


Af samme forfatter:

Baglæns ind i drømmen – digte 1981 
Afrodite i Odinsparken – digte 1982 

Altid havet bag mine øjne – digte 1985 
…hed: erotiske digte og tegninger (m. Laila Bell og Mette Brandt) – 1985 

Heksedans – digte 1985 
Nøgen – digte 1989 
En tid – digte 1990 

Stumper og stykker – roman 1990 
Rum – digte 1992 

Dødszone – digte 2013 
Der flyver ingen hatte – erindringer 2014 

Hunner – digte 2014 
Og – digte 2014 

Kryb, kravl – digte 2015 
Forvandlingskuglens vandring – digte 2016 

Den store vennebog (m. Pia Sigmund) – 2016 
Mine udvalgte samlinger af ord – digte 2016
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Til minde om: 

Mine oldeforældre, Karen og Anders Krogh.

Min farmor og hendes tre søstre på Krogstrupholm, Anne, Karen, 
Maren og Andrea Krog, plus Nicoline Nielsen kaldet Nico, pleje-
søster, Flejsborggård.

“Drengene” på Vesterårupgård, Michael, Knud, Hans og Poul Krog.

Mine farbrødre, Aksel og Poul Krogh Jensen.

Mine forældre, Hanna Kirstine og Niels Henning Krogh Jensen.

Tak til Freddy Jepsen for it-hjælp
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Forord

Den 28. marts 2016, gik gårdejer Poul Krog, Vesterårupgård, Him-
merland, stille bort, 14 dage før han fyldte 98 år. Poul Krog var min 
fars fætter og deres mødre var søstre og stammede fra Krogstrup-
holm, en smuk gård ved Farsø, som i en lang årrække tilhørte mine 
oldeforældre, Karen og Anders Krogh Nielsen. Poul var den sidste 
ud af en søskendeflok på 5, Karen, den førstefødte, døde allerede 
som 27-årig, men de 4 ugifte brødre, blev alle boende på gården, til 
de døde. Vi kaldte dem “Drengene”.

Dér stod vi på gårdspladsen, to fætre, en kusine, min søster og jeg. 
Poul var blevet bisat, nu skulle vi dele boet. Det var en frisk og 

solrig morgen, alt lignede sig selv. Vi gik ind i stuehuset, ind i en 
tidslomme på over 100 år. Meget lidt var forandret, hver ting stod 
på sin faste plads, som den altid havde gjort, siden Vesterårupgård 
blev overtaget i 1905, hvor “Drengenes” forældre, Anders Krog og 
Maren Krog flyttede ind. Tunge buffeter, skabe, sofaer, lænestole, 
krystallamper, tunge, røde fløjlsgardiner i de 5 store stuer. Alt var 
bevaret og gemt. Også billeder og dokumenter. Vi mindedes alle 
de gode og festlige stunder, vi havde haft med Drengene gennem 
årene, vi var deres nærmeste familie. I 1944 brændte gården og 
blev genopbygget. Den nye hovedbygning kom til at ligne Krog-
strupholm med den karakteristiske karnap. Og dertil kom en ny 
overbygning.



Og pludselig kom det til mig, det hele kom væltende, min fars slægt 
kom frem og skyllede mig tilbage til stedet, hvor det hele begyndte: 
KROGSTRUPHOLM.

Maj 2016 - her står vi uden for stuehuset på Vesterårupgård, inden det 
bliver solgt. Vi er nærmeste efterkommere af brødrene Krog: Ole, Petter, 

Greta, Karen Lena, Henning, Lone, Kristen og Lennart.




