
Ved dette blev deres liv 
 

Hanne og Jens Aage Dalgaard  
etablerer sig som vognmand og stiftede familie i Tvis, 1949-1956 

 

 

 
Hanne og Jens Aage Dalgaard er begge fødte i Feldborg og gifter sig i 1948.  
Ved den tids begynder år, var det ikke usædvanlig med korte lejlighedsbosættelse, som ret ofte blev udskif-
tet efter trang og pladsbehov.  Som sådan blev det også for Hanne og Jens Aage Dalgaard, som havde to 
begynderlejligheder i Aulum forinden de flyttede til Tvis, hvor de her har bo siddet 4 forskellige lejligheder, 
forinden køb af eget hus ”Home” på Hovedgaden i Tvis by.  
 
Deres første lejligheds bosteder var herved: 

1. Overetage, v./tømmer E. Ankersen.  
2. Røgterhuset, v./Laurlyst.  
3. Lejlighed 2, v./Jens Skautrup.  
4. Den nye mejeribolig, v./mælkeudsalg. 

 
I Tvis by havde Hanne og Jens Aage nært familie tilknytning til flere kendte personligheder, som var tidlige-
re købmand Niels Sørensen og efterkommer heraf, samt vognmand Peder Dalgaard. 
Hanne og Jens Aage får sammen 6 børn, hvoraf de 3 er fødte i Tvis, af de 6 børn er nu kun 5 levende. 
 
Jens Aage Dalgaard 
Jens Aage Dalgaard er født i Feldborg 1925, er her døbt Jens Aage Dalgaard Hansen ved forældre husmand 
Hans Dalgaard Hansen og Hustru Mette Jensen. Senere er dåbsnavnet Hansen bleven slettet som efter-
navn. 
Jens Aage er konfirmeret i Aulum 1939, efter forældres fraflyt fra Feldborg til Stoubæk i Aulum/Hodsager. 
 

 

Familien Mette og Hans Dalgaard 
 

Familien Mette og Hans Dalgaard Han-
sen. Jens Aage foran sin far, med hånd 
på skulder, med herved besøgende ved 
Sine og Chr. Hansen, Tvis, bror til Hans 
Dalgaard. 
Drengen t.v. for Hans Dalgaard, er 
Peder Dalgaard som blev vognmand i 
Tvis/Holstebro. 
Pigerne: Døtrene Klara og Edith, og en 
ukendt herre til højre. 
Sted usikkert, menes være i Feldborg, 
muligvis i Aulum. 



 
 
 
 

Mette og Hans Dalgaard i mosen 1937 
 

 
Mette Dalgaard 

 
Hans Dalgaard 

 
 
Forinden Jens Aage omkring 1951 etablerede sig som selvstændig vognmand, havde han arbejdsopgave 
som chauffør hos sin bror vognmand Peder Dalgaard i Tvis. 
Ved sine år i Tvis oprettede han to lastvognstog med hovedsagelig brunkulskørsel til Skærbækværket. 
 

 

Jens Aage Dalgaard ved brunkulslejet i Søby 

 
 
I 1956 flytter familien Hanne og Jens Aage Dalgaard fra Tvis til Brande, hvorfra de efterfølgende flytter flere 
gange, til egnsområder i det midtjyske brunkulsterritorier. 
 
Ved slutning af 50’erne var transport for brunkulsepoken til Skærbækværket ved at være et afsluttende 
kapitel. Herfor valgte Jens Aage i 1959 at afhænde brunkulskørsel for at afprøve andre udfordringer, som 
var flyt til Herning, som var til Shell på Ringkøbingvej 13, hvor han i 1959 oprettede en fragtrute mellem 
Herning og Ålborg som han drev fra 1959-1965. 
Herefter blev han ansat som tankvognschauffør ved Shell, med udkørsel af benzin og olie som var fra 1965 
og til han gik på efterløn i 1986. 
 
 



Jens Aage i kø ved brunkulslejet 

 
 

Hanne Dalgaard 
Hanne er født i Over Feldborg 1929, er her døbt Anna Johanne Nielsen ved forældre landpost Niels Christi-
an Nielsen og Hustru Klara Sørensen.  
Herved er hun barnebarn af den kendte spillemand Peder Pøhl Sørensen i Feldborg, som har komponeret 
flere spillemandsmelodier til gamle danse. 
Hanne var ved årerne 1945-46 ekspeditrice hos sin morbror daværende købmand Niels Sørensen i Tvis. 
Ligeledes har Hanne gennem årerne dyrket et virksomt liv, som har været ved hjælp i tørvemosen ved tør-
vevending samt sætte i skruestakke, for Hans Dalgaard, som drev tørvehandel. 
Ligeledes har hun være ekspeditrise ved Tatol i Aulum, samt brugsen Fremad i Feldborg. 
Ved årerne i Herning 1959-1965 drev hun tilhørende bladkiosk ved Shell. 
Efter år i Herning flytter Hanne og Jens Aage til Fredericia, hvor Hanne i 10 år arbejdede på cigarfabrik. 

 

 
Peder Pøhl, Hardsyssel Årbog 1949 

Fot. Tage Lier Hansen, Herning 

 

Om den kendte spillemand Peder Pøhl, født som kolonist 
ved Fjaldene på de jyske sletter, fortæller historien. 
 
Peder Pøhl 1850-1948, har gennem sine leveår levet et alsi-
digt liv som murer, tømrer, snedker og spillemand. Han bo-
satte sig i Feldborg og oplevede grumme meget i sit lange liv. 
Han har opført Hodsager kirke og været i Norge for at bygge 
teglovne. 
Med sin musik har han glædet utallige mennesker, men på 
sine ældre dage kan han ikke rigtig mere høre tonerne, lige-
som han ikke mere ser godt på korte afstande. 
 
Peder blev gift med Johanne fra Aamosegaard i Hodsager. De 
bosatte sig i Feldborg og fik 9 børn. Kirstine, Dorthea, Nielsi-
ne, Kirsten, Sørine, Anna, Niels (købmand N. Sørensen Tvis), 
Klara (mor til Hanne Dalgaard) og Søren Pøhl der blev vogn-
mand i Feldborg, hvor efterkommer endnu driver vogn-
mandskørsel, som med speciale vogntog for trætransport, 
færdes ad de danske veje. 
Peder Pøhl havde værksted i Feldborg, hvor han som 84 årig 
lavede 8 kommoder og 2 radioskabe.  



Peder Pøhl byggede selv hus i Feldborg ca. 1890 
 
 

 
Peder Pøhl med familie. Pigen yderst til højre er Klara Sørensen 10 år gammel, som senere blev 

mor til Hanne Dalgaard. 
Bag vinduet længst til højre oprettede Peder Pøhl Feldborgs første købmandsbutik. 

Ved hus modsatte side vejen, oprettedes senere en brugsforening, hvorved Peder Pøhl var uddeler 
 
 

 
 

Peder Pøhl foran sin selvbygger lysthus i Feldborg 1932 
 



 
 

Hanne og Jens Aage fejrer krondiamantbryllup 2013 
 

 

Hanne og Jens Aage med børn, ved krondiamantbryllup 

Efter et langt liv med lastvognskørsel ad landevejene, har Hanne og Jens Aage Dalgaard nydt deres otium 

med 30 gode år i Fredericia, hvor de kunne afholde krondiamantbryllup den 19. marts 2013.  
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