Dorthea Jensen 

har boet siden 1983. 30 gæster er inviteret, og så skal der både synges og spilles 

klaver. 

 

Den kristne tro 

 

Den kristne tro har altid betydet meget for den usædvanlige fødselar. I mange 

år var hun aktiv i bibelkredse og søndagsskolen. 

”Det blev jeg opdraget til, og det er jeg glad for”, siger hun eftertænksomt. 

Dorthea Jensen er taknemmelig for sit lange liv, som de sidste 42 år har været uden 

ægtefællen, der døde som 60-årig i 1955. 

  ”Jeg venter på at komme hjem. Jeg er parat, for jeg ved, hvor rejsen går hen. 

Til Guds rige i de evige boliger, hvor jeg skal være sammen med dem, der gik for-
ud”, siger den snart 107-årige. 

Dorthea Jensen, Plejehjemmet Birkely, Askov, Vejen 
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(Ane) Dorthea Jensen 

f. Nielsen Vinkel i Egtved 
*10. marts 1890 

† 25. november 1997 


