
 skæbnliguttetaanlig skæbne sluttet
Frøken Anna. Jensen, Nørre- og begivenheder i datidens Hor-

gade 40, Horsens, er død, knap 
77 aar gammel. Med frk.Jensens 
død er en usædvanlig livsskæbne 
afs luttet .  Hun var en eneboer
midt i byen, men havde en 
personlig og kulturel baggrund, 
som den yngre generation 
næppe forstod. Hun var datter af 
brygger
Niels Jensen, som var en af byens 
spidser. Han ejede det meste af 
Næsset, var med til at stifte 
Horsens Bank og gjorde den gamle 
bryggergaard i Nørregade til en 
betydelig virksomhed. 
Bryggerhjemmet var  et  
r ig t ig t  borgerhjem i tidens 
stil, og frk. Jensen fik en fornem 
uddannelse med 
privatundervisning i  fransk og 
musik. Med sit lange sorte haar, 
der udslaaet naaede helt fil 
anklerne, var hun i sine unge aar 
en virkelig skønhed. -Men hun 
giftede sig aldrig, og hun 
flyttede aldrig hjemmefra. Da 
den gamle brygger døde i 
slutningen af tyverne, blev 
hun boende i hjemmet 
sammen med sin bror, brygger 
Chr. Jensen ,der ligeledes var 
ug i f t .  Han opgav  
bryggerv i rksomheden i 1946, 
og for godt 4 aar siden døde han.

Efterhaanden var forholdene i 
hjemmet blevet smaa Frk. Jen-
sen levede i  trange kaar.  Hun 
var ensom blandt mennesker,  
men kastede sin kærlighed paa 
sine venner blandt dyrene. Hun 
havde fire katte samt duer og 
kanariefugle.Skønt frk. Jensen 
ikke ofrede noget som helst paa 
sig selv, købte hun hver dag fisk 
og duefoder for henved fem 
kroner til sine kære dyr. 
Sjældent vovede hun sig ud,og 
hun tillod aldrig andre at 
komme ind i lejligheden. Naar 
hun endelig talte med andre, 
var det som regel om livet i 
Horsens for 50 aar siden Næppe 
nogen anden kunne huske saa 
meget som hun um personer.

r

sens.Med frk. Jensen er den sidste 
efterkommer efter brygger Niels 
Jensen død. Hun havde saa sent 
som i  torsdags ta l t  om,  at  nu 
skulle hun snart have skrevet te-
stamente. Hun agtede at skænke 
sine ejendele til Horsens Museum 
og  Foreningen t i l  Dyrenes  
skyttelse samt til fortsat vedlige-
holdelse af familiens gravsted. 
Men hun naaede ikke at gøre te-
stamente. Søndag morgen 
opdagede hendes naboer, at hun 
ikke havde taget sin lørdagsavis 
ind, og man fandt hende 
liggende død i  lej l igheden. Hun 
havde i  den sidste tid haft flere 
hjerteanfald, men hun nægtede at 
tilkalde læge eller lade sig 
indlægge. — Skal jeg dø, saa 
dør jeg uden lægens hjælp, sagde 
hun..
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