
 

 

Ved dette blev hendes liv 

 

Elise Skautrup Pedersen 

født i ”Morreholm” Tvis  

 

 
 
 

Har efter forudgående aftale aflagt besøg hos Elise Skautrup Pedersen i Vinderup, for ved fælles hjælp 
gennemgå en del billede albums, som efterladenskab efter hendes mor og afdøde søster Tove Skautrup. 
Herved forelå ret mange albums, med hovedsagelig samlinger fra forskellige familiesamvær gennem 
årerne, som umuligt kan stedfæstes ved kun kort besøg, men en prisværdig samling som efterkommer kan 
få glæde af, ved ikke er gået tabt. 
 
Elise Skautrup Pedersen er født i 1932, i ”Morreholm” Tvis, hun er døbt Inger Elise Andersen, som senere 
tillagde sig navnet Lis Skautrup. 
Hendes forældre var Ingeborg Marie Hovmand og Jens Anker Andersen, som tillagde sig navne som 
Ingeborg og Jens Skautrup. 
Lis er nr. to af tre børn, som er Holger, Lis og Tove, som alle er opfostret i hjem med danse- og musikalske 
interesser, som mange gennem årerne har haft stor glæde af, at deltage- og lytte til. 
 
I 1943 flytter familien fra ”Morreholm” til ”Højbo” på Smedegårdvej i Tvis, flytter igen herfra i 1949, til 
hjørnehuset ved Smedegårdvej og Klostervej i Tvis by. Herved var så stort grundareal at der senere blev 
opført en mindre bygning hvorfra Tove Skautrup og hendes mand Jørgen Poulsen en tid drev 
købmandsforretning 



 

 

 
Hjørnehuset ved Smedegårdvej og Klostervej i Tvis by 

 
Lis Skautrup har haft skolegang i tre af Tvis skoler, Gedebo, Hingebjerg og Skautrup skoler. 
 
Ved skolebillede fra Gedebo skole, omkring 1941-42 har Lis kunnet påsætte navne for samtlige elever. 

 
 

Række, øverst fra venstre:  
Kresten Haunstrup, V. Høvids – Jørgen Nielsen, vogterhus 9 – Henry Nielsen, S. Høvids – Erik Jespersen. 
Mellemrække, fra venstre: 
Thea Martinsen, Ø. Morre - Inga Damgaard, S. Morre – Kamma Pedersen, V. Morre – Margrethe Jacobsen, 
Løghøj - Ruth Laursen, Nørrelund. 
Række, nederst fra venstre: 
Gerda Pedersen, V. Morre - Lis Skautrup, Morreholm – Grethe Brejnholt, Damgård – Kristian Jensen, V. 
Brejnholt – Vagner Kjeldsen, St. Uhrlund 



 

 

Lis Skautrups forældre Ingeborg og Jens Skautrup ved hjørnehuset i 
Tvis by. 
Personen til venstre er ukendt.  
 
 
 
Lis Skautrup fik ved Jørgen Mogensen, Vester Skautrup, plads som 
tjenestepige før hun blev konfirmeret, og havde herfra en tid med 
skolegang ved Skautrup skole. 
Gennem ungdomsårerne har Lis haft forskellige tjenestepladser, bl.a. 
ved Carsten Schütz, Tvis Kloster avlsgård. 
 
I 1953 gifter Lis Skautrup sig med jernbanearbejder Folmer Pedersen 
fra Sahl, ved Vinderup. 
Deres første bosted var i vogterhus 42a i Hanbjerg. Efter en tid herved 
flyttede de i vogterhus 42 ved Ejsingvej, hvorved Lis en del år var 
ledvogter bestyrer ved dennes vejoverkørsel. 

I 1967 blev manuelt led bevogtning herved nedlagt, Lis og Folmer flyttede så til Handbjergvej 7 i Vinderup, 
hvorefter de selv opførte hus på Vesterlund 42 i Vinderup, hvorved de fik deres sidste leveår sammen indtil 
2004, hvor Lis da blev enke og flyttede herfra til Thorupgård 10, i Vinderup. 
Lis og Folmer fik tre børn, som ikke herved navngives. 
 
Lis og Folmer har gennem årerne haft et godt og virksomt liv med sunde interesse for normalt livsførelse, 
ligesom de hver især har dyrket kulturelle samfundsinteresser efter lyst og evner. 
 
Folmers livsgerninger forekom som jernbanearbejder, ligesom Lis, efter tiden som ledvogter, gennem en 
del år har udført gøremål på plejehjem i Vinderup. 
Lis hendes danseinteresse fra ungdomstiden var endnu ikke glemt, hun blev derfor uddannet som 
instruktør for seniordanse, hvormed hun gennem en del år har været leder for dansehold i samtlige sogne 
udenom Vinderup og langt op i Salling land. 
Ligeledes var Lis initiativtager for at få oprettet et aktivitetscenter i Vinderup, 
 
I flere perioder har Lis været medvirkende ved sommer-  og jule levendegørelse på Hjerl Hede, herved har 
hun medvirket ved forskellige stande, men var hovedsagelig som strikker og historiefortæller, ligesom hun 
har haft en periode herved som præstefrue. 
Livet på Hjerl Hede er et kulturarv som står Lis Skautrup meget nært. 
 
Fra Lis Skautrups billedalbums forelå et par billeder med kendinger fra Tvis, som påsættes herved, ligesom 
lidt pr. for hendes bror Holger som var en dygtig harmonikaspiller, der gennem flere år dyrkede dansemusik 
med forskellige musiker. 
Lis hendes to søskende Holger og Tove er begge døde.  
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Lis Skautrups bror Holger leverede 
gennem mange år såvel gammeldaws  

som moderne dansemusik, 
for unge som er bleven ældre 

 
 
 
 
 

 

Så var der lige denne i gemmerne 

 
Opvartersjak i Tvis, navne er ikke påsat herved. 

 



 

 

Den lille butik ved hjørnehuset, hvorved Tove Skautrup og hendes mand i en tid drev købmandshandel 
 

 
 

 
 

Den velkendte kogekone i Tvis, Anne Hesel foran opgang til kælderlejlighed, ved hjørnehuset 
ser hen mod den lille købmandshandel ved Tove Skautrup 

 
 



 

 

Efter en tid med at drive købmandshandel, valgte Tove og Jørgen Poulsen at flytte fra Tvis og til Sørvad. 
hvor Jørgen blev ansat i sin bror Vagn Poulsens vognmandsfirma, som her vist ved et 

jubilæumsbegivenhed, som gennem mange år prægede transport ad det danske vejnet. 
 

 
 
 

Dette var i hovedtræk lidt over Lis Skautrup liv og virke gennem årerne, men selv om Lis nu er bleven en 
ældre dame på 84 og lever sin otium på Thorupgård 10, i Vinderup, dyrker hun fortsat sine interesse med 
sin venneskare, ligesom hun også er med i en gammel kortklub med gamle kendinger i sin hjemstavn i Tvis. 
 
 
 
 
 
 

Samlet og opsat ved  
Chr. Østergaard Jensen 

Aulum 


