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HANS PEDER MARIUS SØRENSEN & DORA VELANTINE PEDERSEN
”Bedstefar” og ”Farmor”

Hans Peder Marius Sørensen er født i Ellinge på Fyn i 1868 som søn
af husmand Lars Sørensen og Anne Kirstine Hansen Hvid.
Han fik en uddannelse som gartner.
I årene 1890 til 1896 opholdt han sig i Australien.
Dora Velantine Pedersen er født på Hjelms Mark på Møn i 1879 som
datter af gårdejer Lars Pedersen og Mette Kirstine Nielsdtr.
Hans Peder Marius Sørensen og Dora Velantine Pedersen bliver gift
i 1901 og bosætter sig først en kort tid i Tersløse. Derefter
flytter de til Lendemark på Møn, hvor Hans Sørensen ernærer sig
som gartner.
Her får de sønnerne Leo i 1902 og Arnold i 1903.
I 1907 overtager de Lars Pedersens gård på Hjelms Mark.
Her får de sønnen Richard i 1909.
Hans Sørensen dør her i 1955.
Dora Sørensen dør i 1964.
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Tidsbillede
Dora og Hans Sørensen har i deres levetid kunnet se portrætterne
af følgende regenter på de danske mønter: Christian IX, Frederik
VIII, Christian X og Frederik IX. Af disse sad Christian IX på
tronen i 43 år, Christian X i 35 år.
Politisk set var det partiet Højre, der indtil 1901 havde regeringsmagten. Derefter overtog partiet Venstre regeringstaburetterne, senere efterfulgt af Socialdemokraterne.
Socialdemokraterne blev først ved valget i 1890 et parti af
politisk betydning. At de endnu ikke var akcepteret kan ses af den
kendsgerning, at Højres krigsminister Bahnson efter valget billigede, at arbejdere, der var medlemmer af socialdemokratiske
foreninger, blev afskediget fra statens værksteder. På samme tid
bredte andelsbevægelsen sig over hele landet. Det første andelsmejeri oprettedes i 1882 i Hjedding på Vardeegnen, og det første
andelsslagteri i 1887 i Horsens.
Hans Sørensen indtil 1901
Hans Sørensen voksede op hos forældrene i "Lyumskovhuset" i
Ellinge på Fyn som den næstældste i en søskendeflok på 5.
Han er formentlig som sine yngre brødre kommet ud at tjene i 10
års alderen. Ved konfirmationsforberedelsen i begyndelsen af 1883
fik han ug i kundskaber og mg i opførsel. Han må senere være
kommet i lære som gartner, for som sådan er han i 1889, som 20årig, ansat på "Spjellerupgård" beliggende i Hyllinge vest for
Næstved. Han følger på dette tidspunkt med i sit fag ved læsning
af blandt andet uge-fagbladet "Vort Havebrug".
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Herregården Lykkesholm

Året efter er han ansat på herregården "Lykkesholm" i Ellested
sogn, beliggende på Østfyn. Her begynder han i maj måned at føre
dagbog over sine daglige gartner-aktiviteter, suppleret med
afklarende bemærkninger.
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Lørdag den 12.juli skriver han for eksempel i dagbogen: "Skuffet
og reven i den lukkede Gang og foran hovedbygningen, afskaaren
Kommen, luget Stenhøjen og prikket Cineraria hybrida".
Som afklarende bemærkning tilføjer han: "Den afskaarne Kommen blev
liggende nogle Dage for at vejre".

Dagbogen fik sønnen Leo en snes år senere lov til at bruge som
frimærkealbum.

Dagbogen over gartner-aktiviteterne
oktober måned.
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På et tidspunkt må han have fået udlængsel, enten på grund af sine
sociale forhold - eller af eventyrlyst.
Dagbogen for første halvdel af november måned 1890 lyder nemlig
således:

Aner\00004/Dec.2020

Side

6

Generation II.

Bedsteforældre til Grete og Emil

Ane nr. 4/5

"Lørdag d.1. :
Søndag d.2. :
Mandag d.3. :
Tirsdag d.4.:
Onsdag d.5. :

Reejst fra Lykkesholm og hjem.
Hentet mit Tøj i Ørbæk, ovre hos Steffens.
I Ullerslev hos Niels Knudsen.
Hjemme.
I Ringe og ordnet Billet, blev fotograferet, og
kjøbt Rejsetæppe.
Torsdag d.6.: Ovre hos Jens Albrektsen og sagt Farvel, og lovede
Thea et Fotografi.
Fredag d.7. : I Nyborg og vilde have ordnet Papirer.
Lørdag d.8. : Hos K. Jepsen og taget Afsked, Brev fra Lav(rits)
og Victorine.
Søndag d.9. : I kirke og gaaet til Langaa.
Mandag d.10. : Rejst fra Langaa om morgenen, fra Nyborg til
Korsør, kl. 6½ eftm.. Fra Korsør til Kiel 10.25.
I Kiel kl. 4½ morgen.
Tirsdag d.11.: Fra Kiel til Hamborg kl. 5, i Hamborg 8.15 fmd. - I Hamborg opholdt vi os fra tirsdag til onsdag
middag.
Onsdag d.12. : Afrejst fra Hamborg kl. 3 eftm."

Som det fremgår af dagbogens fortsættelse er han ombord på skibet
"Elberfield" på vej til Australien. Han er taget afsted sammen med
en 29-årig gartnerkollega, Johannes Sørensen.
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I dagene 27., 28., 29. og 30. december 1890 skriver han følgende:
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Knap to måneder senere, den 10.jan.1891, ankommer de til Adelaide
på Australiens sydkyst. Herfra sejler de videre til Melbourne,
hvortil de ankommer den 16.januar.

Camperdown

Det første stykke tid, indtil juli 1891, arbejder han med at bygge
nye jernbanelinier ved Camperdown i den sydlige del af Australien.
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Hans´es kollega Johannes får plads som gartner på en herregård i
Victoria.
Efter arbejdet med bygning af jernbaner rejser Hans med damper fra
Australien til Tasmanien lidt længere sydpå.
Her rejser han lidt rundt. Undervejs prøver han blandt andet at få
arbejde i nogle sølvminer ved Zeehan.

Først i oktober vender han tilbage
til
Australien,
hvor
han
får
arbejde ved et handelsgartneri i
Malvern, nær Melbourne.
Medio 1892 rejser han til Bankstown
vest for Sydney.
I 1893 arbejder han et stykke tid
som gartner i Potts Point nær Sydney.
Senere bliver han herskabsgartner
hos en familie med rigmandsvilla
ved eller i Sydney.
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Formentlig haveparti fra rigmandsvilla i/ved Sydney - ca. 1895.

Afskedsparty i Sydney den 23/2 1896 ?

Her bliver han indtil han engang i løbet af 1896/begyndelsen af
1897 vælger at vende tilbage til Danmark.
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I sin dagbog har han nedskrevet følgende opskrift på en velsmagende kognak, måske stammende fra Australien ?:
"1 Pot Vand og en kopfuld koges med 18 stk. hvidt Sukker, og
svales. Derpaa iblandes 1 Pot Spiritusvivi, 25 Draaber Kognakessents, 25 Draaber Vanilleessents og for 5 Øre Sukkerkulør. Og
det færdig”.
Efter hjemkomsten bliver Hans ansat som gartner på gården
"Bergmandsdal" ved Helsingør. Her møder han sin tilkommende, Dora
Pedersen.
Herfra tager han i 1897 en tur til København. Turen inklusive
ophold koster ham 11 kr. og 34 øre. For et frimærke betaler han 8
øre, og for en cigar 6 øre.
I begyndelsen af 1901 er Hans ansat på "Kammergave" i Tersløse
sogn nordøst for Sorø.
Omkring dette tidspunkt tegner han et abonnement på fagbladet
”Gartner Tidende”, så han kan følge med i hvad der sker i
gartneribranchen:
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Dora Pedersen indtil 1901
Dora Pedersen voksede op hos sin far Lars Pedersen og stedmor
Bodil Johanne, født Olsen, på gården "Ørbæklund", beliggende på
Hjelms Mark på sydsiden af Møn. Hendes mor, Mette Kirstine
Nielsdtr., døde da Dora var 2 år gammel. Dora var den næstældste i
en søskendeflok på 5.
På et tidspunkt, måske til sin konfirmation, fik hun en poesibog,
hvori familie og venner ved festlige lejligheder satte deres
autografer og måske skrev et par bevingede ord. Den 10. december
1895, lige før Dora fyldte 16 år, har følgende indskrevet sig i
bogen :
- Marie Pedersen (kusine fra Speilsby ?),
- Metha Nielsen (kusine fra Udby ?),
- Metha Hansen - Hjelm (kusine fra Oddermosegård ?),
- Søster Frederikke,
- Din Kusine Kristine (fra Tøvelde ?),
- Sofie Jensen.

Dora Pedersen ca. 1895
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Et par år senere er hun ansat på gården "Bergmandsdal" ved
Helsingør. Her har en omkring 30 årig ung mand skrevet følgende i
poesibogen:
"Kæmp
Dø om
Da er
Døden

for alt hvad du har kært
saa det gælder.
Livet ej saa svært
ikke heller.
H. Sørensen
Bergmandsdal".
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Dora og Hans Sørensen 1901-1955
Den 17.maj 1901 bliver 21 årige Dora og 32 årige Hans gift i
Damsholte kirke på Møn.

Damsholte kirke

Blandt gæsterne ved brylluppet er Hans´es bror Søren, der i dagens
anledning skriver følgende i Dora´s poesibog:
"Naar en venlig Aftenstund saa stille,
O, og alt det gamle dukker frem,
Send en venlig Tanke da til Møen lille,
Og en hilsen til dit kjære gamle Hjem.
17-05-01. S.N.Sørensen
Ellinge, Fyn".
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I forlovelses- eller morgengave får den unge forlovede/brud Dora
af sin forlovede/brudgommen Hans en sølvbroche formet som en
sommerfugl med en perle i midten.
Det siges, at Hans selv har fundet perlen under sit ophold i
Australien:

Dora bærer brochen ved passende lejligheder livet igennem, blandt
andet da familien skal fotograferes i ca. 1906, og da hun fylder
80 år den 22.januar 1959:

Aner\00004/Dec.2020

Side

17

Generation II.

Bedsteforældre til Grete og Emil

Ane nr. 4/5

Efter brylluppet flytter Dora og Hans til gården "Kammergave" ved Tersløse.
Mens de bor her må gartner Hans føre en sag ved Frederiksberg
birks ret om et parti kål på 9000 pund til en pris af 1 øre pr.
pund, leveret af ham fra "Kammergave" til Frederiksberg station,
fordelt på 9 vognlæs. Hans vinder sagen.

Før sagens afslutning flytter Dora og Hans fra Tersløse til
Lendemarke ved Stege, hvor de har købt eget hus, matr.nr. 1k, med
tilliggende jord, egnet til gartneribrug.
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Matrikel 1k, Dora og Hans´s bopæl i Lendemarke fra 1902 til 1907

Matriklen ligger ned til Stege Nor ved Rødkildevej´s udmunding i
Lendemark Hovedgade.

Matrikel 1 k i Lendemarke vist på nyere matrikelkort
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I Lendemark fødes deres første barn, sønnen Leo, i april 1902.
Allerede året efter, i august 1903, ser endnu en søn, Arnold,
dagens lys.
Rent økonomisk forløber året 1903 således, at
- "havesager og planter" indbringer dem ca.
- leverancer til mejeriet
ca.
- sukkerroer
ca.
mens
- husholdning koster dem
ca.
- renter
ca.
- værktøj
ca.
- havesager
ca.
- skatter og tiender
ca.

460 kr.,
350 kr., og
350 kr.,
760
280
220
150
110

kr.,
kr.,
kr.,
kr., og
kr.

Ud over de "normale" indtægter og udgifter modtager de i 1905 en
arv på 480 kr., sælger en hest for 400 kr., og køber aktier i
Tøvelde Forsamlingshus for 6 kr.
Samme år har de den 16.juli besøg af Dora´s kusiner Marie og Gulda
Petersen fra Speilsby.
I 1906 bor der på ejendommen foruden Dora, Hans og de 2 sønner en
pige Kristine Iding, og et stykke tid også Dora´s 16 årige lillebror Hans Jørgen.

Dora og Hans med sønnerne Arnold og Leo, ca. 1906.
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Den 15.dec.1907 overtager Hans sin svigerfar Lars Pedersen´s gård
på Hjelms Mark, matr.nr.30a, for kr. 33.000. I handelen indgår
besætningen på 3 heste, 12 køer og ungkvæg, 37 svin samt gæs og
høns.

Han overtager også
følgende:
Konge- og Kirketiende
og

de

skattemæssige

Præstetiende
og
Kvægtiende og Smaaredsel til Præsten

Aner\00004/Dec.2020

forpligtelser,

som

er

2 Td. 7 Skp. 1½ Fk. Hvede
4 Td. 4 Skp. 2 Fk. Byg,
2 Td. 2 Skp. 1 Fk. Byg
1 Td. 3 Skp. 2 3/4 Fk. Hvede,
1 Skp. 3 ½ Fk. Byg.
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Nogle år efter overtagelsen (1915/1920) giver de den indtil da
navnløse gård navnet "Ørbæklund" efter bækken, der løber ned over
gårdens jorder, "Ørbæk".
Her fødes den tredie søn Richard i begyndelsen af 1909.
I slutningen af året sender Dora´s svoger Rasmus Jensen følgende
nytårshilsen fra Holmsledsgaard i Køng:
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I 1912 bliver de 3 sønner Arnold, Richard og Leo foreviget i
stiveste puds:

I 1911 og 1916 bor der 8 familiemedlemmer på gården: Dora´s far
Lars, Dora og Hans, sønnerne Leo, Arnold og Richard, samt Dora´s
søskende Metha og Theodor.
Et uddrag af gårdens regnskaber i det første årti efter købet kan
give en fornemmelse af de økonomiske forhold:
År
1908
1911
1914
1918
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I 1918 deltager Dora og Hans i Dora´s bror Theodor bryllup med
Tea:

X

Hans er iført sin fine (nye ?) smoking og bowlerhat:

Hans´es fine bowler-hat
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Hans´es smoking-jakke og -vest
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Hvad angår de bygningsmæssige forhold har gården ca. 1920 haft
følgende udseende:

Kammer

Køkken

Stue 1

Spisestue

Havestue

Madvarer

Kammer

Storstue
Soveværelse

Bryggers

Værelse

Entré

Stue 2

Gang

Port

Port indkørsel

Seletøj
Hestestald

Brænde
m.m.

Værksted

Gårdsplads
Hø + stige til høloft

Kostald

I
I
I
I

Garage

Kalve
m.m.

Lo + maskinrum

bryggerset er der en trappe til loftet.
køkkenet er der et komfur.
stue 1 er der en ovn og en bænk langs facaden.
entréen er der et gråt skab langs væggen.
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Af praktiske genstande har Hans og Dora haft en visitkort-opsats
med skål (måske en bryllupsgave fra familien på Fyn). Den har
sikkert stået i entréen (dog uden æggene). Heri kunne besøgende
lægge deres visitkort:

I en af stuerne har stået en brevbakke til opbevaring af breve fra
familie og venner, og i den ”blå” stue en bakke, der ved juletid
indeholdt blankpudsede æbler:
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I efteråret 1920 flytter sønnen Leo, efter at have taget
præliminæreksamen, til København for at læse til civilingeniør.
Uddannelsen varer til 1927, med et års ophold praktikophold i
Odense, fra 1923 til 1924.
I februar måned 1924 dør Dora´s far Lars Pedersen, 78 år gammel.
Samme år flytter Dora´s søster Metha, der blandt andet har stået
for malkningen på gården, op i nærheden af Holbæk, hvor hun bliver
husbestyrerinde for en førstelærer. Det medfører blandt andet, at
Arnold og Richard må overtage malkearbejdet.
Kort tid efter bliver Herdis, Dora´s søster Frederikke´s datter,
ansat som husassistent.
Da Dora og Hans fejrer sølvbryllup i 1926, er der blandt gaverne
disse to fine vaser, foræret af Dora´s søskende Metha og Hans
Jørgen:
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Dora´s symaskine

I 1929 sælger Dora og Hans, nu henholdsvis 50 og 60 år gamle,
gården til sønnen Arnold, der samme år
bliver gift med en af
døtrene på nabogården, Marie.
Dora og Hans flytter hen i den vestlige ende af stuehuset, hvor de
fører deres egen husholdning.

Kammer

Madvarer

Kammer

Køkken
1
1

Spisestue

Soveværelse 1

Bryggers

Entré 1

Dagligstue 1

Værelse

Havestue

Stue 2

Soveværelse
2

Gæsteværelse

Dagligstue 2

Køk- Entré 2
ken 2

Entré 1: Indgang til Marie og Arnold Sørensen.
Entré 2: Indgang til Dora og Hans Sørensen.
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Deres første barnebarn,
begyndelsen af 1930.

Nora,

ser

dagens

lys

Ane nr. 4/5
på

gården

i

Året efter, i april 1931, tager Dora og Hans sammen med sønnen
Richard og Dora´s søster Metha en tur til Antwerpen i Belgien,
hvor sønnen Leo har arbejdet og boet siden 1927. Anledningen er
Leo´s bryllup. Bruden er en 19 årig belgisk pige, Louisa Person.
Nogle måneder senere fødes deres andet barnebarn, Hans, på gården.
Sommeren byder på feriebesøg af sønnerne Leo, Louisa og Richard:

Dora, Richard, Louisa, Nora og Hans i haven
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Hans med sine uundværlige træsko, Leo, Dora og Richard i haven

Frederikke´s Herdis ved Tøvelde-stenen med fætrene Leo og Richard på toppen
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Der blev også bestilt noget,
blandt andet af Arnold

Året efter hjælper Leo til med høsten:

Nora, Arnold og Leo
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I sommeren 1933 er familien igen samlet:

Bagest Leo, Arnold og Hans,
forrest Nora, Marie, Dora med Hans, Ida og Louisa

- og Hans leger med sin sønnesøn Hans:

I foråret 1934 er Dora og Hans til konfirmationsfest hos
Dora´s
bror Theodor på "Hyldebrandsminde", der ligger lidt nordvest for
"Ørbæklund". Konfirmandinden er Theodor og Tea´s mellemste datter
Dagny. Til stede ved festen er også Tea´s søstre Nora og Margrethe
samt svigerinde, alle indremissionske. Da Hans sammen med andre
giver sig til at spille L´hombre, bliver søstrene og svigerinden
forargede og sidder og "sladrer" om dette med den også tilstedeværende pastor Løwe. På et tidspunkt rejser han sig, stiller sig
op i døråbningen og spørger de kortspillende, om de ikke ved, at
det er syndigt at spille kort. Det får Hans til også at rejse sig
og svare: "Jeg finder det mindre syndigt at spille kort end at
sidde i en krog og bagtale sine sognebørn".
Den ældste søn Leo vender i 1935 hjem fra Belgien og bosætter sig
i Århus-området, mens den yngste søn Richard bliver teologisk
kandidat. Han gifter sig året efter med Ida Grønbek, og bosætter
sig i Århus.
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Til husholdningen hører en stor
vestlige side af gårdens prydhave.

urtehave

Ane nr. 4/5

beliggende

langs

den

Gården "Ørbæklund" ca. 1937
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Ane nr. 4/5

De følgende år, fra 1936 til 1945, får Dora og Hans endnu 6 børnebørn, nemlig: Grete, Emil, Jes, Søren, Ingrid og Karen.
Børnebørnene kalder dem dog ikke Dora og Hans, men Farmor og
Bedstefar.
Sønnerne Leo og Richard med familie holder i disse år ofte sommerferie på gården.
I april 1937 skriver Hans blandt andet følgende til sin nevø Kaj
på Fyn:
"Vi siger mange Tak for Indbydelsen til Brylluppet, og vi vilde
ogsaa svært gerne have kommet derover, men desværre er Dora og jeg
blevet noget til Aars, saa vi ikke er rigtig dristig ved at Rejse
saa tidlig paa aaret, især da det bliver ved at være saa koldt saa
vi stadig maa fyre i Kakkelovn, og Arnold kan heller ikke saa
godt, da det bliver ved at trække ud med foraarsarbejdet. Karlen
de har er blevet gift i vinter, saa han rejser til Maj, og de har
ikke faaet nogen endnu, og saa er det jo ikke nemt at være hjemmefra et par dage, men maaske vi kan komme en Gang naar det bliver
Sommer, saa det er til at holde Varmen uden Kul og Brænde".
Da det bliver sommer lader Dora og Hans sig forevige

- både alene
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Ane nr. 4/5

- og sammen med gårdens øvrige beboere og Dora´s bror Hans Jørgen:

Hans, Dora, Hans, Marie, Nora, Arnold og Hans Jørgen

Omkring deres 37
”nydeligt” par:

Hans

Aner\00004/Dec.2020

års

bryllupsdag

er

Hans

og

Dora

stadig

et

Dora

Side

36

Generation II.

Bedsteforældre til Grete og Emil

Ane nr. 4/5

Også dette år er alle sønnerne samlet på gården:

Arnold, Hans, Richard, Grete og Leo

Året efter stifter endnu et barnebarn bekendtskab med ”Ørbæklund”
og den dejlige sandstrand for enden af marken:

Hans og Emil
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Ane nr. 4/5

Selv om Danmark er blevet besat af tyskerne i april 1940, fortsætter de årlige familiebesøg.
1940:

Hans kører mælkejunge, Grete og Emil hjem sammen med Nora

Dora høster grøntsager mens Nora og Emil ser på
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Karlen gør hestene klar og Marie rengør mælkejunger, mens Emil og Grete
ser på

Den uundværlige vandpumpe afprøves
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Ane nr. 4/5

1941:

Grete, Gunver, ?, Nora, Emil og Hans

Igen i 1941 skriver Hans til nevøen Kaj på Fyn, denne gang blandt
andet:
"Du skal have mange Tak for Julebrevet, der var jo nogen Nyheder,
som var uventede. Jeg troede nærmest Leo (søn af Hans´s bror
Søren) havde slaaet sig til Ro som Ungkarl, men det var altsaa en
Fejltagelse.
Det har varet for længe inden jeg skriver, men de sidste par
Maaneder har jeg ventet for ogsaa at kunne fortælle en Nyhed
herovre fra. Arnold og Marie har faaet dem en Datter til, saa nu
er de foran igjen. Ricard og Leo har hver to, men det ved I vel,
saa nu kan der snart vokse en 3de Generation op, naar man nu blot
kunde faa Lov at leve i Fred, men der er jo ikke Udsigt til det
foreløbig, men maaske det kommer lige saa pludselig som Krigen.
Det kunne være morsomt nok at komme en tur over og se Jeres nye
hjem, men det er jo meget indskrænkede Togforhold, saa der er
overfyldt allevegne, og man er jo ikke saa let til Bens mere, saa
det er ikke saa let at faa en Siddeplads ved Togskifterne. Vi har
ikke endnu set Rikards den mindste Dreng, og de kan heller ikke
saa godt rejse med saadan et par Smaa".
Måske har han efter at have skrevet brevet åbnet sin tobaksdåse og stoppet sin
uundværlige pibe:
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Ane nr. 4/5

Familiebesøg 1942:

Dora´s søster
Metha på besøg
hos Hans og Dora

Grete klar til
”Hyp - Hyp
alle mine heste”

Hans´es kaniner under
kærlig behandling
foran drænrørene
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Ane nr. 4/5

- lige som turene til stranden, her med Leo, Emil,
Nora, Grete og Hans
Kattekillingerne er også
populære

I 1943 er alle 7 børnebørn på besøg – måske mest på stranden ?:

Ingrid, Nora, Grete, Jes, Hans, Emil og Søren
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Også i 1944 er børnebørnene Grete og Emil med deres mor Louisa på
besøg efter Gestapo´s arrestation af sønnen Leo tidligt om morgenen den 4.juli i Århus:

Emil, Nora
og Ingrid

Hans, Emil,
Grete og Nora
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Ane nr. 4/5

Sønnen Leo bliver et par måneder efter sin arrestation overført
via fangelejren i Frøslev til først koncentrationslejren Neuengamme i Nordtyskland og dernæst til koncentrationslejren BergenBelsen. Her dør han i slutningen februar 1945.
Sønnen Arnold bliver, da modstandsbevægelsen går i gang med
dannelsen af militære ventegrupper i 1944, medlem af 3. gruppe i
Stege Distrikts 3. deling.
I slutningen af april 1945 bliver et af de våbendepoter, der skal
sikre lokalområdets medlemmer adgang til våben ved besættelsens
afslutning, gemt i kornet på gårdens kornloft.
Efter befrielsen bliver medlemmer af (3. gruppe ?) foreviget med
de indtil da skjulte våben:

Øverste række:
V. R. Carstensen, E. Rasmussen, Hans Evald Hansen, Johannes Knudsen, Hans Sørensen, Poul Bille.
Nederste række:
Peter Rasmussen, Theodor Emil Pedersen, Arnold Sørensen, Carsten Høyer, O. Larsen.
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Ane nr. 4/5

I juni 1946 kan følgende læses i Møns Folkeblad:
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Sommeren 1946 går Dora en tur til stranden sammen med de yngre
generationer

Nora, Dora,
Grete, Marie,
Ingrid, Emil
og Hans

- der også skal lave noget vandpjaskeri i strandkanten

Ingrid, Emil og Grete
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Ane nr. 4/5

- beundre Marie´s malkning på marken

Ingrid, Grete,
Marie, Emil
og ko

- og høstarbejdet

- og mandfolkenes høstarbejde

Hans,
Arnold,
Grete,
Ingrid
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Ane nr. 4/5

En lille historie fra 1947:
På et tidspunkt i 1947 var Arnold, Marie og datter Ingrid på besøg
hos Arnold´s kusine Afra, der sammen med sin mand Niels Friis
boede på gården "Stjernekilde" i Havndrup på Fyn.
Lige ved siden af gården boede Niels´s forældre i deres
"aftægtsvilla".
En uges tid efter besøget modtog Arnold hjemme på gården på Møn en
aflang pakke med posten. Den viste sig at indeholde en stok og en
lille lap papir, hvor der - med Afra´s håndskrift - blot stod: "Du
glemte din stok". Arnold kiggede lidt på stokken - det var ikke
hans !
Et par uger efter tog han stokken med da han skulle til Stege. Der
fik han den i en souvenirbutik forsynet med en lille plakette,
hvorpå der stod: "Hilsen fra Møn", og sendte den derefter tilbage
til Afra med en lille lap papir, hvorpå der blot stod: "Det er
ikke min".
Et par dage efter ringede Afra, der ikke kunne finde ud af, hvis
stok det var.
Niels´s far Laurits, der havde været til stede, da Afra sendte
stokken afsted til Arnold, kom jævnligt på visit hos sønnen og
svigerdatteren. Et par uger efter stokkens tilbagekomst afsluttede
han en af sine visitter med at tage stokken og sige: "Jeg tager
min stok med". Afra blev helt målløs og sagde: "Jamen hvorfor
sagde du ikke det var din stok ?". Laurits Friis svarede lunt: "Du
spurgte mig jo ikke, og da du var så forhippet på at sende den til
Møn, syntes jeg du skulle have lov til det".

Richard, Ida, Louisa og Grete samt Laurits, Laurits` s hustru, Niels og Afra
Friis i Åbyhøj ca. 1939.
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Ane nr. 4/5

I sommeren 1948 nyder Dora og Hans sommeren i haven sammen med
børnebørnene Grete og Emil

mens ungersvenden Hans er i gang med et hestearbejde
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I 1950 ser ”Ørbæklund” således ud:

Den 17.maj 1951 fejrer Dora og Hans deres guldbryllup på gården.
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Til stede er familiemedlemmer fra nær og fjern:

Familiebillede fra Dora og Hans´ s guldbryllup i maj 1951

Personerne på billedet er, set fra venstre mod højre:
1. Else Marie Jensen (Hansen)
2. Emil Sørensen (proband)
3. Gunnar Staal Jensen
4. Jørgen Evald Ruus Jørgensen
5. Søren Gynther Sørensen (proband)
6. Ruth Glarbo (Pedersen)
7. Dagny Ruus Jørgensen (Pedersen)
8. Hans Jørgen Pedersen
9. Jes Sørensen (proband)
10. Gunver Hansen (Pedersen)
11. Grete Espensen (Sørensen)(proband)
12. Ingrid Høyberg (Sørensen)(proband)
13. Karen Viemose (Sørensen)(proband)
14. Hans Sørensen (proband)
15. Frederikke Jensen (Pedersen)
16. Niels Friis
17. Bedstefar Hans P.M.Sørensen
18. Arnold Sørensen
19. Afra Friis (Hansen)
20. Kaj Hansen

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Ida Sørensen (Grønbek)
Johanne Jensen (Dyrløv)?
Farmor Dora Sørensen (Pedersen)
? Jensen
Ane Sørensen (Jensen)
Frede Jensen
Metha Pedersen
Rosa Hansen (Sørensen)
Richard Sørensen
Nora Albrektsen (Sørensen)(proband)
Jens Albert Albrektsen
Marie Sørensen (Madsen)
Frederik Hansen
Katinka Madsen
Gudrun Hansen (Jensen)
Leo Sørensen ?
Theodor Pedersen
Peter Madsen
Thea Pedersen (Petersen)

(Proband = ane nr. 1 = barnebarn)
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Ane nr. 4/5

Guldbrudeparret Dora og Hans Sørensen

Samme sommer er både Hans, Arnold og Emil på roe-arbejde, mens
Ingrid er på
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Ane nr. 4/5

- og Hans ude at gå tur med Emil, Grete og Ingrid

Ind imellem skal Hans have et hvil i sin uundværlige (ligge)stol,
som her i 1953:
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Ane nr. 4/5

En lille historie fra 1953:
Ved Jes Sørensen´s konfirmation 27.sep.1953 skulle hans far
Richard, præst ved Skt. Lukas kirke, før middagen med familie og
venner trække rødvinen op. Alle flaskerne stod linet op på en
række på skænken, da han gik i gang. På et tidspunkt kommer han
til at vælte én flaske, hvilket medfører en kædereaktion, hvor den
ene flaske vælter den næste, så hele rækken begynder at vælte.
Richard´s bror Arnold har heldigvis set, hvad der er ved at ske og
skynder sig at rette op på den begyndende katastrofe, så
rødvinstabet begrænses mest muligt.

Da Arnold under middagen fortæller den lille episode til sin
borddame Inger H., spørger hun nysgerrigt: "Og hvad sagde Richard
så da det skete ?", hvortil Arnold svarede: "Jeg tror han citerede
noget fra det gamle testamente !".
Senere på natten, da festen er forbi og både beboere og gæster i
huset tilsyneladende er gået til ro, bliver Arnold, der sover i
kælderen, vækket af sin kone Marie med ordene: "Der er noget der
pusler ovenpå". Arnold står op, tager en kost og går op ad kældertrappen for at se hvad der går for sig oven på. Oppe for enden af
trappen møder han Richard med en støvsugerslange. Han havde hørt
noget pusle i kælderen lige da han, på det noget sene tidspunkt,
endelig skulle til at gå til køjs.
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Den 4.jan.1954 kan Marie og Arnold fejre sølvbryllup på gården:

Hans dør på gården året efter, den 22.august 1955, 86 år gammel.
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Den 9.februar 1956 skriver Dora et brev til børnebørnene i Århus,
hvor hun blandt andet fortæller følgende:
”Vi er helt afskaaret fra omverdenen. I sidste Uge kunde Bilerne
slet ikke komme frem, her var hverken Købmand, Slagter eller Post,
saa maa vi jo over Marker hvor det kan lade sig gøre, naar vi ikke
har mere proviant. I Gaar Eftermiddag vovede Marie og Arnold sig
ud med Bilen en tur til Stege. De kørte om ad Damsholte og samme
vej tilbage. Da de saa kom til Johannes Larsens - Hjelms Udflytter
- kørte de fast og maatte lade Bilen staa, det begyndte nemlig at
fyge straks de var kørt hjemmefra. Der var saa en Mand med en Kane
der kørte Marie hjem, og Arnold kom pr. Stok noget efter, da han
saa det var haabløst at faa Bilen fri. Det er en ubelejlig tid det
føre er bleven saa daarlig, her skal nemlig være stort Gilde i
morgen Fredag, og der skal jo da samles lidt forskelligt sammen.
Arnold er Oldermand saa det tilkommer ham at holde Bymandsgildet,
det forekommer hvert Aar to Dage før Fastelavnssøndag. Der er en
snes Mand og saa varer det en snes Aar inden det er Arnolds tur
igen. Nu vil det jo vise sig om de tør vove turen, de fleste er jo
vant til at starte Bilen. I Morgen kommer de vel til at tage
Gummistøvlerne og en Stok.
Fødselsdagen fik jeg jo da overstaaet mens det var fremkommeligt
Vejr. Jeg havde de sædvanlige Gæster - Theodor, Thea og Madsens
oppe fra Bakken - til Chokolade om Aftenen. Meta kom om
Eftermiddagen og Hans om Aftenen. Hans havde med det samme sin
Vinterferie, saa han rejste igen om Morgenen til Aabenraa og var
der til om Onsdagen - og var saa her resten af Ugen. Om Torsdagen
var Marie og mig til Guldbryllup i Damsholte Forsamlingshus, det
var bekendte fra fortiden. Meta rejste saa om Fredagen, hun var
oppe hos Theodors mens vi var til Gilde, og der fik hun at vide af
Thea, at Dagny og Evald skulde til Fødselsdagsfrokost om Fredagen,
og de forinden kom ud hos dem med alle Børnene, saa hun tog afsted
med første forbindelse. Nu tror jeg nok I er træt af den lange
Lektie, saa jeg slutter med de bedste Hilsener fra os alle sammen
her hjemme.
Kærlig Hilsen
Farmor.”
Uddrag af brev:
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Hen på sommeren nyder
Arnold sommervejret:

gårdens

beboere

Dora,

Ane nr. 4/5

Ingrid,

Marie

og

I 1958 er der stadig gang i malkekvæget
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Ane nr. 4/5

22.jan.1959 fejrer Dora sin 80 års fødselsdag på gården:
Ved nytårstid er der lejlighed til at få et slag nytårskort:

Hans, Dora,
Grete og Ingrid

Marie, Grete, Arnold og
”Moster” (Ellen)
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Stuebygningen set fra haven i 1961:

Det år bliver der også tid til en ”frisk” tur ned til stranden
over de pløjede marker:

Arnold, Marie Ole (Høyberg) og Emil
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Ane nr. 4/5

I disse år er der fuld gang i griseriet:
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Ane nr. 4/5

- og genetablering af den tidligere storstue:

Dora må, efter et hoftebrud, flytte på alderdomshjem i Damsholte.
I januar 1964 er Dora hjemme for at fejre sin 85 års fødselsdag:
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Dora dør den 16.juli 1964, 85 år gammel.

Hun efterlader sig blandt andet dette fine kop-sæt:
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Ørbæklund 1965-1990
På ”Ørbæklund” går livet videre.
I 1965 er Arnold på besøg på Damsholte kirkegård, og ved juletid
er børnebørnene på besøg:

Dorthe, Peter, Arne, Ane og Søren

I februar 1966 holdes Grete´s bryllup i den nye storstue på gården:

Bent´s ven Young Cho, Ane, Grete, Bent, Peter
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- hvor bror Emil holder tale, og Arnold danser med bruden

Med til brylluppet er blandt andre Dora´s bror Theodor og hustru
Thea samt Dora´s niece Gudrun´s mand Frederik, der fabrikerer den
kendte ”gummivogn” Dana-vognen:
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I 1968 er Arnold´s svigersøn Jens Albert sammen med sine sønner
Søren og Peter ude ved Møns Klint, mens Ane og Henrik kigger på
gårdens høns:

- og Arnold sammen med Jens Albert senere er på høstarbejde med
Ferguson-traktoren og selvbinderen:
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- som Peter, Søren og Ane bemægtiger sig i middagspausen:

Ved nytårstid har Arnold fået overskæg:
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Arnold dør af kræft i slutningen af 1972.

Arnold´s drejebænk

Aner\00004/Dec.2020

Side

67

Generation II.

Aner\00004/Dec.2020

Bedsteforældre til Grete og Emil

Ane nr. 4/5

Side

68

Generation II.

Bedsteforældre til Grete og Emil

Ane nr. 4/5

I 1975 har Hjelms bymandslaug 200 års jubilæum.
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Som beskrevet er det ”Ørbæklund´s” tur til at holde det årlige
bymandsgilde, hvorfor det er Marie der får fornøjelsen af at afholde jubilæumsgildet. Blandt bymændene er den fhv. direktør for
De Danske Spritfabrikker J.C.Thygesen (se X), der har medbragt en
hel kasse Rød Ålborg akvavit til gildet! Det kan blive til mange
Bogøsnapse.
Blandt andre Nora sørger for serveringen:

X

- mens Marie som vært sidder for bordenden (med bror Anders th.):

< Theodor
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- Ingse og Inger sørger for natmaden:

- og bymændene spiller kort:

Hans
og
Evald
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I 1982 spilles der stadig bob ved sommertide:

Tine, Arne´s Susanne, Hanne, Ingrid og Hans

I 1986 er Ane og Lars på besøg med lille Frederik, mens Marie som
sædvanligt er i fuld aktivitet:
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Også i 1987 får et kuld ællinger lov til at nyde livet på gården:

Nede på hjørnet af maskinhuset kan man stadig mindes de gamle
”das”- dage:
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Marie dør i august 1989.

Stueorglet og stueuret
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Ane nr. 4/5

Ørbæklund 2008

Udsigt fra gården mod sydøst til fiskerne og Østersøen
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Ane nr. 4/5

Sic transit gloria mundi
(Således forgår
verdens herlighed)
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Stenalderredskaber fundet på ”Ørbæklunds” marker, arts- og tidsbestemt af Jens Albert, der også er mester for opsætningen.

Senere fundet stenalderdolk på ”Ørbæklunds” marker.
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Ane nr. 4/5
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Generation II.

Bedsteforældre til Grete og Emil

Ane nr. 4/5

Oversigt over efterkommere af Dora og Hans Sørensen
Børn
Børnebørn

Oldebørn

Tipoldebørn

Aner\00004/Dec.2020

Leo Sørensen
Arnold Sørensen
Richard Sørensen
Grete Alice Sørensen
Emil Hans Sørensen
Nora Sørensen
Hans Sørensen
Ingrid Sørensen
Jes Gynther Sørensen
Søren Gynther-Sørensen
Karen Sørensen
Henrik Kirkegård Espensen
Lene Kirkegård Espensen
Søren Albert Albrektsen
Peter Albert Albrektsen
Ane Margrethe Albrektsen
Arne Bonke Sørensen
Dorthe Bonke Sørensen
Hanne Bonke Sørensen
Jesper Høyberg
Morten Høyberg
Tine Høyberg
Ida Sirinan Sørensen
Olav Anan Sørensen
Esben Gynther-Sørensen
Uffe Sørensen
Rikke Viemose
Kåre Viemose
Laura Faurholdt Espensen
Juliane Faurholdt Espensen
Claes Léander Vignat
Rasmus Albrektsen
Fanny Albrektsen
Frederik Schuster
Richard Schuster
Caroline Sørensen
Johanna Sørensen
Silke Sørensen
Luna Sørensen
Mathias Bonke Hansen
Frederikke Bonke Hansen
Josefine Bonke Hansen
Axel Bonke Jensen
Johannes Hieronymus Mynster
Andreas Høyberg Mynster
Jonas Thane
Katharina Grütgen
Benjamin Grütgen
Viktor Wibe Gynther-Sørensen
Christine Wibe Gynther-Sørensen
Kasper Harrit
Signe Harrit
Anna Trads Viemose
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Generation II.

Tipoldebørn fortsat
Tip-tipoldebørn

Bedsteforældre til Grete og Emil

Ane nr. 4/5

Anders Trads Viemose
Saga Damgaard Viemose
Laurits Kok Albrektsen
Saga Schuster

Mattis Schuster Weinreich

Aner\00004/Dec.2020
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Generation II.

Bedsteforældre til Grete og Emil

Ane nr. 4/5

Efterkommere
Børn :
Leo Sørensen
Efterk. nr. :
00004/1
Født :
18.APR.1902 i Lendemark Død :
25.FEB.1945 i Bergen-Belsen i Tyskland
Far :
Hans Peder Marius Sørensen
Mor :
Dora Velantine Pedersen
Gift :
04.apr.1931: Lowieza Augusta Person, i Antwerpen
Børn :
09.MAR.1936: Grete Alice Sørensen
14.MAJ 1938: Emil Hans Sørensen
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Generation II.

Bedsteforældre til Grete og Emil

Ane nr. 4/5

Børn fortsat:
Arnold Sørensen
Efterk. nr. :
Født :
Død :
Far :
Mor :
Gift :
Børn :

Aner\00004/Dec.2020

00004/2
09.AUG.1903 i Lendemark
15.NOV.1972 på Hjelms Mark
Hans Peder Marius Sørensen
Dora Velantine Pedersen
04.JAN.1929: Gerda Marie Madsen, i Damsholte
03.JAN.1930: Nora Sørensen
11.AUG.1931: Hans Sørensen
27.MAJ 1941: Ingrid Sørensen
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Generation II.

Bedsteforældre til Grete og Emil

Ane nr. 4/5

Børn fortsat:
Richard Sørensen
Efterk. nr. :
Født :
Død :
Far :
Mor :
Gift :
Børn :

Aner\00004/Dec.2020

00004/3
16.FEB.1909 på Hjelms Mark
30.APR.1997 på Samsø
Hans Peder Marius Sørensen
Dora Velantine Pedersen
09.Maj 1936: Ida Henriette Grønbek, i Tranebjerg, Samsø
13.SEP.1939: Jes Gynther Sørensen
16.JAN.1941: Søren Gynther Sørensen
23.NOV.1945: Karen Sørensen

Side

84

Generation II.

Bedsteforældre til Grete og Emil

Ane nr. 4/5

”Ørbæklund”-familie:

Marie Sørensen´s 70 års fødselsdag på "Ørbæklund" , 4.dec.1976.
Øverst: Ida, Richard, Nora, Marie, Hans, Jens Albert, Bent, Arne.
Nederst: Ane, Tine, Ingrid, Dorthe, Hanne, Moster, Lene, Inger, Jesper, Grete, Henrik.
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Generation II.

Bedsteforældre til Grete og Emil

Ane nr. 4/5

Børnebørn (Børn af Leo Sørensen):
Grete Alice Sørensen
Efterk. nr. :
Født :
Død:
Far :
Mor :
Gift :
Børn :

Aner\00004/Dec.2020

00004/1/1
09.MAR.1936 i Århus
20.JUL.2019 i Herning
Leo Sørensen
Lowieza Augusta Person
05.feb.1966: Anders Bent Kirkegård Espensen, i
Damsholte
22.NOV.1966: Henrik Kirkegård Espensen
01.MAR.1969: Lene Kirkegård Espensen
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Bedsteforældre til Grete og Emil

Ane nr. 4/5

Børnebørn (Børn af Leo Sørensen fortsat):
Emil Hans Sørensen
Efterk. nr. :
Født :
Far :
Mor :

00004/1/2
14.MAJ 1938 i Åbyhøj
Leo Sørensen
Lowieza Augusta Person

Emil Sørensen i 1966
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Generation II.

Bedsteforældre til Grete og Emil

Ane nr. 4/5

Børnebørn (Børn af Arnold Sørensen):
Nora Sørensen
Efterk. nr. :
Født :
Død :
Far :
Mor :
Gift :
Børn :

00004/2/1
03.JAN.1930 i Hjelms Mark
02.APR.2002 i Aabenraa
Arnold Sørensen
Gerda Marie Madsen
29.JUL.1951: Jens Albert Albrektsen, i Damsholte
06.MAJ 1953: Søren Albert Albrektsen
09.SEP.1956: Peter Albert Albrektsen
24.SEP.1958: Ane Margrethe Albrektsen

Brudepiger: Ingrid Sørensen og Grethe Albrektsen
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Bedsteforældre til Grete og Emil

Ane nr. 4/5

Børnebørn (Børn af Arnold Sørensen fortsat):
Hans Sørensen
Efterk. nr. :
Født :
Død:
Far :
Mor :
Gift :
Børn :

00004/2/2
11.AUG.1931 på Hjelms Mark
24.NOV.2012 i Nykøbing Falster
Arnold Sørensen
Gerda Marie Madsen
29.OKT1960: Inger Bonke, i Idestrup
31.AUG.1961: Arne Bonke Sørensen
23.JAN.1964 : Dorthe Bonke Sørensen
02.JUN.1971: Hanne Bonke Sørensen

Se bilag: ”Om Højgård”
Aner\00004/Dec.2020
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Bedsteforældre til Grete og Emil

Ane nr. 4/5

Børnebørn (Børn af Arnold Sørensen fortsat):
Ingrid Sørensen
Efterk. nr. :
Født :
Far :
Mor :
Gift :
Børn :
Gift :

Aner\00004/Dec.2020

00004/2/3
27.MAJ 1941 på Hjelms Mark
Arnold Sørensen
Gerda Marie Madsen
23.JUN.1962: Ole Høyberg, i Damsholte
11.JAN.1965 : Jesper Høyberg
26.SEP.1966: Morten Høyberg
26.AUG.1968: Tine Høyberg
MAJ 2003: Poul-Erik Haggren
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Bedsteforældre til Grete og Emil

Ane nr. 4/5

Børnebørn (Børn af Richard Sørensen):
Jes Gynther Sørensen
Efterk. nr. :
Født :
Far :
Mor :
Gift :
Børn :
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00004/3/1
13.SEP.1939 i Århus
Richard Sørensen
Ida Henriette Grønbek
13.JUL.1963: Anette Larsen, i Odense
31.MAR.1975: Ida Sørensen
08.JAN.1977: Olav Anan Sørensen
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Bedsteforældre til Grete og Emil

Ane nr. 4/5

Børnebørn (Børn af Richard Sørensen fortsat):
Søren (Gynther Sørensen) Gynther-Sørensen
Efterk. nr. :
00004/3/2
Født :
16.JAN.1941 i Århus
Far :
Richard Sørensen
Mor :
Ida Henriette Grønbek
Gift 1 :
06.JUL.1963: Kirsten Gudiksen, i Skt. Lukas kirke, Århus
Børn :
21.MAJ 1966: Esben Gynther-Sørensen
27.MAR.1968: Uffe Sørensen
Gift 2 :
10.AUG.1991: Andrea-Margrethe Andersen, i Holme kirke
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Generation II.

Bedsteforældre til Grete og Emil

Ane nr. 4/5

Børnebørn (Børn af Richard Sørensen fortsat):

Andrea og Søren
Gynther-Sørensen
- Jan. 2001

Karen Sørensen
Efterk. nr. :
Født :
Far :
Mor :
Gift :
Børn :
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00004/3/3
23.NOV.1945 i Århus
Richard Sørensen
Ida Henriette Grønbek
31.MAJ 1968: Jørgen Viemose, i Skt. Lukas kirke, Århus
18.DEC.1969: Rikke Viemose
15.SEP.1972: Kåre Viemose

Side

93

Generation II.

Bedsteforældre til Grete og Emil

Ane nr. 4/5

Grete Sørensen og Bent Espensen-familie:

Grete og Bent-familie i 2007:
Bagest Eric, Lene, Théo og Henrik, foran Claes, Grete, Laura, Mariann og Juliane
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Bedsteforældre til Grete og Emil

Ane nr. 4/5

Oldebørn (Børnebørn af Leo Sørensen),
(Børn af Grete Alice Sørensen):
Henrik Kirkegård Espensen
Efterk. nr. :
Født :
Far :
Mor :
Gift :
Børn:

Aner\00004/Dec.2020

00004/1/1/1
22.NOV.1966 i Roskilde
Anders Bent Kirkegård Espensen
Grete Alice Sørensen
03.AUG.2002: Mariann Faurholdt Gade Pedersen,
Skanderborg slotskirke
18.DEC.2002: Laura Faurholdt Espensen
16.MAJ 2006: Juliane Faurholdt Espensen
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Bedsteforældre til Grete og Emil

Ane nr. 4/5

Oldebørn (Børnebørn af Leo Sørensen),
(Børn af Grete Alice Sørensen fortsat):
Lene Kirkegård Espensen
Efterk. nr. :
Født :
Far :
Mor :
Gift :
Børn :

Aner\00004/Dec.2020

00004/1/1/2
01.MAR.1969 i Bedsted
Anders Bent Kirkegård Espensen
Grete Alice Sørensen
01.AUG.1998: Michel Bruno Maria Joseph Vignat, Arnborg
28.FEB. 2000: Claes Léander Vignat
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Bedsteforældre til Grete og Emil

Ane nr. 4/5

Nora Sørensen og Jens Albert Albrektsen-familie:

Søren, Hjørdis, Richard, Frederik, Nora, Lars, Ane og Jens Albert dagen efter
Nora og Jens Albert´s guldbryllup 29. juli 2001
Guldbrudeparret Nora og Jens Albert, Peter, Susanne, Susanne´s mor og Fanny

Aner\00004/Dec.2020
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Bedsteforældre til Grete og Emil

Ane nr. 4/5

Oldebørn (Børnebørn af Arnold Sørensen),
(Børn af Nora Sørensen):
Søren Albert Albrektsen
Efterk. nr. :
Født :
Far :
Mor :
Kæreste:
Børn :

00004/2/1/1
06.MAJ 1953 i Aabenraa
Jens Albert Albrektsen
Nora Sørensen
Hjørdis Nielsen Plotnikof
ca. 1976 : Rasmus Albrektsen

Peter Albert Albrektsen
Efterk. nr. :
Født :
Far :
Mor :
Kæreste:
Børn :

00004/2/1/2
09SEP.1956 i Aabenraa
Jens Albert Albrektsen
Nora Sørensen
Susanne Wree
01.JUL.1993: Fanny Albrektsen

Aner\00004/Dec.2020

Side

98

Generation II.

Bedsteforældre til Grete og Emil

Ane nr. 4/5

Oldebørn (Børnebørn af Arnold Sørensen),
(Børn af Nora Sørensen fortsat):
Ane Margrethe Albrektsen
Efterk. nr. :
Født :
Far :
Mor :
Gift :
Børn:

Aner\00004/Dec.2020

00004/2/1/3
24.SEP.1958 i Aabenraa
Jens Albert Albrektsen
Nora Sørensen
28.JUN.1997: Lars Schuster, i Ormslev
06.APR.1985: Frederik Schuster
07.MAR.1990: Richard Schuster
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Bedsteforældre til Grete og Emil

Ane nr. 4/5

Oldebørn (Børnebørn af Arnold Sørensen),
(Børn af Hans Sørensen):
Arne Bonke Sørensen
Efterk. nr. :
Født :
Far :
Mor :
Gift 1 :
Børn :
Gift 2 :
Børn :

Aner\00004/Dec.2020

00004/2/2/1
31.AUG.1961 i Nørre Ørslev
Hans Sørensen
Inger Bonke
12.JUN.1993: Mary Anne Bechsgaard i Godthåbskirken,
Frederiksberg
13.JUN.1992 : Caroline Sørensen
02.DEC.1994: Johanna Sørensen
Anja Sørensen
22.JAN.1999: Silke Sørensen
MAR.2001: Luna Sørensen
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Bedsteforældre til Grete og Emil

Ane nr. 4/5

Anja og Arne med døtrene Luna, Silke, Caroline og Johanna i 2005
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Generation II.

Bedsteforældre til Grete og Emil

Ane nr. 4/5

Oldebørn (Børnebørn af Arnold Sørensen),
(Børn af Hans Sørensen fortsat):
Dorthe Bonke Sørensen
Efterk. nr. :
Født :
Far :
Mor :
Gift :
Børn :

Aner\00004/Dec.2020

00004/2/2/2
23.JAN.1964 i Nørre Ørslev
Hans Sørensen
Inger Bonke
28.JUL.1990: Jesper Hansen, i Nørre Ørslev
29.APR.1992: Mathias Bonke Hansen
02.NOV.1994: Frederikke Bonke Hansen
17.APR.1999: Josefine Bonke Hansen

Side

102

Generation II.

Bedsteforældre til Grete og Emil

Ane nr. 4/5

Jesper, Inger, Josefine, Dorte, Frederikke, Mathias og Hans 6.maj 2006
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Bedsteforældre til Grete og Emil

Ane nr. 4/5

Oldebørn (Børnebørn af Arnold Sørensen),
(Børn af Hans Sørensen fortsat):
Hanne Bonke Sørensen
Efterk. nr. :
Født :
Far :
Mor :
Gift:
Børn :

00004/2/2/3
02.JUN.1971 i Nørre Ørslev
Hans Sørensen
Inger Bonke
02.FEB.2010 : Frits Jensen
04.AUG.2009: Axel Bonke Jensen

Hanne i 2005
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Ane nr. 4/5

Frits, Axel og Hanne 4.okt.2009
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Generation II.

Bedsteforældre til Grete og Emil

Ane nr. 4/5

Oldebørn (Børnebørn af Arnold Sørensen),
(Børn af Ingrid Sørensen):
Jesper Høyberg
Efterk. nr. :
Født :
Far :
Mor :

00004/2/3/1
11.JAN.1965 i Korup
Ole Høyberg
Ingrid Sørensen

Jesper med familie i 2005
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Bedsteforældre til Grete og Emil

Ane nr. 4/5

Oldebørn (Børnebørn af Arnold Sørensen),
(Børn af Ingrid Sørensen fortsat):
Morten Høyberg
Efterk. nr. :
Født :
Død :
Far :
Mor :
Tine Høyberg
Efterk. nr. :
Født :
Far :
Mor :
Gift :
Børn :

Aner\00004/Dec.2020

00004/2/3/2
26.SEP.1966 i Korup
24.APR.1967 i Korup
Ole Høyberg
Ingrid Sørensen
00004/2/3/3
26.AUG.1968 i Korup
Ole Høyberg
Ingrid Sørensen
01.AUG.1992: Rasmus Mynster, i Skt. Pauls kirke, Århus
29.AUG.1996: Johannes Hieronymus Mynster
27. JUL. 2000: Andreas Høyberg Mynster
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Bedsteforældre til Grete og Emil

Ane nr. 4/5

Richard Sørensen og Ida Grønbek-familie i 2001:

Fra venstre øverst:
Uffe, Anders, David, Olav, Anette, Esben, Karen, Søren, Andrea, Jørgen og Jes.
Fra venstre i midten: Jonas, Ida, Ida, Rikke og Anna.
Fra venstre nederst: Lone, Christine, Viktor, Kasper og Lotte.
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Generation II.

Bedsteforældre til Grete og Emil

Ane nr. 4/5

Oldebørn (Børnebørn af Richard Sørensen),
(Børn af Jes Gynther Sørensen):
Ida Sirinan Sørensen
Efterk. nr. :
Født :
Far :
Mor :
Gift 1 :
Gift 2 :
Børn :
Gift 3:
Børn :

Olav Anan Sørensen
Efterk. nr. :
Født :
Far :
Mor :
Gift :

Aner\00004/Dec.2020

00004/3/1/1
31.MAR.1975 i Ubon, Thailand
Jes Gynther Sørensen
Anette Larsen
22.MAJ 1998: Kay Gronwald, i Helligåndskirken, Flensborg
: Frank Thane, i Hamborg
05.MAR.2001: Jonas Thane
05.JULI 2008: Frank Wilhelm Grütgen, i Hamersheim
01.SEP.2007: Katharina Grütgen
07.FEB.2012: Benjamin Grütgen

00004/3/1/2
08.JAN.1977 i Bangkok, Thailand
Jes Gynther Sørensen
Anette Larsen
19.jul.2007: Vibeke Foss Hansen, på rådhuset i Nykøbing F.

Side

109

Generation II.

Bedsteforældre til Grete og Emil

Ane nr. 4/5

Oldebørn (Børnebørn af Richard Sørensen),
(Børn af Søren Gynther-Sørensen):
Esben Gynther-Sørensen
Efterk. nr. :
Født :
Far :
Mor :
Gift :
Børn :

Uffe Sørensen
Efterk. nr. :
Født :
Far :
Mor :
Gift :
Børn :

Aner\00004/Dec.2020

00004/3/2/1
21.MAJ 1966 i Hasle
Søren Gynther-Sørensen
Kirsten Gudiksen
05.SEP.1998: Lone Kjærgård Wibe, i Skåde kirke
15.SEP.1994: Viktor Wibe Gynther-Sørensen
13.JUL.1997: Christine Wibe Gynther-Sørensen

00004/3/2/2
27.MAR.1968 i Hasle
Søren Gynther-Sørensen
Kirsten Gudiksen
18.JUN.2005 : Lotte Harrit
17. FEB.1997: Kasper Harrit
22.JUN. 2006: Signe Harrit
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Bedsteforældre til Grete og Emil

Ane nr. 4/5

Oldebørn (Børnebørn af Richard Sørensen),
(Børn af Karen Sørensen):
Rikke Viemose
Efterk. nr. :
Født :
Far :
Mor :
Gift :
Børn :

00004/3/3/1
18.DEC.1969 i Århus
Jørgen Viemose
Karen Sørensen
09.SEP.1995: David Trads, i Rebild bakker
15.AUG.1996: Anna Trads Viemose
01.SEP.1999: Anders Trads Viemose

Jørgen, Rikke, Anders, Anna, Karen og Kåre i 2005

Kåre Viemose
Efterk. nr. :
Født :
Far :
Mor :
Kæreste:
Børn:

Aner\00004/Dec.2020

- samt David

00004/3/3/2
15.SEP.1972 i Århus
Jørgen Viemose
Karen Sørensen
May Damgaard Sørensen
02.JUL.2012: Saga Damgaard Viemose
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Bedsteforældre til Grete og Emil

Ane nr. 4/5

Tipoldebørn (Oldebørn af Leo Sørensen),
(Børnebørn af Grete Alice Sørensen),
(Børn af Henrik Kirkegård Espensen):
Laura Faurholdt Espensen
Efterk. nr. :
Født :
Far :
Mor :

00004/1/1/1/1
18.DEC. 2002 på Skejby Sygehus
Henrik Kirkegård Espensen
Mariann Faurholdt Gade Pedersen

Laura Faurholdt Espensen´s dåb den 9. marts 2003 i Skanderborg slotskirke.
Til venstre Mariann´s bror Torben, hustru og søn Andreas, samt Lene Vignat.

Aner\00004/Dec.2020
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Bedsteforældre til Grete og Emil

Ane nr. 4/5

Tipoldebørn (Oldebørn af Leo Sørensen),
(Børnebørn af Grete Alice Sørensen),
(Børn af Henrik Kirkegård Espensen fortsat):
Juliane Faurholdt Espensen
Efterk. nr. :
00004/1/1/1/2
Født :
16.MAJ 2006 på Skejby Sygehus
Far :
Henrik Kirkegård Espensen
Mor :
Mariann Faurholdt Gade Pedersen

Juliane Faurholdt Espensen´s dåb den 20. august 2006 i Balle kirke ved Silkeborg.
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Bedsteforældre til Grete og Emil

Ane nr. 4/5

Tipoldebørn (Oldebørn af Leo Sørensen),
(Børnebørn af Grete Alice Sørensen),
(Børn af Lene Kirkegård Espensen):
Claes Léander Vignat
Efterk. nr. :
Født :
Far :
Mor :

00004/1/1/2/1
28.FEB. 2000 i Montchaboud
Michel Bruno Vignat
Lene Kirkegård Espensen

Lene og Claes medio oktober 2002
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Bedsteforældre til Grete og Emil

Ane nr. 4/5

Tipoldebørn (Oldebørn af Arnold Sørensen),
(Børnebørn af Nora Sørensen),
(Børn af Søren Albert Albrektsen):
Rasmus Albrektsen
Efterk. nr. :
Født :
Far :
Mor :
Kæreste:
Børn:

00004/2/1/1/1
ca. 1976 i Odense
Søren Albert Albrektsen
Hjørdis Nielsen Plotnikof
Tine Kok
5.jun.2012: Laurits Kok Albrektsen

Tipoldebørn (Oldebørn af Arnold Sørensen),
(Børnebørn af Nora Sørensen),
(Børn af Peter Albert Albrektsen):
Fanny Albrektsen
Efterk. nr. :
Født :
Far :
Mor :

00004/2/1/2/1
01.JUL.1993 i Odense
Peter Albert Albrektsen
Susanne Wree

Tipoldebørn (Oldebørn af Arnold Sørensen),
(Børnebørn af Nora Sørensen),
(Børn af Ane Margrethe Albrektsen):
Frederik Schuster
Efterk. nr. :
Født :
Far :
Mor :
Gift:
Børn:

Richard Schuster
Efterk. nr. :
Født :
Far :
Mor :

Aner\00004/Dec.2020

00004/2/1/3/1
06.APR.1985 i Århus
Lars Schuster
Ane Margrethe Albrektsen
Julie Schrøder Weinreich
02.SEP.2015: Saga Schuster Weinreich
02.MAJ 2019 Mattis Schuster Weinreich

00004/2/1/3/2
07.MAR.1990 i Århus
Lars Schuster
Ane Margrethe Albrektsen
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Bedsteforældre til Grete og Emil

Ane nr. 4/5

Tipoldebørn (Oldebørn af Arnold Sørensen),
(Børnebørn af Hans Sørensen),
(Børn af Arne Bonke Sørensen):
Caroline Bechsgaard Sørensen
Efterk. nr. :
00004/2/2/1/1
Født :
13.JUN.1992 på Frederiksberg
Far :
Arne Bonke Sørensen
Mor :
Mary Anne Bechsgaard
Johanna Bechsgaard Sørensen
Efterk. nr. :
00004/2/2/1/2
Født :
02.DEC.1994 på Frederiksberg
Far :
Arne Bonke Sørensen
Mor :
Mary Anne Bechsgaard
Silke Sørensen
Efterk. nr. :
Født :
Far :
Mor :

00004/2/2/1/3
22.JAN.1999 i Lynge
Arne Bonke Sørensen
Anja Sørensen

Luna Sørensen
Efterk. nr. :
Født :
Far :
Mor :

00004/2/2/1/4
MAR.2001 i Lynge
Arne Bonke Sørensen
Anja Sørensen

Tipoldebørn (Oldebørn af Arnold Sørensen),
(Børnebørn af Hans Sørensen),
(Børn af Dorthe Bonke Sørensen):
Mathias Bonke Hansen
Efterk. nr. :
Født :
Far :
Mor :
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Tipoldebørn (Oldebørn af Arnold Sørensen),
(Børnebørn af Hans Sørensen),
(Børn af Dorthe Bonke Sørensen fortsat):
Frederikke Bonke Hansen
Efterk. nr. :
Født :
Far :
Mor :

00004/2/2/2/2
02.NOV.1994 i Nørre Ørslev
Jesper Hansen
Dorthe Bonke Sørensen

Josefine Bonke Hansen
Efterk. nr. :
Født :
Far :
Mor :

00004/2/2/2/3
17.APR.1999 i
Jesper Hansen
Dorthe Bonke Sørensen

Tipoldebørn (Oldebørn af Arnold Sørensen),
(Børnebørn af Hans Sørensen),
(Børn af Hanne Bonke Sørensen:
Axel Bonke Jensen
Efterk. nr. :
Født :
Far :
Mor :

00004/2/2/3/1
04.AUG.2009 i Allerød
Frits Jensen
Hanne Bonke Sørensen

Tipoldebørn (Oldebørn af Arnold Sørensen),
(Børnebørn af Ingrid Sørensen),
(Børn af Tine Høyberg):
Johannes Hieronymus Mynster
Efterk. nr. :
00004/2/3/3/1
Født :
29.AUG.1996 i Århus
Far :
Rasmus Mynster
Mor :
Tine Høyberg
Andreas Høyberg Mynster
Efterk. nr. :
Født :
Far :
Mor :
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Poul Erik, Ingrid, Johannes, Tine, Andreas, Rasmus og Jesper 6.maj 2006
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Tipoldebørn (Oldebørn af Richard Sørensen),
(Børnebørn af Jes Gynther Sørensen),
(Børn af Ida Sirinan Sørensen):
Jonas Thane
Efterk. nr. :
Født :
Far :
Mor :

00004/3/1/1/1
05.MAR.2001 i Hamborg
Frank Thane
Ida Sirinan Sørensen

Katharina Grütgen
Efterk. nr. :
Født :
Far :
Mor :

00004/3/1/1/2
01.SEP.2007 i Hamburg
Frank Wilhelm Grütgen
Ida Sirinan Sørensen

Benjamin Grütgen
Efterk. nr. :
Født :
Far :
Mor :

00004/3/1/1/3
02.FEB.2012 i München
Frank Wilhelm Grütgen
Ida Sirinan Sørensen

Tipoldebørn (Oldebørn af Richard Sørensen),
(Børnebørn af Søren Gynther-Sørensen),
(Børn af Esben Gynther-Sørensen):
Viktor Wibe Gynther-Sørensen
Efterk. nr. :
00004/3/2/1/1
Født :
15.SEP.1994 i Århus
Far :
Esben Gynther-Sørensen
Mor :
Lone Wibe

Viktor som 9-årig
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Tipoldebørn (Oldebørn af Richard Sørensen),
(Børnebørn af Søren Gynther-Sørensen),
(Børn af Esben Gynther-Sørensen fortsat):
Christine Wibe Gynther-Sørensen
Efterk. nr. :
00004/3/2/1/2
Født :
13.JUL.1997 i Århus
Far :
Esben Gynther-Sørensen
Mor :
Lone Wibe
Tipoldebørn (Oldebørn af Richard Sørensen),
(Børnebørn af Søren Gynther-Sørensen),
(Børn af Uffe Sørensen):
Kasper Harrit
Efterk. nr. :
Født :
Far :
Mor :

00004/3/2/2/1
17.FEB. 1997 i Viborg
Uffe Sørensen
Lotte Harrit

Signe Harrit
Efterk. nr. :
Født :
Far :
Mor :

00004/3/2/2/2
22.JUN.2006 i Kina
Uffe Sørensen
Lotte Harrit

Tipoldebørn (Oldebørn af Richard Sørensen),
(Børnebørn af Karen Sørensen),
(Børn af Rikke Viemose):
Anna Trads Viemose
Efterk. nr. :
Født :
Far :
Mor :

00008/3/3/3/1/1
15.AUG.1996 i Århus
David Trads
Rikke Viemose

Anders Trads Viemose
Efterk. nr. :
Født :
Far :
Mor :

00008/3/3/3/1/2
01.SEP.1999 på Frederiksberg
David Trads
Rikke Viemose

Saga Damgaard Viemose
Efterk. nr. :
Født :
Far :
Mor :

00008/3/3/3/2/1
02.JUL.2012
Kåre Viemose
May Damgaard Sørensen
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Tip-tip-tipoldebørn (Tip-tipoldebørn af Hans Peder Marius Sørensen),
(Tipoldebørn af Arnold Sørensen),
(Oldebørn af Nora Sørensen),
(Børnebørn af Søren Albert Albrektsen).
(Børn af Rasmus Albrektsen):
Laurits Kok Albrektsen
Efterk. nr. :
Født :
Far :
Mor :

00008/3/2/1/1/1/1
05.JUN.2012 i Odense
Rasmus Albrektsen
Tine kok

Tip-tipoldebørn (Tipoldebørn af Arnold Sørensen),
(Oldebørn af Nora Sørensen),
(Børnnebørn af Ane Albert Albrektsen):
(Børn af Frederik Schuster):
Saga Schuster Weinreich
Efterk. nr. :
Født :
Far :
Mor :

00008/3/2/1/3/1/1
02.SEP. 2015
Frederik Schuster
Julie Schrøder Weinreich

Mattis Schuster Weinreich
Efterk. nr. :
Født :
Far :
Mor :

00008/3/2/1/3/1/2
02.MAJ 2019
Frederik Schuster
Julie Schrøder Weinreich
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Oversigt over kildemateriale
1.

Kirkebøger for Stege Landsogn

1880-1905

2.

Kirkebøger for Damsholte sogn

1900-1910

3.

Kirkebøger for Keldby sogn

1840-1880

4.

Folketællingslister for Møn

1890-1925

5.

Udvandrerregistre, Københavns Politi

1868-1940

6.

Hans Sørensen´s dagbog

1890-1900

7.

Dora Pedersen´s poesibog

1895-1915

8.

Samtale med Nora Albrektsen

1996

9.

Brev fra Kristine Nøhr

1951

10. Diverse familiedokumenter

1900-

11. Modstandsdatabase

1940-1945

12. Nørre Ørslev bys historie

1990

13. Sydney´s stadsarkiv

2013

I det følgende refererer tallene i ( ) til ovennævnte
kildemateriale-numre.
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Kildemateriale
(5) Udvandrerregistre, Københavns Politi:
Indirekte emigrerede.
1890. Hans Peter Marius Sørensen, gartner, født i Ellested, sidste
opholdssted Svendborg, 23 år gammel, bestemmelsessted Melbourne.
Kontraktnr. og litra: 6698/GG, forevisningsdato 7.nov.1890.
Johannes Sørensen, gartner, sidste opholdssted Svendborg, 29
år gammel, bestemmelsessted Melbourne. Kontraktnr. og litra:
6699/GG.
(3) Kirkebøger for Keldby sogn:
1842, 17.nov. født Jens Peder Olsen, søn af Ole Jensen og Kirsten
Jensdtr. af Keldbymagle.
1872, 19.juli viet Jens Peter Olsen, søn af gmd. i Keldbymagle Ole
Jensen, født 17.nov.1842, og pige Anne Marie Andersdtr. Nøhr, datter
af gmd. Anders Hansen Nøhr, født i Keldbymagle 17.aug.1849.
(1) Kirkebøger for Stege Landsogn:
1880, 16.jan. viet ungkarl Ole Hansen af Rødkilde, 36 år, og enkekone Anne Marie Andersen Nøhr af Bidsinge, 30 år.
(4)Folketællinger for Møn:
1890, Bidsinge.Gård nr.8.
Ole Hansen Nøhr - 47 år, født i Stege landsogn, gårdejer,
Anne Marie Andersdtr. Nøhr - 40 år, født i Keldby sogn.
Børn:
Anna Jensine Hansen Nøhr
- 9 år
Bodil Kirstine Hansen Nøhr
- 7 år
Marie Margrete Hansen Nøhr
- 6 år
Karen Kirstine Hansen Nøhr
- 3 år
Jens Peter Anders Hansen Nøhr - 2 år
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(6) Hans Sørensen´s dagbog:
Indholdsoversigt:
Side
1-36:
Optegnelser om gartneraktiviteter maj-okt.1890.
37-58:
Sejlturen til Australien nov.1890-jan.1891.
59-76:
Diverse notater og brev-kopier skrevet i Malvern
okt.-nov.1891.
77-85:
Formentlig navne på (galop)heste fra dec.1892mar.1893.
86-89:
Kopi af historier (romaner ?) på engelsk/
australsk.
90:
Familiens fødselsdagsdatoer.
91-98:
Kopi af historier (romaner ?) på engelsk/
australsk.
99-110:
Kopi af dansk digt (romantisk).
111-122:
Kopi af historier (romaner ?) på engelsk/
australsk samt 3 sider med posttakster og 1 side
med højtidsdage i 1897.
123-124:
Udgifter mar.1897-mar.1898.
125-171:
Kopi af historier (romaner ?) på engelsk/
australsk.
172-174:
Formentlig navne på (galop)heste.
175-240:
Kopi af historier (romaner ?) på engelsk/
australsk.
241-244:
Kopi af historier (romaner ?) på dansk.
245-249:
Kopi af historier (romaner ?) på engelsk/
australsk.
250-252:
Formentlig navne på (galop)heste.
253-257:
Indtægter og udgifter 1891 samt Tasmanien, vejret
i apr.-maj, samt dagbog.
258-259:
Formentlig navne på (galop)heste.
260:
Dagbog til 18.nov.1895.
Maj 1890
Mandag d.5.:

Gravet i Møllerhaven, skuffet busketter, plantet
Pelargonier.
Tirsdag d.6.: Saaet Frø i Møllerhaven, af Cikorie, Rødbeder, Løg,
Bordfeldske roer, og Ærter, sat (Gjed)ning, lagt
Rammer paa og trillet Jord i dem, luget Jordbær.
Onsdag d.7.:
Plantet Roser, luget jordbær, priklet Selleri, luget i
Labyrint.
Torsdagd.8.:
Skuffet i Gangene i Haven med Plov, gravet i Sie Have,
priklet Porre.
Fredag d.9.:
Plantet Knoldbegonier, luget jordbær.
Mandag 19.:
Plantet Grønkaal og gravet i Møllehaven, stukken
Gangene af i Anlæget, vasket i Blomsterhuset.
Tirsdag d.20.: Plantet Grønkaal og gravet i Møllerhaven, luget,
gravet i Sie Have, plantet Begonier om.
Onsdag d.21.: Plantet Rød og Spidskaal i Sie Have, gravet samme.
Torsdag d.22.: Lagt 2 Bede Ærter, skuffet med Plov, revet af i
Møllehaven, skuffet Busketter, stillet Planter ud til afhærdning.
Fredag d.23.: Revet Gange af, skuffet Smedehaven, luget, slaaet med
Maskine, stillet Planter ud til afhærdning, plantet
Bregner ind.
Lørdag d.24.: Stukken Gange af, bundet Fuxsier op, skuffet Smedehaven.
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Juni 1890
Fredag d.6.:
Lørdag d.7.:
Mandag d.9.:

Plantet Selleri og Porre i sie Have, skuffet med Plov.
Revet Gange af, skuffet.
Udplantet, gravet i sie have, luget Græsplænen,
plantet fuxsier om.
Tirsdag d.10.: Udplantet, gravet i Sie Have, hyppet Kartofler i
Møllehaven, luget Græsplænen.
Onsdag d.11.: Udplantet,
hyppet
Kartofler,
luget
Aspargesbede,
plantet Porre.
Torsdag d.12.: Udplantet, luget, gravet og hyppet kartofler, plantet
Kaal om.
Fredag d.13.: Færdig med udplantningen, begyndt at skuffe i Skoven,
luget.
Lørdag d.14.: Begyndt at klippe Hække, luget og skuffet Busketter.
Tirsdag d.24.: Klippet Hæk, luget i Sie Have, plantet Sempervireus
paa et Bed ved Aspargesbedene, stukken Gange af.
Onsdag d.25.: Klippet hæk, stukken Gange af, plantet Sempervireus.
Torsdag d.26.: Færdig med at stikke Gange af og revet dem af, luget i
Sie Have,luget Grupper, og knibet dem.
Fredag d.27.: Klippet Hæk, luget Jordbær, og Grupper, leveret
Jordbær op for anden Gang, bunden Buketter.
Lørdag d.28.: Luget Jordbær og Grupper.
Mandag d.30.: Gravet i møllehaven, luget Agurker, begyndt at udtynde
Vinen, sat Planter ned i Bænkene fra Plantehuset.
Juli 1890
Tirsdag d.1.:
Torsdag d.10.:
Fredag d.11.:
Lørdag d.12.:
Mandag d.14.:

Tirsdag d.15.:
Onsdag d.16.:
Torsdag d.17.:
Fredag d.18.:
Lørdag d.19.:
Mandag d.21.:
Tirsdag d.22.:
Onsdag d.23.:
Torsdag d.24.:

Gravet i møllehaven, riset Ærter, luget Agurker,
udtyndet Vinen.
Stukken Gange og grupper af i Anlæget, luget i
møllehaven, revet Løv af den store allé.
Skuffet og revet gange i Skoven, luget i M.Haven.
Skuffet og reven i den lukkede Gang og foran
Hovedbygningen, afskaaren Kommen, luget Stenhøjen og
prikket Cinevaria hybrida.
Skuffet med Plov i sie have og møllehaven og Høj
Haven,
afreven
Gangene
i
sie
Have,
luget
Staudergrupperne, prikket Cinev.. Skuffet og reven
Labyrinthen samt slaaet med Maskine.
Afreven Gange i høje have, luget.
Afreven Gange i møllehaven, plukket Stikkelsbær, udplantet.
(Afreven) ved Børnenes Have, kjørt Kommen hjem, luget.
- -, klippet hæk, luget Grupper.
Beskaaren og tilbunden Espaliertræer, prikket Primula.
Renset mellem Aspargesbedene, luget i Møllehaven,
skuffet og reven omkring Drivhuset.
Renset mellem Aspargesbedene, vasket i Drivhuset.
Vasket i drivhuset, luget ogknibet grupperluget
Sommerblomsterbedene, luget i møllehaven, slaaet med
maskine, bunden espalier.
Luget Blomsterbedene, vasket i drivhuset, bunden
Maatter.
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Juli 1890 fortsat
Fredag d.25.: Skuffet
og
reven
ved
hovedbygningen,
indpottet
Bregner, p. Solbær.
Lørdag d.26.: Skuffet og reven i høje have, luget i møllehaven.
Mandag d.27.: Skuffet og reven Sinedehaven, plukket Solbær, luget
Jordbær.
Tirsdag d.29.: Skuffet og reven Labyrinthen og Busketterne i høj
Haven, plukket Bær, luget Jordbær, optaget Ska-lotter.
Onsdag d.30.: Luget Peberrodsbedene, skuffet med Plov.
Torsdag d.31.: Luget jordbær, afreven gange, vasket Potter.
Afklarende Bemærkninger:
Den 12.: Den afskaarne Kommen blev liggende nogle Dage for at
vejre.
Den 16.: De Evonimus som blev udplantet plantede paa et Bed ved
Drivhuset, med cirka 1 Alens Mellemrum.
Deb 17.: Kommen blev lagt paa Loftet, for senere Afgrøde eller
tærskes.
August 1890
Fredag d.1.:

Reven Gange i møllehaven, klippet hæk, luget Jordbær,
skuffet og reven i Borggaarden, plukket Ærter, luget
Grupper.
Lørdag d.2.:
Renset mellem Sellerierne og Rosenkål, plukket Solbær.
Mandag d.4.:
Plukket Hindbær og Solbær.
Tirsdag d.5.: Plukket hindbær, luget og knibet Grupper, luget
Jordbær, plukket Stikkelsbær, slaaet med Maskine.
Onsdag d. 6.: Tilbunden
Bladplanter,
tilbunden
Espaliertræer,
plukket Ribs, luget Jordbær, indpottet Cinevaria
hybri.
Torsdag d.7.: Luget Kaal i siehave, plukket Ribs.
Fredag d.8.:
Luget
Rabarber,
Jordbærog
Husløgbedene,
plukket
Solbær, indtaget Skalotterne, luget og kroget Agurkerne.
Lørdag d.9.:
Skuffet og reven Gange, luget i Siehave, luget Reseda.
Mandag d.11.: Klippet Hæk, afpudset Skalotløg, indpottet Primula.
Tirsdag d.12.: Afpudset Skalotløg, klippet Hæk, opgravet Kartofler
samt gravet Kartoffelstykket.
Onsdag d.13.: Plantet jordbær, afreven Grene af Hækken i Siehave,
luget Porre, slaaet med Maskine, skuffet og reven
gangen om til Thekilden.
Torsdag d.21.: Indpottet Bregner. Blandet jord, luget Jordbær, luget
Broen omkring Hovedbygningen.
Fredag d.22.: Kjørt Græs, plukket solbær, opsat Omsatsen
ved
Bænkene, samt renset omkring dem.
Lørdag d.23.: Reven Gangene, luget jordbær, dekoreret.
Mandag d.25.: Skuffet og reven Labyrinthen, plukket Ærter, luget
jordbær.
Tirsdag d.26.: Skuffet og reven Skovgangene, luget jordbær, luget
Kartoffelstykket i Mejerihave.
Onsdag d.27.: Skuffet og reven mellem hindbærrene, reven Busket-ter,
luget Jordbær, plukket bønner, plukket Pærer.
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August 1890 fortsat
Torsdag d.28.: Gravet mellem habarber og Ertiskokker, indpottet
Bregner, vasket Potter, luget Kartofler i Siehave.
Fredag d.29.: Skuffet og reven Gange i høje Have, luget Blomsterbedene, deltaget i Indkjørsel af Sæd.
Lørdag d.30.: Skuffet og reven Gange, opgravet Kartofler, deltaget i
Indkjørsel af Sæd.
Afklarende Bemærkninger:
Den 1.:
Ærterne som plukkedes var til henkogning og der plukkedes
cirka 3 Skepper.
Den 4.:
Hindbærrene blev plukket omkring i Skoven på Grund af at
der ingen var i Haven, da de der var bleven omplantet.
Den 5.:
I Grupperne blev baade Syvetterne, Lubilia og i det hele
alle de Planter som vare for høje afknibet.
Den 21.: Blandingen som var til Potteplanter bestod af 1/3 Bladjord,
1/3 Kompostjord og 1/3 velforraadnet Gjødnings-jord, som
blev kastet igjennem 3 Gange og lagt under Plantebordet.
Den 27.: De afplukkede Bønner vare den store Slagsværd. Pærerne blev
lagt i Frugtkjelderen i et tyndt Lag.
Den 30.: De opgravede Kartofler var tidlig askebladet, de blev
samlet op og lagt oven paa Jorden for at tørres da det var
pænt Solskinsvejr. De blev kjørt ind og lagt i Plantestuen
og tildækket med nogle Maatter for ikke at blive grønne.
Til Læggekartofler frasorteredes cirka 4 skepper af dem som
havde den for denne Sort mest ejendommelige Form, de skulde
fyldes i en gammel Sæk og lægges ved Siden af de andre i
Kulen.
September 1890
Mandag d.1.:
Luget og knibet Grupper, luget Stenhøjen, deltaget i
Høstarbejdet.
Tirsdag d.2.: Ompottet cinevaria hybrida, luget, samt deltaget i
høstarbejdet. Niels paa Sesion.
Onsdag d.3.:
Opgravet Kartofler i Mejerihave, deltaget i Høstarbejdet.
Torsdag d.4.: Opgravet Kartofler i Mejerihave.
Fredag d.5.:
Opgravet Kartofler ved Stalden, deltaget i Høstarbejdet.
Lørdag d.6.:
Opgravet Kartofler ved Stalden, skuffet og reven
Anlæget, ompottet Primula, deltaget i Høsten.
Søndag d.7.:
Deltaget i Høstarbejdet.
Mandag d.8.:
Nedkulet Kartofler, luget i Møllehaven, optaget
Planter til Dekoration, deltaget i høstarbejdet, hos
doktoren.
Tirsdag d.9.: Opsamlet nedfalden frugt, luget i møllehaven samt
deltaget i Høstarbejdet.
Onsdag d.10.: Nedplukket
Frugt,
nedkulet
Kartofler,
luget
i
møllehaven, optaget rødløgene, deltaget i Høstarbejdet.
Torsdag d.11.: Gravet i siehave, optaget Kartofler i møllehaven,
plukket Ærter til frø, luget.
Fredag d.12.: Luget i Møllehaven, deltaget i Høstarbejdet.
Lørdag d.13.: Skuffet og afreven Gange.
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September 1890 fortsat
Mandag d.15.: Ordnet Planterne i Bænkene, opgravet Kartofler i
Møllehaven, luget Aspargesbedene, hoos Lægen, Niels
paa Hellerup om Plads.
Tirsdag d.16.: Indpottet Bregner, nedplukket Pærer, luget Aspargesbedene, opsamlet Kartofler i Møllehaven.
Onsdag d.17.: Skuffet ogreven Smedehaven og Siehave, plukket Æbler,
luget Aspargesbedene.
Torsdag d.18.: Skuffet og reven i høje Have, skuffet og reven
Busketter, luget og knibet Grupper, nedplukket Æbler,
hentet Gran til Guirlander.
Fredag d.19.: Skuffet og reven Gange, skuffet i Labyrinthen, bunden
Guirlander, luget Peberbrødsbedene.
Lørdag d.21.: Skuffet og reven Anlægene, ompottet Cinivarierne,
plukket Nødder, pyntet i Ellested Kirke.
Mandag d.22.: Hentet Rødløg hjem, kjørt Brænde ind, gravet i sie
Have, skuffet og reven i Labyrinthen.
Tirsdag d.23.: Gravet i Sie Have, nedplukket Frugt, renset ved
Mistbænkene, luget Broen ved Gartnerboligen, slaaet
med Maskine.
Onsdag d.24.: Plukket
nødder,
plukket
Æbler
og
Pærer,
luget
Jordbærrene ved Stalden, revet Løv.
Torsdag d.25.: Gravet i Sie Have, plukket Frugt, tærsket Kommen,
afskaaret
Nødder,
luget
Jordbær,
luget
Rosenrabatterne.
Fredag d.26.: Gravet Kartoffel- og Ærtestykket ved Stalden, afpudset Nødder, afpudset Knoldbegonier.
Lørdag d.27.: Gravet Agurkstykket, skuffet og reven Anlægene,
plukket Brombær, afpudset nødder, luget i borggaard.
Mandag d.29.: Gravet Kartoffelstykket i møllehaven, plukket Frugt,
skuffet i møllehaven, afpudset Rødløg.
Tirsdag d.30.: Gravet i møllehaven, plukket Frugt, luget Broen
omkring Hovedbygningen.
Afklarende Bemærkninger:
Den 3.:
De i Mejerihave opgravede Kartofler var askebladet og
Hammersmith.
Den 5.:
De ved Stalden opgravede Kartofler var Hammmersmith.
Den 6.:
Ved nedkulingen blev der lagt jord af omtrent 6 tommers
Tykkelse omkring Halmen, hvoraf der var et godt Lag baade i
Bunden og paa siderne af Kartoflerne, der blev sat drænrør
i Siderne af Kulerne for at den meste Varme kunde trække
ud.
Den 8.:
Den nedplukkede Frugt var 2 pærer og et Æbletræ. Sorterne
ubekjendt. Rødløgene blev lagt i et tyndt Lag paa Bedene
for at Toppen kunde visne.
Den 10.: Af Ærterne blev kuns plukket dem med de mest udviklede
Bælge, da det kuns var til eget brug.
Den 16.: De nedplukkede Pærer var ”Williams bon Chretieng”.
Kartoflerne i Møllehaven vare sildig rundgul, men paa Grund
af det fugtige Vejrlig vare næsten alle bedærvede. De
Kartofler som bedst taalte det daarlige Vejr vare
Hammersmith som var ualmindelig frugtbar.
Den 17.: De nedplukkede Æbler vare ”Adams Pearnoit”, et lille Æble,
som meget ligner Pisoner.
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Den 18.: De nedplukkede Æbler vare Hindbæræbler og gravenstener samt
Jordbæræble og rød Cellini.
Den 23.:
Den nedplukkede Frugt var Graapærer, som blev afplukket
nogle Dage forinden de vare fuldmodne, for bedre at holde
friske.
Den 24.: Kommen blev lagt paa Loftet for denere at renses ved
Regnvejr eller til Vinter.
Den 26.: Begonierne som havde været lagt til Hvile blev sorteret og
dem som Stænglerne uden Vanskelighed vilde falde af blev
afpudset og Knoldene lagt paa Loftet for at tørre, de andre
blev igjen lagt til Hvile.
Oktober 1890
Onsdag d.1.:
Torsdag d.2.:
Fredag d.3.:
Lørdag d.4.:
Søndag d.5.:
Mandag d.6.:
Tirsdag d.7.:
Onsdag d.8.:
Torsdag d.9.:
Fredag d.10.:
Lørdag d.11.:
Mandag d.13.:
Tirsdag d.14.:
Onsdag d.15.:
Torsdag d.16.:
Fredag d.17.:
Lørdag d.18.:
Mandag d.20.:
Tirsdag d.21.:
Onsdag d.22.:
Torsdag d.23.:
Fredag d.24.:

Afpudset Rødløg, renset i Frugtkælderen.
Renset Ærtestykkerne i møllehaven, plukket Frugt.
Indpottet Bregner, indpottet Calla, Eronimus, Laurbær.
Hentet Gran, bunden Guirlander.
Pyntet i gislev kirke.
Bunden Guirlander, reven Skovgange, sat de stedsegrønne Planter ned i Vinhuset, sorteret frugt.
Dekoret i klubhuset, optaget Planter fra Bænkene til
Drivhuset.
Gravet i møllehaven, plukket frugt, optaget Planter
fra bænkene.
Sat mere Jord om Kartoflerne, plukket Frugt, gravet
i møllehaven, optaget Planter.
Gravet i Møllehaven, jeg var hjemme.
Gravet
i
Møllehaven,
optaget
Skorsonerrødder,
Gulerødder og Bortfælder.
Gravet i Møllehaven, optaget Rødbeder og Cikorierødder, plukket hyldebær, reven Løv.
Gravet i møllehaven, kjørt Gulerødderne hjem, afpudset Cikorierødder, revet Løv.
Kjørt Rødbeder hjem, omstukken Komposten, afpudset
Rødder, revet Løv, plukket Hyldebær.
Omstukken
Kompostdynger,
optaget
Blomsterne
paa
Rabatterne ved Vandet og gravet disse.
Gravet mellem Jordbærrene i Sie Have, opsamlet og
afskallet Valnødder.
Gravet mellem Jordbærrene i høje have, revet Løv i
Lysthaven ved Hovedbygningen.
Fisket i Slotsgraven, optaget og vasket Planter til
dekoration, revet Løv i høje Have, kjørt Cikorierødder
hjem, opsamlet Valnødder.
Dekoreret, hentet Guirlander hjem fra Klubhuset, revet
løv, hentet gran, bunden guirlander.
Bunden guirlander og udpyntet en Lysekrone.
Pyntet Lysestager og Transparang, bunden Kranse og
buketter, hentet Gran til Musikanterstolen, kjørt for
Gartneren til Bryllup.
Kjørt løv i den store Allé, pyntet til Høstgilde.
Pyntet om Formiddagen, Høstgilde om Eftermiddag.
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Søndag d.26.: Ryddet ud af Mejeriet.
Mandag d.27.: Revet Løv i Alleen, trukket Blomster op af Grupperne
og gravet disse.
Tirsdag d.28.: Gravet grupper, optaget Georginer, sorteret Frugt.
Onsdag d.29.: Sorteret Frugt, ordnet Planterne i Drivhuset og fejet
Hylderne, vasket Planterne.
Torsdag d.30.: Dekoreret, indpakket Gartnerens tøj.
Fredag d.31.: Indpakket Tøj.
Afklarende Bemærkninger:
Den 3.: Alle de paa Friland udplantede stedsegrønne Potteplanter,
med Undtagelse af Kalla, blev sat ned i vinhuset. Calla-erne
vare udplantede uden Potter.
Den 6.: Frugten i Kjælderen blev let efterset og alle de Frugter som
havde begyndt at tage Skade bortkastedes.
Den 8.: Den nedplukkede Frugt var Vinter Bergamotte og Ribitores
Pippin.
Den 9.: Den nedplukkede Frugt var Luise bonné. Der blev sat omtrent
3 Kvarter Jord paa.
Den 14.: Cikorierødder og Gulerødder samt Bortfeldeske Roer, blev
afpudset saa nær Roden, at ingen Blade blev siddende,
Rødder derimod blev afpudset saa de ikke kom til at bløde
ligeledes Skorsonerrødder.
Den 15.: De dynger som blev omstukken vare Løv- og Gødnings-bunkerne,
de blev sat op saa meget som muligt i en pæn Firkant.
Den 16.: Gangene mellem Jordbærrene blev først afplukken efter en
Snor, hvorpaa de gravedes cirka 6 tommer dybt.
November 1890
Lørdag d.1.:
Søndag d.2.:
Mandag d.3.:
Tirsdag d.4.:
Onsdag d.5.:

Reejst fra Lykkesholm og hjem.
Hentet mit Tøj i Ørbæk, ovre hos Steffens.
I Ullerslev hos Niels Knudsen.
Hjemme.
I Ringe og ordnet Billet, blev fotograferet, og kjøbt
Rejsetæppe.
Torsdag d.6.: Ovre hos Jens Albrektsen og sagt Farvel, og lovede
Thea et Fotografi.
Fredag d.7.:
I Nyborg og vilde have ordnet Papirer.
Lørdag d.8.:
Hos K.Jepsen og taget Afsked, Brev fra Lav(rits) og
Victorine.
Søndag d.9.:
I kirke og gået til Langå.
Mandag d.l0.: Rejst fra Langå om morgenen, fra Nyborg til Korsør,
Kl.6½ eftm.. Fra Korsør til Kiel l0,25. I Kiel kl.4½
morgen.
Tirsdag d.11.: Fra Kiel til Hamborg kl.5, i Hamborg 8.15 fmd. - meget
smukt vejr. I Hamborg opholdt vi os fra tirsdag til
onsdag middag. Om tirsdagen var vi en tur i byen og så
en amerikansk damper afgå med udvandrere, ca. 800,
mest polakker og jøder. Hamborg er helt gjennemskåren
af kanaler, som hele dagen befares af en mængde små
floddampere i alle retninger.
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Onsdag d.12.: Afrejst fra Hamborg Kl.3 eftm., passeret Blachenese
samme eftermiddag. Elberfield løbet på grund i Elben
kl.7½, hvorfor vi måtte opholde os der til næste
morgen, da vi blev bragt flot af en damper.
Torsdag d.13.: Passeret Hanover og Cokshafen Kl.ca.11, den sidste
ligger lige ud til vandet. I Cokshafen satte vi lodsen i land. Kl.12
passerede vi Helgoland. Denne dag indtraf de første tilfælde af
søsyge.
Fredag d.14.: Udmærket smukt vejr. Kl.11 fmd. England i sigte. Kl.2
passeret Flesingen (Vlissingen), og Kl.4 så vi første
gang Belgiens kyst. Flesingen er en stor by, som
ligger i Holland - der er en stor smuk bade-anstalt,
som ligger lige ned til vandet. I Holland og Belgien
gik køerne endnu ude på græs.
Kl.6 lagde vi til ved Antwerpen, som er en meget stor
by med udmærket handel. Om aftenen var vi inde i byen
sammen
med
vore
tyske
rejsefæller.
Gaderne,
bygningerne, ere allesammen skæve trekantede, som ser
meget godt ud.
Lørdag d.15.: I land i Antwerpen og afleveret to breve på posthuset,
et til hjemmet og et til Victorine. Om aftenen kjørte
vi i sporvogn til skandinavisk kirke.
Søndag d.16:
I land og inde i den store kirke, som er en af de
flotteste man kan tænke sig. Derfra var vi ude at se
Kristi grav, hvor der var vidunderligt smukt.
Mandag d.l7:
Atter i byen og hentede kufferten til den pige fra
Birkum som vi fulgtes med fra Hamborg. Samme kuffert
havde vi en hel del komedie med inden vi endelig fik
den udleveret:
Vi var først på posthuset med et papir, hvorpå der
stod, at vi kunne hente den der, men ham som vi
henvendte os til skrev en adresse bagpå papiret og
viste os så ud igjen, men vi kunne ikke finde dette
sted, hvorfor vi henvendte os til en betjent, som fik
os puttet ind i en droske og gav kusken besked, hvor
han skulle sætte os af. Konduktøren var ikke bedre end
de andre som skulle have penge af os, han ville ikke
nøjes med dem, vi ville give, men have flere. Vi blev
så sat af helt ude i en anden ende af byen og måtte så
igjen have fat i en betjent, som viste os ind i en
beværtning, og opvarteren dèr fulgte os så over i
skandinavisk sømandshjem. Forstanderen der var da
endelig i stand til at give os anvisning på stedet,
hvor vi kunne hente kufferten, men endnu havde vi
mange besværlisheder med at få papirer i orden både
det ene og det andet sted, inden vi endelig fik den
udleveret.
Tirsdag d.18: Gråvejr, men meget stille vejr.
Onsdag d.19:
Stille og meget smukt vejr. Vi fik denne dag en hel
masse passagerer ombord, mest engelskmænd, der var
også tre italienere, som havde været i Amerika, og som
nu vilde forsøge deres lykke i Australien.
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Torsdag d.20: Om formiddagen Kl.l0 sejlede vi fra Antwerpen i et
temmelig tåget vejr. Da vi havde sejlet en times tid
var vi på et hængende hår nær kommen i kollision med
en stor damper fra Liverpool, der var ikke mere end
højst ½ alen mellem hans forstavn og vores agter. Kl.3
nåede vi Flesingen, hvor vi
skiftede lods. Kl.5½ satte vi lodsen af ved et fyrskib, hvorpå der stod Antwerpen.
Fredag d.21:
Om morgenen og natten sejlede vi gjennem Kanalen
imellem Frankrig og England. Kl.l0 passerede vi øen
Wight som hører under England. I oceanet var der
temmelig stærk søgang, og de fleste passagerer var
søsyge, især var kvinderne meget dårlige.
Lørdag d.22:
Kl.l0 havde vi Frankrig i sigte, ellers så vi ikke
land hele dagen. Meget smukt solskinsvejr, men stærk
søgang og meget slemt med søsyge. Vi gik dog fri endnu
denne dag. Vi havde en del arbejde om morgenen ned at
finde vores tøj, som var rullet ned af bordet og lå i
skjøn endrægtighed under køjerne, brød og smør,
støvler og vaskefad og vanddunke imellem hinanden.
Søndag d.23:
Solskins- og meget stille vejr om formiddagen, om
eftermiddagen meget tåget. Denne dag så vi første gang
flyvefiskene, vi sejlede midt i en flok, de er omtrent
4 á 5 fod lange og hvide og grå på ryggen, spidse
hoveder, og halen vender på tværs af kroppen. Om
aftenen måtte de hver 2 á 3 minutter give signal med
dampfløjten. Tågen var så tæt at vi ikke kunne se en
sejler i 200 alens afstand, ved ------- +) observerede
vi en stor damper i cirka l00 alens afstand
+):Bedstefars dagbog er foruden til sit oprindelige formål blevet
benyttet som frimærkealbum. Adskillige sider har derfor været
overklistret med frimærker. Efter afdampningen af disse har det
her - og visse steder i det følgende - været umuligt at tyde
skriften .
Mandag d.24.:

Meget smukt vejr om formiddagen, om eftermiddagen lidt
regnbyger. Vi passerede Lissabon om morgenen. Alle
passagererne var nu raske, på en enkelt nær, som endnu
lå i køjen og gabede, som en torsk vandet er løbet
fra. Vi så ikke en sejler hele dagen.
Tirsdag d.25.: Stille og smukt vejr med lidt regnbyger. I aftes havde
vi det ganske gemytligt på dækket, der er flere
englændere, som har musikken med, og så spillede og
dansede vi til sent ud på natten. Klimaet er nu blevet
så mildt at det er en hel fornøjelse.
Russisk alfabet: (Her følger det russiske alfabet).
Hebraisk: (Her følger en sætning på hebraisk) samt
følgende oversættelse til engelsk: "When I was here up
the esten".
Hebraiske alfabet: (Her følger det hebraiske alfabet).
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Onsdag d.26:
Smukt vejr hele dagen, men om aftenen fik vi en meget
stærk tordenbyge. I dag fik vi trukket solsejl over en
del af agterdækket, vi kan dog endnu ikke mærke nogen
særlig stærk solvarme. Fra kl.12 sidste nat til i dag
kl.12 sejlede vi 130 engl. mil.
Torsdag d.27: Smukt vejr, men temmelig stærk søgang. Om morgenen
passerede vi et stort krigsskib, fransk eller spansk.
Hen på eftermiddagen fik vi land i sigte, som var de
Kanariske øer, og Kl.8 lagde vi til, og man fortalte
os da at vi skulle være her i nat og sejle i morgen
tidlig. Lad os ikke håbe det bliver tidligere, end at
vi kan få landet nærmere at se, der ser meget
interessant ud.
Fredag d.28 : Meget smukt vejr hele dagen. Øen som vi havde ankret
ved, hed "Las Palmas". Om morgenen, så snart vi vel
var kommen op af køjen, blev skibet omringet af en hel
del små både med alle slags frugt, som de så kom på
dækket med og falbød. De havde både appelsiner,
kokosnødder og bananer samt æbler og sigarer. Selve
øen som hører til Spanien er meget smuk med temmelig
høje bakker og bjerge. Langs om med fjorden vi lå inde
i var der en hel del badehuse, og et sted lå der en by
opad bjergene, hvilket så meget nydeligt ud. Vi lå der
hele dagen, og fik kul, frisk vand og fødevarer
ombord. De folk som boede på øen var allesammen meget
mørke og temmelig vildtudseende, de små drengebørn
havde allesammen meget stor færdighed i at ro. De
havde også en del kanariefugle og papegøjer ombord,
men jeg tror ikke de solgte nogle. Vi fik et par
sjældne kaktus at se, som doktoren havde taget med
ombord. KL. ca. ? sejlede vi herfra igjen.
Lørdag d.29.: Vi kunne næsten ikke mærke vi sejlede. Om aftenen
havde vi concert ombord af flere af englænderne, flere
af numrene var meget udmærkede.
Søndag d.30.: Stærk blæst og meget høj sø, den kunne hvert øjeblik
slå ind over dækket. Engang kom der nogle småfisk med
som så meget morsomme ud, da de havde finner ligeså
store som kroppen. Vi havde gudstjeneste ombord, men
på engelsk, så jeg ikke kunne forstå ret meget. I
fredags sejlede vi 158 og
i går 257 mil. Positionen er 25,42 n.b. og 21,12 v.l.
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Stærk blæst og meget høj sø, vi sejlede 260 mil. Jeg
var hos lægen og fik min tå opereret, hvorfor jeg ikke
må gå nu nogle dage, hvad der kan blive trættende nok.
Meget smukt vejr, men temmelig stærk sø, vi var i dag
ved den 13.breddegrad og 19.længdegrad, vi sejlede 247
mil.
Smukt vejr, ikke så megen sø som de foregående dage,
men meget stærk varme. Vi nåede den l0.b. og l7.n.l.,
vi sejlede 243 mil.
Smukt vejr og stille, næsten ingen sø, men stærk
varme.
Vi sejlede 242 mil og nåede den 7.b. og 15,12 l.. Om
aftenen dans på dækket. Den nat sov jeg på dækket, da
heden nu er helt utålelig.
Meget stærk varme hele dagen, vi sejlede 245 mil,
3,5.br. og 8.l.. Om aftenen var der igjen concert på
dækket, og kaptajnen og styrmanden var med. Kaptajnen
gav sigarer til hele personalet, og styrmanden
spillede på en slags ?, som spillede pianofortestykker udenad.
Ikke så stærk varme som igår, da det var mere skyet og
blæste lidt. Vi sejlede 220 mil og nåede 0,25 br. og
8.l.. Hen på eftermiddagen passerede vi linien, og da
blev der en hel komedie ombord. Vores opvarter kom med
en spand vand og hældte over alle de passagerer han
kunne komme afsted med. Så var der en af passagererne,
vi kaldte ham "Skrædderen" fordi han var så lille, og
så havde han en kone som det var tydeligt nok havde
kommandoen over ham. Denne Skrædder var så heldig at
komme til at hælde en del vand over Max, således hed
opvarteren. Men så kom lønnen straks efter, for Max
holdt, mens en af passagererne hældte en hel spandfuld
over ham. Men så fik Skrædderkonen bersærkergang, for
ind på Max og greb fat i ham og skjældte så det var en
lyst at høre på. Da hun så var bleven sat til side
hentede hun en spand vand og ville have hældt på den
passager, som hentede vandet, men var så uheldig at
kaste forbi, hvad der end mere forøgede hendes raseri.
Smukt vejr med stærk sø, vi sejlede 213 mil og nåede
2,40 br., l0,l0 l.. En af passagererne, en gammel
engelskmand, blev meget syg idag, han styrtede
pludselig om, og jeg troede ham som død med det samme,
men han kom dog til sig selv igjen, men er endnu meget
syg. I dag var det kaptajnens fødselsdag, hvorfor han
trakterede med bajere til passagererne.
Temmelig stærk søgang, vi sejlede 226 mil og nåede den
6,l0 br. - ellers intet at bemærke.
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Tirsdag d.9.: Smukt og stille vejr, vi sejlede 236 mil og nåede den
9,57 br.. I de sidste dage så vi en gang imellem
rygfinnen af hajerne i nærheden af skibet. Alle
passagererne
er
nu
temmelig
raske,
og
aftenen
tilbringer vi i regelen pa dækket med sang, musik og
dans. I dag var jeg atter hos lægen.
Onsdag d.l0:
Stille og smukt vejr, min fødselsdag gik meget rolig
af i år, for hvis vi ikke tilfældig var kommen til at
tale om vor alder, havde jeg ikke husket det, vi
sejlede 241 mil og nåede 9,55 br..
Torsdag d.11: Smukt vejr. K1.8 morgen nåede vi øen St. Helena, hvor
vi ankrede og blev liggende til Kl.5 eftermiddag, da
vi sejlede videre. Vi var i land på øen, som består af
en eneste stor klippe. I kløfterne ligger så husene,
som for størstedelen er opført af træ. Jamestown
hedder den største by på øen, den ligger i en kløft
lige neden for fæstningen. Der er en masse blomster på
øen, som Nerica, Cactus, Pelargonier, Nilleke og
Calla. Vi så på Napoleons grav, den ligger smukt under
nogle høje palmer indhegnet af jerngelænder. Der var
en masse negre på øen, og de talte allesammen
fortrinligt engelsk. Der ligger engelske soldater
cirka 150 mand. Jeg kjøbte et billede af byen
Jamestown for en skilling,
126 mil.
Fredag d.12 : Smukt vejr hele dagen, vi sejlede 196 mil, nåede den
18. brd.gr.. Ialt har vi sejlet fra Antwerpen 4838
mil.
Lørdag d.13 : Stærk søgang, vi sejlede 238 mil og nåede 21,11 br.
og 0,41 længde. Vi så et par sejlskibe, men i lang
afstand.
Søndag d.14 : Smukt vejr, vi sejlede 239 mil og nåede 24,4 br., 2,8
øst-længde. Vi passerede et stort barkskib, som gik
nordpå i cirka 1 sømils afstand.
Mandag d.15.: Smukt vejr, vi sejlede 241 mil og nåede 27 br., 5 lg.
Tirsdag d.16.: Stærk søgang, vi havde alle sejl oppe, og sejlede 241
mil og nåede 30 br. og 8 lg.
Onsdag d.l7.: Stærk søgang og temmelig stærk blæst, vi sejlede 241
mil og nåede 33 br. og 11 lg.. Vi så i dag nogle store
fugle, som tyskerne kaldte "Albetros", de målte ca. 5
á 6 fod i vingefang.
Torsdag d.18.: Smukt vejr og temmelig rolig sø. I dag passerede vi
efter hvad sømanden sagde Kap det gode Håb, men vi
kunne intet se, da vi var for langt fra land. Vi
sejlede 233 mil og nåede 35 br. og 14 lg.
Fredag d.19.: Stærk blæst og meget stærk søgang, vi sejlede 241 mil
og nåede 37 br. og 17 lg. I dag var der en mand som
kom til skade med sit ene ben, han fik det i klemme
ude ved roret. Han fik lagt gibsbandage på.
Lørdag d.20.: Blæst og søgang, vi sejlede 258 mil og nåede 41 br. og
23 lg. I dag tog matroserne solsejlene ned og surrede
alting fast på dækket, da de ventede storm.
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Søndag d.21.: Meget stærk storm, vi sejlede 260 mil og nåede 42 br.
og 28 lg. Havet var i dag i oprør. Bølgerne gik så
høje som kirketårne, og vinden piskede dem til skum,
så det lignede et ----. Et par af matroserne skulle gå
op og få et bramsejl ud, men de havde ikke fået det ud
før stormen rev det i stykker fra den ene ende til den
anden, og de måtte tage det ind igjen. Bølgerne slog
ind over dækket så ingen kunne være der uden at blive
fuldstændigt gjennemblødte. Vi var kommen ud og stod i
læ ved kommandobroen, og morede os over at se vandet
slå ind forude, det stod enkelte gange cirka l½ alen
højt
på
fordækket.
Men
som
vi
stod
og
kiggede bedst kommer der en styrtsø der slog ind over
kommandobroen og ned i nakken på os, så vi blev
fuldstændigt gjennemblødte. Den slog solsejlet af og
kastede det over bord. En lille dreng faldt og slog
sit ene øje så han vist ikke kan se med det mere. En
ung engelsk dame gik fra forstanden af skræk og skreg
så det var rædsomt at høre.
Mandag d.22.:

Samme vejr som i går. Vi sejlede 260 mil og nåede 42
br. - 33 lg.
Tirsdag d.23.: Samme vejr, vi sejlede 262 mil og nåede 42 br. - 38
lg. I dag skyllede alt hvad der ikke var naglet
forsvarligt over bord.
Onsdag d.24.: I dag er vejret bedret lidt, vi sejlede 251 mil og
nåede 43 br. og 44 lg. Juleaften blev vi trakteret som
sædvanlig med the og smørrebrød.
Torsdag d.25.: Fint vejr, vi sejlede 227 mil og nåede 44 br. - 50 lg.
Om morgenen Kl.4 blev jeg vækket ved et rædsomt
spektakel, og da jeg kom op viste det sig, at der var
bleven
slagsmål
imellem
tredie
styrmand
og
en
engelskmand. Styrmanden fik nogle tørre prygl, som vi
alle godt kunne unde ham, da han er en væmmelig
person. Vi mærkede ellers ikke noget til at det var
juledag, for forplejningen var som sædvanlig. Vi havde
slagtet en tyr, men kjødet var ikke kogt.
Fredag d.26.: Fint vejr, men meget koldt, vi sejlede 242 mil og
nåede 46 br. og 55 lg.. Om aftenen havde vi stor
concert. Vi så i dag nogle store hvaler i nærheden af
skibet.
Lørdag d.27.: Godt vejr, vi sejlede 220 mil og nåede 49 br., 61 lg.
Kl.l0 om formiddagen gik der brud på maskinen, så vi
måtte stoppe til kl.12, inden de fik den repareret.
Søndag d.28.: Fint vejr, men meget koldt, vi sejlede 229 mil og
nåede 48 br., 66 lg. Kl.4 eftermiddag fik vi land i
sigte som tyskerne kaldte Calejura eller -jera
(Kerquelen ?), det var tre små øer, som ere ubeboede,
det er heller kuns klipper. Vi så dem på cirka ½ mils
afstand.
Mandag d.29.: Godt vejr, vi sejlede 242 mil og nåede 48 br., 72 lg.
I dag havde vi nær fået slagsmål igjen mellem et par
af englænderne, men heldigvis var den ene så hurtig
til bens, at han smuttede fra sin forfølger.
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Tirsdag d.30.: Godt vejr, men meget koldt, vi sejlede 231 mil og
nåede 49 br., 78 lg.
Originalside fra dagbogen omfattende dagene 27., 28., 29. og 30.
december 1890:
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Onsdag d.31.: Godt vejr, vi sejlede 247 mil og nåede 48 br., 84 lg.
Om aftenen havde vi concert, hvor vi blev opvartede
med puns, og vi blev så oppe allesammen til kl.12, da
opvarteren ringede det nye år ind med madklokken. I
det
øjeblik
da
klokken
var
12
sluttede
alle
englænderne sig sammen i ring og istemte en sang, som
jeg ikke forstod meget af, men som gik på samme melodi
som Mallebrog. Hele natten havde vi spektakel.
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Torsdag d.l.:
Fredag d.2.:
Lørdag d.3.:
Søndag d.4.:
Mandag d.5.:
Tirsdag d.6.:
Onsdag d.7.:

Torsdag d.8.:
Fredag d.9.:

Bedsteforældre til Grete og Emil

Ane nr. 4/5

Meget høj sø og stærk blæst, vi sejlede 256 mil og
nåede 48 br. og 90 lg. - intet særlig at bemærke.
Stærk blæst og høj sø, men lidt bedre end i går, vi
sejlede 209 mil og nåede 48 br.g 97 lg. I dag fik
3.styrmand atter prygl, denne gang af 1.styrmand.
Sejlede 233 mil, 48 br., 103 lg.
Smukt vejr, vi sejlede 267 mil og nåede 47 br., l09
lg.
Regnvejr
og
stærk
tåge
om
formiddagen,
om
eftermiddagen godt vejr. Vi sejlede i dag 263 mil og
nåede 47 br., 116 lg.
Meget godt vejr, det regnede lidt ved dinertime vi
sejlede 245 mil, og nåede 45 br. og 121 lg.
Fint vejr, vi sejlede 270 mil og nåede 43 br., 126
lg.. I dag rakte den ene af de grise, vi havde ombord,
hals. Tiden er nu soon så lang, at vi næsten ikke ved,
hvor vi skal gjøre af os selv, men nu er vi da soon
ved det forjættede land, for man siger vi vil nå
Adelaide fredag or lørdag.
Fint vejr, vi sejlede 258 mil og nåede 40 br., 130 lg.
Kjedsomheden er på kogepunktet.
Smukt vejr, vi sejlede 245 mil og nåede 37 br., 133
lg.

(Om Australien skal lige bemærkes, at det siden 1770 havde været i
engelsk besiddelse. Fra ca. 1850 var der sket en stor indvandring på
grund af guldfund i Victoria og Vestaustralien. Den oprindelige
befolkning tilhører en primitiv race med chokoladebrun hud, lokket
hår og kort, bred næse. De ernærer sig som lavtstående jægere. Det
indre af landet er meget tørt og består af ørkenstrækninger eller
buskstepper. Østkysten er mere regnrig på grund af sine bjergkæder,
hvorover sydøstpassaten stiger.
Plantevækst: Eukalyptustræer - 150 m høje - og akacier.
Dyr: Pungdyr, kloakdyr, dingoer, kakaduer og paradisfugle.)
Lørdag d.l0.:

Smukt vejr, sidste nat var jeg ikke i seng, men blev
oppe på dækket. Kl.l kunne vi begynde at se fyret på
øen, som de kalder Kænguruøen, den ligger cirka l00
mil fra Adelaide. Den er forøvrigt næsten ubeboet.
Kl.ca.6 ankrede vi op ved bolværket i Port Adelaide.
Selve byen Adelaide ligger nemlig inde i landet, så vi
skal med toget for at komme der. Da vi havde drukket
vores the gik vi i land og beså den lille plads, som
efter sin størrelse er meget smuk. Der var mange
flotte butikker, især var gartnerens meget pæne. Vi
var inde hos én og kjøbte
lidt aprikoser og blommer, han sagde, at vi nok kunne
få arbejde her til ca. 6 á 7 Shill. pr. dag. Vi ved
endnu ikke, hvordan det vil gå, for hvis vi kan få 7,
så er det temmeligt godt.

(På næste side er vist sejlruten fra 11.nov.1890 til 10.jan.1891.)
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d.11. til 14.: Vi har hver dag, af de vi har opholdt os her ved
Adelaide, været inde i byen og forhørt om vi kunne få
arbejde, men det er ikke til at få noget så nær ved
byen. Hvis vi ville gå ind i landet kunne vi måske nok
få noget, ca. 400 mil fra Adelaide i nord ligger der
nogle sølvminer som hedder Rockenhill, hvor vi kunne
få 12 Skilling pr. dag, men vi havde ikke penge til at
rejse derop for, da det kostede ca. 40 kroner. Natten
mellem mandag og tirsdag var der frugtmarked i
Adelaide, hvor vi var med (der er ca. 2 danske mil fra
Port til Adelaide). Vi kjørte med en frugthandler
derop. Markedet begynder kl.12 og varer til kl.6 om
morgenen. Der var ca. 2 á 300 gartnere fra landet med
store vognladninger af frugt af alle sorter, der var
ferskner, abrikoser, vindruer, bananer, æbler, pærer,
blommer, kirsebær, ananas, stikkelsbær, ribs, solbær,
jordbær og morbær samt ----. Så var der foruden alle
slags grøntsager. Det var meget interessant at se, men
arbejde for os var der ikke.
Dagen efter var vi ----, der er meget smuk, foruden
alle de blomster vi har i vores drivhus hjemme var der
en hel masse bregner og palmer, som her havde en
ganske imponerende højde, især var To-- Daktolif-meget smuk. Tik-- elastica gror her omkring ved vejen
og er på samme størrelse som vores frugttræer hjemme,
ligeledes Nerima.
Så var vi også inde i en stor kunst- og industri- samt
maleriudstilling, som var meget smuk. Her i Adelaide
havde vi det uheld at vores kaptajns opvarter samt to
af matroserne gik en tur i land og ikke kom tilbage
igjen. I dag den 14. sejlede vi herfra igjen om
morgenen Kl. vist 5. Op ad formiddagen fik vi en stor
tysk sejler på slæbetov, den lå og kunne ingen steder
komme da her næsten ingen vind er, og den smule vi
havde var stik imod. Der er en meget stærk varme her,
i de dage vi var i Adelaide måtte vi tage vore
spadsereture om morgenen eller aftenen, midt på dagen
var det alt for varmt.
d.15. til 24.: Jeg har ikke haft tid at skrive i dagbogen, men vi har
i denne tid været omkring så mange steder, at
der
ikke har været tid. Den 16., om lørdagen, kom vi til
Melbourne. Der kunne vi ikke komme helt ind til broen,
fordi der lå for mange skibe. Men så kom der en lille
damper ud og hentede os, og Sofies
broder kom og tog imod hende der, han viste os så til
rette i Melbourne. Vi kom ind i et logihus, hvor vi
slap med at betale én shilling om natten, og så spiste
vi på et spisehus, 6 pence hver gang. Vi
gik nu omkring i byen hver dag og hørte om arbejde,
men først om tirsdagen tilbød der sig noget, men så
var der til gengjæld så meget mere.
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Vi fik først et par pladser, hvor vi skulle malke og have 15
Shilling om ugen, men da vi kom hjem derfra var der en
svensker som sagde, han kunne skaffe os arbejde til 4
Shilling om dagen, men ikke kost og logi, og da vi
ikke havde lyst til at malke, så tog vi det andet, som
var jernbanearbejde oppe i landet.
Vi rejste så fra Melbourne til Deeberg med dampbåd, og
derfra med tog til Birregumme. Men da vi kom der var
det aften, og vi havde ingen penge, men de andre to,
svenskeren og danskeren, som vi havde fulgtes med,
lovede at betale, og vi logerede så på hotellet i byen
om natten. Anden dagen gik vi så til kontoret, og så
blev vi atter sendt med toget. Der skulle vi dog ikke
betale, for vi sad oppe på nogle grusvogne. Vi kom så
hertil om aftenen og fik efter mange gjenvordigheder
logi og skovle hos denne mand. Han er meget flink. Om
fredagen var vi så på arbejde, men det var ikke nemt
at holde det ud, for hænderne var ikke vant til så
strengt arbejde, og i løbet af denne og næste dag gik
huden næsten fuldstændigt af. Men i dag er det søndag,
så hjælper det lidt til i morgen. Jeg holder ikke af
at skrive mere om denne slemme tid.
26.jan.
til l. feb.:
I denne uge har vi haft udmærket vejr hele ugen. Om
aftenen efter endt arbejde var jeg med en af Vodmans
sønner på jagt. En aften skjød vi seks kaniner, og en
aften en kænguru.
22.februar:
Siden jeg sidst skrev i bogen har vi skiftet arbejde.
Vi er nu kommet til at brænde skoven af her omkring,
vi arbejder hos den ældste af sønnerne her. Langs med
jernbanestrækningen skal alt træ af vejen i cirka 50
alens afstand, og vi slæber det så sammen i bunker og
brænder det op. Det er et meget sort arbejde, men der
var ikke mere skovlearbejde, så vi måtte være glade
ved at få det andet, da det ikke er så let at skifte
plads her, da vi ikke ved, hvor vi skal gå hen mere.
Det går også meget godt.
Om aftenen er jeg i regelen nede ved floden eller avon
og fiske, eller også på jagt. Det har været meget
varmt disse fjorten dage, og mine fødder har ikke
været "kvait vell", som englænderne siger.
22.marts:

Siden sidst har jeg igjen skiftet arbejde. Da
jernbanen var færdig ved Birregumme gik jeg derfra,
med toget til Camperdown, hvor der er en anden ny
jernbane ud efter Cordisc River. Jeg er nu kommet til
at trille med hjulbørre, så det er igjen noget nyt.
Her ude er der slet ingen farmer, jeg har kjøbt et
telt og laver min mad selv. Slagteren og bageren
kommer hver dag, så det er ingen ting. Det er et
nomadeliv at føre. Når vi bliver færdig her, tager jeg
mit hus på ryggen og drager til en anden plads, hvor
der er arbejde. Her er en masse kroer med her.
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I telte sælger de bajere og brændevin, og det er
almindeligt her, at når en fellow har arbejdet i 14
dage, så går han "on the spree", som de kalder det, i
de næste 14, - og ødelægger alt hvad han har tjent.
Jeg har nogle gange fanget en ål, som gjør en
behagelig afveksling i mine måltider, der ellers er
temmelig ensartede, lammekjød, kartofler, brød, smør
og the - det er det almindelige. Det værste er med min
vask, for jeg kan ikke ret godt få det rent, der vil
blive nogle mørke pletter hist og her på skjorterne.
Sidste nat var der en af arbejderne her som faldt ned
fra en bro, som de er ved at bygge, han slog sig så
slemt, at han er død i dag. Man ved dog ikke om han
faldt ned eller en anden har slået ham ihjel, da han
ikke kunne tale. En af arbejderne her - en svensker som fandt ham, er i dag i forhør i Kamperdown. I går
som vi sad ude i græsset og spiste vores middagsmad,
var der en blaksnog der sprang op på en avis som vores
formand holdt i hånden. Han lod hurtigt avisen falde,
og vi fik snogen slået ihjel. Disse snoge er meget
giftige. Hvis en mand er så uheldig at blive bidt må
han hurtigt hugge det bidte lem af, og dog dør de i
reglen dagen efter. Hvis en mand her i Australien har
slået en anden ihjel bliver han hængt, enten han har
været fuld eller ikke, og ligeledes, hvis han har øvet
vold eller truet en anden med at ville dræbe ham. Her
i denne skov jeg lever i, er der bjørne, men ikke lig
dem i Sverrig og Norge, de er ikke uden en alen lange,
har ingen hale og kun et meget lille hoved, de er grå
og lever af bladene af gummitræet. De gjør ingen
fortræd.
9.(?) marts:

Jeg har kjøbt mig en bøsse, som jeg betalte 1 Pund
for. Nu går jeg gjærne på jagt om søndagen, når jeg er
færdig med at vaske, og sommetider lidt om aftenen.
Jeg har skudt en bjørn, en papegøje og en fjehase.
Papegøjerne er spiselige. I mandags var der seks mand
der
blev
hængt
i
Melbourne
for
forskjellige
forseelser.

l0.juli:

- rejste jeg fra jernbanen ved Kamperdown og til
Melbourne, hvor jeg så var til den 26.juli uden at
kunne få plads. Den 26. tog jeg så med en damper til
Tasmanien. Med det samme vil jeg skrive, at medens jeg
var i Melbourne var der oversvømmelse, hvorved mange
bygninger styrtede sammen. Jeg tror ikke, der var
mange druknede, 3 á 4. Skaden ansloges til omtrent
18.000 Pund. Den 29. om morgenen kom jeg til
Tasmanien, til en by som hedder Hobart, og tog så med
jernbanen til en anden by som hedder Launceston, det
vil sige, jeg skrev navnene i omvendt forhold.
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Fra Hobart tog jeg med en anden damper til en by som
hedder Straal - den er imidlertid ikke meget
strålende, da der kun er 3 á 4 huse - , derpå atter en
jernbanetur til Zeehan, som var målet for min rejse.
Jeg havde rimeligvis gjort bedre i at stoppe i
Melbourne, til der havde blevet en eller anden plads
for mig, for denne rejse tog alle mine penge, og jeg
måtte gå i 4 dage i mudder til op over knæene, op og
ned af store banker, inden jeg endelig fik et arbejde
ved jernbanen her, og så er det endda ikke det bedste
arbejde, for jeg må kjøre med en trillebør oppe cirka
5 alen over bunden af ud- gravningen pa en fjæl, der
ikke er mere end 8 á 9 tommer bred, og vælte jorden
ned i vognen. Jeg vil ikke blive meget forundret, om
jeg en skjønne dag finder mig selv nede i vognen ved
siden af trillebøren. Men i de to dage jeg har
arbejdet her er det gået godt nok, så jeg kommer vel
ud af det. I Zeehan er der nogle sølvminer, og jeg vil
under den tid, som dette arbejde vil tage, se om jeg
ikke kan komme ind og få et arbejde der, da det jo er
stadigt arbejde, hvorved der må kunne tjenes nogle
penge. Johannes fik en plads i Victoria som gartner på
en herregård, så han er rigtig nok nu, eller som de
engelske siger "He is all right now".
Malvern,
d.4.okt.1891:

Malvern,
d.9.okt.1891:

Dear Sir !
Please, send my letter, expected from Danmark or
Moneg'et- ta, to this address : Mr. H.Sørensen, c/o
Mr.Woodmason, market gardener, Malvern.
Yours respeetfully.
H.Sørensen.
Kjære Ven !
Du synes vel sagtens det varer noget længe, inden jeg
lader høre fra mig; men sagen er, at jeg ikke fik dit
brev før her sidste lørdag aften, da jeg var i
Melbourne. Jeg fik nemlig en plads her i Malvern om
mandagen, som jeg havde skreven til dig ugen før.
Julius og Sofie var ude hos mig i søndags, og jeg bad
Julius om at høre efter brevet, men han havde glemt
det helt. Pladsen jeg fik er i et handelsgartneri, men
jeg får ikke mere end 30 Sh. om ugen, og så skal jeg
koste mig selv, så det kan ikke blive mere end 1 pund
frie. Det er jo ikke som vi var vant til ude på
jernbanen. I aftes talte jeg med den ene af
Miss
Vilson´s, den lille, du husker jo nok Vilson´erne fra
ombord. De bor her i Malvern. Hun fortalte,, at Sam,
Kain og Jafet med hele familien er rejst til Sydney.
Gråspurven blev ikke arresteret i Sydney alligevel,
han kom til- bage til Melbourne og er nu rejst til
Adelaide.
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d.9.okt.1891 fortsat:
Mr. Canvick arbejdede som almindelig sømand ombord på
"Gambien", da den sank, men han var da blandt dem, som
blev frelst. Kaptajnen og Petterson er de eneste af de
gamle ombord på "Elberfield". Ja, nu ved jeg ikke mere
nyt, men håbende snart at høre fra dig slutter din
gamle ven, H.Sørensen.
Malvern,
d.9.okt.1891: Kjære Ven.
Johannes skrev i sit brev, at han havde sendt et brev
fra mine forældre til Melbourne samme dag, som han
sendte mit; det kan altså ikke være det som du sendte
til Tasmanien. Han skrev også, at jeg kunne få det på
posthuset. Vil du nu - kjære ven - gå ind på posthuset
og høre efter brev for mig, og hvis der er et, kan du
jo let se om det er fra Johannes.
Din gamle ven.
H.Sørensen.
Malvern,
d.l0.okt.1891: Kjære Forældre.
Jeg har i dag fået eders brev og ser deraf til min
glæde, at I er alle raske. Grunden, hvorfor jeg ikke
før har fået eders brev, som har været i Australien i
omtrent 4 uger, er den, at det har været på rejse
efter mig. Jeg har nemlig flakket en del om siden jeg
sidst skrev til jer. Da regntiden kom hørte arbejdet
op som vi havde, og vi rejste så til Melbourne for at
se at få noget dér. Johannes var heldig og fik en
gartnerplads til 1 pund om ugen, men jeg kunne ikke,
hvor gjærne jeg ville, få fat i noget. Så tog jeg med
et dampskib til Tasmanien, da de der havde fundet
nogle nye sølvminer, og prøvede på at få arbejde der.
Men der var så mange mænd der, at det var en hel
umulighed for mig, som ikke havde noget kjendskab til
minearbejde. Så gik jeg ud at grave guld med samme
hånd som mange andre før mig. Jeg fandt også guld, men
ikke så det kunne betale sig, og da mine penge
begyndte at svinde ind, måtte jeg rejse tilbage igjen
til Melbourne, hvor jeg var så heldig at få den plads,
hvor
jeg
nu
er.
Det
er
i
et
meget
stort
handelsgartneri og ikke ret langt fra Melbourne.
Manden her er en forfærdelig busse til at skælde ud og
råbe over folk, han har dem sjældent mere end 14 dage
eller 3 uger. Jeg tror dog nok, at jeg vil blive ved
ham en tid, hvis vi kan nogenlunde komme ud af det.
Han kommer da heldigvis kun én eller højst to gange om
dagen til den have jeg passer, hver har nemlig sin at
passe, og hver har i sin et lille hus som han beboer,
sover i og laver sin mad selv. Manden har en så
forunderlig måde at skjælde én ud på, så hvis I hørte
ham kunne I ikke lade være at le ad ham, det er jeg
vis på, For, i stedet for som de fleste ellers at
bande og sværge, så beder han Gud velsigne os lige
hvert øjeblik. Jeg kommer imidlertid temmelig godt ud
af det med ham.
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d.l0.okt.1891 fortsat:
Hvordan går det ellers for Jer, har I fået pengene,
som jeg sendte, det har jeg ikke fået noget at vide om
endnu. Hvis I ikke skulle have fået dem så skriv
endelig, så snart I får dette brev, for at jeg kan få
dem tilbage, førend året for deres afsendelse er omme,
da de ellers er tabt. Moder ønsker mig hjem, men jeg
kan sandelig ikke komme endnu, for jeg har ikke så
meget, at jeg kan rejse hjem for dem, men om tre år så
kommer jeg, enten jeg så er rig eller fattig, for så
har jeg da været ude at se lidt af livet i andre lande
i det mindste.
De bedste ønsker og hilsner fra eders dreng.
Malvern,
d.25.okt.1891: Kjære Ven.
Jeg har først i aftes fået dit brev på grund af, at
jeg hele sidste uge ikke har været hjemme. Vi har
nemlig været i Geelong til udstilling med have-sager,
køer og svin. Vi fik 5 1.præmier og 4 2.den. Jeg har
nu i forrige uge fået det brev som du skrev om, der
var dog ingen for dig. Det var ganske rigtig hjemme
fra, og de havde fået pengene all right, så disse må
jo uden tvivl være kommet hjem også til din moder, da
de var sendt på samme dag. Du skrev i dit brev, at du
kunne have lyst til at gå tilbage til Mr. Thappels det
kunne også jeg, hvis der ikke var den ulempe, at de
snart er færdige. Jeg talte nemlig med ham i Geelong,
men vi vil håbe, at der snart må komme et eller andet
arbejde, hvor vi kan komme sammen igjen, da også jeg
føler tiden meget lang og ensom. Her omkring Melbourne
er ikke noget uden ligesom da du var herinde, til 15
og 20 Sh. om ugen, så der er ikke noget
at skifte
for. Jeg har hørt at der skulle være arbejde
i
Bendigo med at uddybe en creek, har du ikke hørt noget
om det ?. Tasi vil vi ikke tale om, for selv hvis vi
kunne få arbejde der, så vil vi ikke kunne udholde
klimaet på Vestkysten mere end højst 3 måneder. Vi kan
nemlig ikke få en tør plads for telte, vi må putte 3 á
4 tykke træplanker i pludren først, og så er kosten så
dyr og aldrig frisk, fordi der ingen farmer eller
bagere er nærmere end Hobart - og det er en 140 mil.
away. Hvis du skulle kunne høre et eller andet større
arbejde, hvor vi kunne komme sammen igjen, så let me
know.
Din ven.
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Malvern,
d.29.okt.1891: Kjære Ven.
Du har vel sagtens ventet mig en af de passerede
lørdagsaftener; men den første følte jeg ingen rigtig
lyst til at tage ud, og sidste uge var jeg i Geelong
til udstilling, så vi kom ikke hjem før temmelig sent
lørdag aften. Hvordan har du det derinde ? Er du endnu
hos Mr. Carden, eller har du skiftet, skriv det til
mig for at jeg ikke skal gå forkert når jeg kommer en
aftens tid. Vi fik 5 1.
og 4 2. præmier i Geelong. Det var en hel lille for
nøjelsestur, men alt det skal jeg forklare dig når vi
ses. Hils Sofie.
Venlig hilsen.
Hans S.
Malvern,
d.15.nov.1891: Kjære Ven:
Jeg lovede at skrive til dig i sidste uge, men på
grund af at Julius og Sofie ikke kom ind til mig
alligevel opsatte jeg det til i dag, da jeg nu har
været i Ballarat. Vi rejste derop i tirsdags og kom
tilbage i går. Jeg forhørte, om der var noget arbejde
deromkring, men de fortalte mig, at al ting var meget
sløjt deromkring, det er jo ikke meget lovende, men
der må vel komme et eller andet i en nær fremtid.
Hvordan blev du modtaget den morgen efter the crept ?
Jeg kom en halv time for sent, men han sagde ikke
noget videre. Jeg kan ikke forstå hvordan det er, at
Julius ikke kom i søndags eller skrev i sidste uge,
jeg tror ikke han vil komme i dag heller, da det is
værre near 4.ad. now. Hvis han ikke kommer, vil jeg
sende et par ord ind og høre hvad der is up with him,
perhaps he has found a good wadi however, og nu ikke
har tid til at tænke på os småfolk. Du må undskylde at
mit brev ikke is longer, because I was on a bus cause lift, together with Fred.
Yours old mate. Hans.
Malvern,
d.17.nov.1891: Gode Ven.
Hvordan kan det være at du og Sofie ikke kom ud til
mig alligevel, jeg har ventet eder de to sidste
søndage. Du er da ikke blevet syg eller kommet til
skade. Skriv et par ord og lad mig vide hvad der is
the matter. Hvis du er hjemme, og I ikke kommer på
søndag, vil jeg komme ind på lørdag aften. Jeg var i
Ballarat sidste uge til udstilling. Cup-day var
Johannes i Melbourne, vi var oppe, men de sagde du var
ude på en picnic med din forlovede. Skriv nu til mig,
så jeg kan få dit brev. Om ikke før så på lørdag.
Venlig hilsen fra H.Sørensen.
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Rejst up to Jim Nielsen - Bankstown at the wages Pound
- two pr. week.
In Sydney, got 11 Sh. and ½p. tobacco at 11/6 - all
together 12 Sh. and 6 pence.
In Sydney.
Rosehill Races: The Nurse 1, Angola 2, Confidence 3.
Hurdle Race : Stomach 1, Music 2, Danley 3.
Nursery
Handicap
:
Projectile
1,
Steeltrap
2,
Epinicion 3.
Rosehill Races : Steeplechase - 2½ mile.

Sent letter home on 22.september 1894.
Sendt brev til min broder omtrent midvinter.
Sendt brev hjem den 21.februar 1895.
Sendt brev hjem den l0.maj 1895.
Sendt brev hjem den 18.november 1895.
(7) Dora Pedersen´s poesibog:
10-12-1895:
Marie Pedersen,
Metha Nielsen,
Metha Hansen, Hjelm,
Søster Frederikke,
Din Kusine Kristine,
Sofie Jensen.
(10) Diverse familiedokumenter:
Udgifter fra Marts 97 til Marts 98:
Rejsen og Ophold i Kjøbenhavn
5 Frimærker
Lotteriseddel
En Brevmappe
En Dagbog. Tobak
6 Frimærker
Skraa (18) og Repairing Cykel (20)
4 Cigarer
2 Toddy

Kr.
11
3
1

Øre
34
40
25
35
48
38
24
32

Kognak:
1 Pot Vand og en Kopfuld koges med 18 stk. hvidt Sukker, og svales.
Derpaa iblandes 1 Pot Spiritusvivi, 25 Draaber Kognak-essents, 25
Draaber Vanilleessents og for 5 Øre Sukkerkulør.
Og det er færdig.
(7) Dora Pedersen´s poesibog:
Kæmp for alt hvad du har kært
Dø om saa det gælder.
Da er Livet ej saa svært
Døden ikke heller.
H. Sørensen, Bergmandsdal
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(2) Kirkebøger for Damsholte sogn:
1901. Hans Peter Marius Sørensen født i Ellinge sogn, Vindinge
Herred, født 1868, 10.dec., ungkarl paa Kammergaard, Tersløv sogn,
søn af Husmand Lars Sørensen og Hustru Ane Kirstine Hansdtr. Hvid i
Ellinge, 32 aar, viet til Dora Velantine Pedersen, født i Hjelm,
Damsholte sogn, Møenbo Herred, 1879, den 22.jan., pige i Hjelm.
Datter af gaardmand Lars Pedersen og Hustru Mette Kirstine Nielsen i
Hjelm, 22 aar.
Forlovere: Gaardmand Lars Pedersen, Hjelm, Husmand Lars Sørensen,
Ellinge.
Tillysning bestilt 20.april, fandt sted 1: 21.april, 2: 28.april, 3:
5.maj. Vielse 1901, 17.maj i Damsholte af Skram (præsten) i kirken.

Fortsat:
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(7) Dora Pedersen´s poesibog:
Naar en venlig Aftenstund saa stille,
O, og alt det gamle dukker frem,
Send en venlig Tanke da til Møen lille,
Og en hilsen til dit kjære gamle Hjem.
17-05-01. S.N.Sørensen
Ellinge, Fyn.
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(10) Diverse familiedokumenter:
Udskrift af Frederiksberg birks Justits-Dom Protokol.
Aar 1902 den 11.Juli blev (i sagen) Gartner H. Sørensen ktr. Gartner
J.F. Jacobsen afsagt følgende Dom:
Under nærværende Sag søger Citanten, Gartner H. Sørensen af
Kammergave pr. Sorø, Indstævnte, Gartner J.F. Jacobsen, til Betaling
af 90 Kr., som Indstævnte skal skylde Citanten for ham leveret
Hvidkaal, med Renter 5% p.a. fra Forligsklagens Dato, den 11.
Februar d.A., til Betaling sker, og Sagens Omkostninger skadesløst.
Indstævnte paastaar sig frifunden med Tillæg af Sagens Omkostninger.
Til Støtte for sin Frifindelsespaastand har Indstævnte gjort
gældende, at ikke Citanten, men daværende ejer af Kammergave
Godsejer Spandet har solgt ham Kaalen, saa at Citanten ikke er rette
Sagsøger, at Kaalen, der købtes til Export, efter Aftalen skulde
veje fra 4 til 7 pund pr. stk., at den imidlertid ved Ankomsten til
Frederiksbeg Station viste sig kun at veje fra 1/4 til 4 pund
pr.stk., saa at den var ubrugelig til Export, at Citanten, der strax
af Indstævnte blev kaldt til, derfor indgik paa, at søge Kaalen
solgt bedst muligt, at det imidlertid kun er lykkedes at sælge for
10-12 Kr., der er medgaaet til Dækning af Jernbanefragten fra Sorø,
og at Resten fordærvedes og efter Politiets Ordre er kørt paa
Lossepladsen. Endelig benægter Indstævnte, at Kaalen, hvis Pris var
fastsat til 1 Øre pr. pund, havde en samlet vægt af 9000 pund.
I anledning af disse Indstævntes Indsigelser fremlagte Citanten med
sit Gensvar en Erklæring fra fornævnte Godsejer Spandet om, at den
paagældende Kaal tilhørte Citanten, og har derhos gjort gældende, at
Kaalen er solgt Indstævnte, efter at denne havde beseet den og uden
nogen Garanti fra Citantens Side med Hensyn til dens Størrelse, med
Hensyn til hvilken man endog var enig om, at den var for lille til
Export, at han (Citanten) ikke er indgaaet paa at søge Kaalen solgt
bedst muligt for hans Regning og at
Kaalen sikkert har vejet over 9000 pund idet et enkelt Vognlæs af de
9 blev vejet og viste sig at veje 1100 pund, men at Indstævnte, der
efter
Aftalen
skulde
lade
Kaalen
veje
ved
Ankomsten
til
frederiksberg, ved at undlade dette maa have tabt enhver Ret til at
gøre Indsigelse med Hensyn til Vægten. Indstævnte udeblev den Dag,
Citantens Svarindlæg fremlagtes og da han saaledes ikke har modsagt
Rigtigheden af den fremlagte Erklæring eller fornævnte Citantens
Anbringender, vil han være at dømme efter Citantens Paastand, dog at
Sagens Omkostninger bestemmes til 10 Kr.
Der vil være at forelægge Sagfører Broneé en Frist af 8 Dage fra
denne Doms Afsigelse til at berigtige Stemplingen af den af ham den
7.Marts
d.A. fremlagte Stævning, i øvrigt foreligge ingen
Stempelovertrædelser under Sagen.
Thi kendes for Ret:
Indstævnte, Gartner J.F. Jacobsen, bør til Citanten, Gartner H.
Sørensen af Kammersgave pr. Sorø, betale 90 Kr. med Renter 5% p.a.
fra den 11.Februar d.A. indtil Betaling sker, og i Sagsomkostninger
10 Kr.
At efterkommes inden 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse
under Adfærd efter Loven.
Der forelægges Sagfører Broneé en Frist af 8 Dage fra denne Doms
Afsigelse til at berigtige Stemplingen af den af ham den 7.Marts
d.A. fremlagte Stævning.
Hugo Carstensen
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(1) Kirkebøger for Stege Landsogn:
1902,18.apr. Lendemarke by, Stege landsogn, Møens herred, født Leo
Sørensen.
Forældre: Gartner Hans Peter Marius Sørensen og hustru Dora
Villantine Pedersen, 23 aar, Lendemark.
Døbt 22.jun.1902 af Borch i kirken.
Fad.: Particullier Kristian Nielsen og hustru Karen Kristiansen,
Lendemark, ugift Meta Petersen og gaardejer Lars Petersen af Hjelms
Mark:

Fortsat:
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1903,9.aug. Lendemarke by, Stege Landsogn, Møns herred, født Arnold
Sørensen.
Forældre: Gartner Hans Peter Marius Sørensen og hustru Dora
Villantine Pedersen, 24 aar, Lendemark.
Døbt 4.okt.1903 af Borch i kirken.
Fad.: Gaardejer Jens Peter Larsen og hustru Maren Kirstine Nielsen,
Tøvælde, ugift Meta Kirstine Petersen, Lendemark, Ungkarl Henrik
Nielsen og gaardmand Lars Petersen, Lendemark:

Fortsat:

Aner\00004/Dec.2020

Side

154

Generation II.

Bedsteforældre til Grete og Emil

Ane nr. 4/5

(10) Diverse familiedokumenter:
Regnskab fra 1903 og uddrag fra 1905 fra gartneriet i Lendemarke.
Indtægter i 1903:
Havesager, Planter 458,29
Mejeriet
351,71
Svin
267,73
Tantieme
8,40
Sukkerroer
148,75
Sødmælk
16,50
Kalve
16,00
Køer
60,00
Renter
160,00
Rør
26,75
Provision
5,50
Hakkelse
,40
1520 Kr. 03 Øre.
1905:
Indtægt:
Udgift:

Arv - 480 Kr.
En hest - 406 Kr.
Aktier i Tøvelde
Forsamlingshus
6 Kr.

Udgifter i 1903:
Husholdning
Renter
Skatter og Tiender
Assurance hest
og indbo
Skomageren
Lægen
Smeden
Mølleren
Aviser og Bøger
Dagløn
Værktøj
Lotteri
Tobak og Cigarer
Frø, Planter og
Havesager
Foderstoffer
Grise
Glarmester
Mureren
Tømmerhandlen
Kul
Dyrlægen
Apothek
Forskelligt
Møbler
Manufaktur
Gødning
Rejser og
Fornøjelser
2333 Kroner
Aner\00004/Dec.2020
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4,90
25,00
25,42
37,07
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7,13
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99,05
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(4) Folketællinger for Møn:
Folketælling 1906
Lendemarke, matr. nr. 1k:
Hans Sørensen, født 11.12.1868, gift, husfader, erhverv - land- og
havebrug,
Dora Sørensen, født 22.1.1879, gift, husmoder,
Leo Sørensen, født 18.4.1902, barn,
Arnold Sørensen, født 9.8.1903, barn,
Kristine Iding, født 8.12.1888, pige,
Hans Jørgen Pedersen, født 25.11.1891, midlertid nærværende.
(10) Diverse familiedokumenter:
Kjøbekontrakt af 30.November 1907 imellem Lars Petersen, som sælger,
og Hans Peter Marius Sørensen, som Kjøber, angaaende Ejendommen
Matr. No. 30a af Hjelm By, Damsholte Sogn
Undertegnede Gaardejer Lars Petersen af Hjelm sælger og overdrager
herved til min Svigersøn Hans Peter Marius Sørensen af Lindemark den
mig tilhørende Ejendom Matr. No. 30a af Hjelm By, Damsholte Sogn, af
Hartkorn 4 Tdr. 1 Skp. 3 Fk. 1½ Alb., med denne Ejendoms rette
Tilliggende og Tilhørende og med alle til samme knyttede Rettigheder
samt med de paa Ejendommen værende Bygninger og andre i fast
Forbindelse med Grunden staaende Ting og med Bygningernes mur- og
nagelfaste Appertinentier, hvorunder ogsaa henregnes Kakkelovne,
Komfurer, indmurede Kjedler og Gryder og deslige. I Handelen
medfølger den hele paa Ejendommen tilstedeværende Besætning, nemlig
3 Heste, 12 Stkr. Køer og Ungkvæg tilsammen, 37 Stkr. Svin, alle
Gjæs og høns, det hele paa Ejendommen værende Inventarium, alle
Maskiner og Redskaber og alt øvrigt Udbo, al paa Ejendommen værende
Sæd, tærsket saavel som utærsket, alle Rodprodukter, al Hø, Halm og
Gjødning. alle Flagestænger, Størstedelen af Indboet og Kjøkkentøjet
m.v., idet jeg af de paa Ejendommen tilstedeværende Løsøregjenstande
alene forbeholder mig til Ejendom: mine Gangklæder og lignende til
mit rent personlige Brug bestemte Ting, tre Senge med Sengklæder og
Lagen, et Bord, fire Stole, en Servante og et Klædeskab, hvilke
Gjenstande er paavist Kjøberen.
Kjøberen
indtræder
i
mine
Rettigheder
og
forpligtelser
som
Andelshaver i Damsholte Andelsmejeri, Masnedsund Svineslagteri og
Damptærskerselskabet "Sønderland". Det eventuelle Aarsoverskud paa
Mejeriet og i Slagteriet for aaret 1907 tilfalder Sælgeren.
For handelen er vedtaget følgende Vilkaar:
1.
Ejendommen
sælges
med
de
samme
Rettigheder,
byrder
og
forpligtelser,
hvormed
den
tilhører
Sælgeren
ifølge
Adkomst
thinglæst den 10. November 1873 og ældre Adkomstdokumenter.
2. Kjøberen tager det Kjøbte i besiddelse den 15. December 1907; men
alt det Kjøbte staar fra nu af for hans Regning og Risiko, hvorfor
han ogsaa i Ildebrandstilfælde oppebærer Assurance-summerne, for
bygningernes Vedkommende til Aanvendelse paa anordnet Maade.
Sælgeren har Ret til indtil Overtagelsesdagen at anvende sædvanlige
og passende Kvanta af de medfulgte Sæd- og Foderbeholdninger til
Fodring af Kreaturerne, og han er pligtig at fodre disse og passe
dem paa forsvarlig Maade.
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Alle af Ejendommen gaaende Skatter, tiender, Naturalpræstationer og
andre Byrder og Afgifter, derunder ogsaa Brandkontingentet aaf
Bygningerne, som forfalde til Betaling eller Præstering efter den
31. December d.A., betaler Kjøberen. Under hvad Kjøberen herefter
skal udrede er altsaa ogsaa indbefattet Tienderne for Afgrøden 1907.
Af
Tienderne
ere
følgende
constaterede
for
Skjødeog
Panteprotokollerne:
Konge- og Kirketiende
2 Td. 7 Skp. 1½ Fk. Hvede,
4 Td. 4 Skp. 2 Fk. Byg
Præstetiende
2 Td. 2 Skp. 1 Fk. Byg,
1 Td. 3 Skp. 2 3/4 Fk. Hvede
Kvægtiende og Smaaredsel til Præsten 1 Skp. 3 ½ Fk. Byg.
Udenfor Kjøbesummen overtager Kjøberen, til Forrentning fra den 11q.
December 1907 og Indfrielse, den paa Ejendommen hvilende kongelige
halve Kjøbesum 225 Kroner.
3. Kjøbesummen er akkorderet til 26.000 Kr. for den faste Ejendom og
7.000 Kr. for det medfulgte Løsøre, tilsammen 33.000 Kr., hvilke tre
og tredive Tusinde Kroner Kjøberen berigtiger saaledes:
- a. Han overtager eller indfrier, saaledes som han selv med
Vedkommende derom maa forene sig og uden Udgift for Sælgeren,
den i Ejendommen ifølge Obligation thinglæst den 19. December
1898 indestaaende Gjæld til Spare- og Laanekassen for
Landboere paa - stor oprindelig 15.200 Kr., men som af
Sælgeren pr. 11. december d.A. nedbringes til 15.000 Kr., og
udgjør derved 15.000 Kr.
Kjøberen betaler Renten - over 4% pa. - af disse
15.000 Kr. fra d. 11. Decbr. 1907.
Retsanmærkning frafaldes om, at det ikke for Pantebøgerne vil
blive oplyst, at heromhandlede Sparekassegjæld er nedbragt
under 15.200 Kr.
- b. I 11. December Termindet udbetaler Kjøberen
sælgeren kontant 8.000 Kr.
- c. Samtidig udsteder Kjøberen til Sælgeren
Obligation for 8.000 Kr.
med Renter 4% pa. fra den 11. Decbr. 1907
og Prioritet i Ejendommen efter Sparekassegjælden. Obligationen bliver opsigelig fra enhver af Siderne
med et halvt Aars Varsel
til Udbetaling i en 11. Juni eller 11. Decbr.
Termin, dog uopsigelig fra Sælgerens Side i
5 Aar.
- d. Samtidig udsteder Kjøberen til Sælgeren
et Gjældsbevis, om hvis nærmere Indhold Sælger
og Kjøber ere enige, for
2.000 Kr.
I det under Ltr. b anmeldte Beløb, 8.000 Kr.,
er hele Kjøbesummen for Løsøret indbefattet.
Paa samme Tid som Kjøberen berigtiger de under
Ltr. b, c og d anmeldte summer skal sælgeren
meddele ham Skjøde, idet sælgeren samtidig frigjør Ejendommen for al anden Obligationsgjæld
end den under a. nævnte Sparekassegjæld.
Udgjør Kjøbesummen
33.000 Kr.
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Berigtigelse

betaler

5. I Tilfælde af Søgsmaal angaaende noget i denne Kjøbekontrakt
omhandlet
Forhold
gjælder
for
enhver
af
Parterne
den
ved
forordningen af 25. Januar 1828 hjemlede hurtige Retsforfølgning og
den Tabende betaler skadesløse Omkostninger i alle Instanser.
(2) Kirkebøger for Damsholte sogn:
1909,16.feb. Hjelms Mark, Damsholte sogn, Møenbo herred, født
Richard Sørensen, søn af gaardejer Hans Peter Marius Sørensen og
hustru Dora Villantine Pedersen, 30 aar, Hjelms Mark.
Døbt 7.maj af Hagerup i kirken.
Fad.: Forhv. gaardmand Kristen Hansen og hustru Maren Kirstine
Petersen, Hjelm, Gudmoder Moderen, forhv. gaardmand Lars Pedersen,
Hjelms Mark, Faderen:

Fortsat:
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(4) Folketællinger for Møn:
Folketælling 1911, Hjelm, matr. nr. 29a.
Jens Peter Valdemar Madsen, født 17.12.1875 i Damsholte sogn, landbrugsejer, bundgarnsfisker,
Maren Kirstine Madsen, født 15.11.1875 i Damsholte sogn.
Børn:
Magrete Kirstine Madsen, født 19(3).4.1903
Johannes Andreas Madsen, født 27.9.1905
Gerda Marie Madsen, født 4.12.1906
Anders Peter Madsen, født 7.12.1910
Aftægtsmand: Enkemand Hans Peter Larsen, født 3.12.1840:
(4) Folketællinger for Møn:
Folketælling 1911, Hjelm, matr. nr. 30a.
Lars Petersen, født 21.4.1846, enkemand, født i Stege Landsogn,
tilflyttet 1872 fra Stege landsogn, slægtning,
Hans Peter Marius Sørensen, født 18.12.1868 i Svendborg amt, gift,
taget ophold i sognet 1908, tilflyttet fra Stege landsogn, husfader,
landbrugsejer,
Dora Villantine Sørensen, født 23.1.1879 i Damsholte sogn, gift,
husmoder,
Leo Sørensen, født 18.4.1902 i Stege landsogn, tilflyttet 1908,
barn,
Arnold Sørensen, født 9.8.1903 i Stege landsogn, tilflyttet 1908,
barn,
Rikard Sørensen, født 16.2.1909 i Damsholte sogn, barn,
Meta Kirstine Petersen, født 22.11.1886 i Damsholte sogn, slægtning,
Theodor Emil Petersen, født 8.11.1889 i Damsholte sogn, slægtning:
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Uddrag af regnskaber for gården Ørbæklund, Hjelms Mark.
År
Indtægt i Kr.
Udgift i Kr.
1908
4.830
5.410
1911
4.940
4.640
1914
5.140
3.860
1918
7.390
4.200
(7) Dora Pedersen´s poesibog:
16-7-1905:
Dine kusiner Marie og Gulda Petersen.
3-9-1914:
Ane Sørensen, Herrested, Fyn,
Din fætter, Hans Peter Petersen, Tøvelde pr. Stege.
(5) Udvandrerregistre, Københavns Politi:
Direkte emigrerede.
1916. Kristine Nøhr, Frk., fra Danmark - Stege, 34 år, til New York,
litra nr. 2443, forevisningsdato 9.maj.
(Ved foregående emigrant anført skib: ”Frederik VIII”).
(4) Folketællinger for Møn:
Folketælling 1916, Hjelm, matr. nr. 30a.
Hans Sørensen, født 18.12.1868, gift, landmand, indkomst 2.500 kr.,
formue 25.000 kr., statsskat 1916-1917 48,10 kr., kommuneskat 23,42
kr.
Dora Sørensen, født 23.1.1879, gift, husmoder,
Leo Sørensen, født 18.4.1902,
Arnold Sørensen, født 9.8.1903,
Rikardt Sørensen, født 16.2.1909,
Lars Petersen, født 21.4.1846, enkemand,
Meta Petersen, født 22.11.1886, tyende,
Teodor Emil Petersen, født 8.11.1889, tyende.
Folketælling 1916, Hjelm, matr. nr. 29a.
Jens Peter V. Madsen, født 17.12.1875, landmand,
Kathinka Madsen, født 15.11.1875, husmoder,
Kristine Madsen, født 19(3).4.1903
Johannes Madsen, født 27.9.1905
Marie Madsen, født 4.12.1906
Anders Madsen, født 7.12.1910
Ester Madsen, født 23.10.1912,
Knud Madsen, født 7.3.1915,
Hans Peter Larsen, født 3.12.1840, enkemand.
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(4) Folketællinger for Møn:
Folketælling 1921, Hjelm, matr. nr. 30a (Se nr. 17 på næste side).
Hans P. Sørensen, født 18.12.1868, gift, landmand, født i Ellinge,
tilflyttet sognet i 1907.
Dora Sørensen, født 23.1.1879, gift, husmoder, født i Hjelm,
Arnold Sørensen, født 9.8.1903, født i Hjelm, søn,
Rikardt Sørensen, født 16.2.1909, født i Hjelm, søn,
Lars Petersen, født 21.4.1846, slægtning, partikulær:

Jens Peter V. Madsen:

Theodor Pedersen:
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(10) Diverse familiedokumenter:
Uddrag af brev fra Dora til sønnen Leo, ca. jan.1924 ?
Nu er det vist bedst jeg faar begyndt at fortælle nogen Nyheder, der
er en meget stor Nyhed denne Gang, Moster har bestemmet at forlade
os nu paa sine gamle Dage, hun rejser til 1.December, hun skal
bestyre Huset for Pers Herman, han har faaet Førstelærerembede oppe
i Nærheden af Holbæk, saa det er jo noget andet end gaa her, malke
og alt saadan noget, nu skal vi jo saa til at have lært Arnold og
Rikardt og malke. Rikardt maa jo lære lidt indvendig Gerning ogsaa,
men det gaar vel nok naar man først kommer i Gang med det, lidt
underligt vil det vel nok blive i Førstningen.
Brev fra Dora til sønnen Leo dateret Hjelm den 3-2-24.
Kære Leo !
Ja, jeg har nu faaet ordnet Dit Tøj, men det er triste Meddelelser
hjemmefra, vores kære Bedstefar døde i aftes, han kunde vist ikke
bleven rask mere igen, men det var jo lidt mere pludselig end man
havde tænkt, Metha og Hans Jørgen har været hjemme i nogen Dage, xog
Hans Jørgen rejste i Gaar Eftermiddag, og Metha kom da heldigvis
ikke afsted, jeg ved endnu ikke hvad Dag Bedstefar bliver Begravet,
men jeg tror ikke jeg kan naa at skrive, det bliver nok saa hurtig
som mulig efter den Sygdom.
Venlig hilsen herhjemme fra. Mor.
Uddrag af brev fra Dora til sønnen Leo dateret Hjelm den 14-2-24.
Kære Leo !
Tak for dit Brev som vi fik i forgaars, ja det var jo en lidt
kortfattet Meddelelse forrige Gang jeg skrev og jeg kan godt forstaa
i ikke rigtig har kunnet tænkt Jer at i ikke skulde se Bedstefar
mere, og vi mente ikke i saa godt kunne komme hjem saa hurtig efter
Ferien, og vi vidste jo heller ikke den Dag om vi kunne bestemme
Begravelse til om fredagen - den dag var det altsaa - men Far og
Theodor gik hele Dagen og ventede paa Doktoren, han skulde komme og
skrive Attest de kunde faa med til Præsten, og vi turde ikke opsætte
Begravelsen længer, og skulde det saa have vist sig at det skulde
være om Torsdagen kunde i jo daarlig haft naaet det. Du vilde gerne
vide lidt om de sidste Dage Bedstefar levede, en otte Dags Tid før
var der et Par Dage som han var noget daarligere, da flyttede vi
Chaselongen op i Kammeret, og jeg laa der et Par nætter og Theodor
laa der en Nat, saa kom Metha hjem og hun laa saa deroppe de andre
Nætter, han holdt ikke saa meget af at være ene om Natten og jeg
havde jo heller ikke rigtig ro, for jeg laa jo og var bange for jeg
ikke kunde høre vist han kaldte, men jeg tror ellers nok han haabede
paa at han nok kunde blive rask engang endnu, men jeg synes ikke jeg
havde ret meget haab da Medisinen slet ikke vilde virke, og det var
hans største Plage med al den Medisin, han kunde daarlig faa den til
at blive nede og det var jo hver anden Time, saa han kunde ikke
spise ret meget, om Søndagen som han døde om Aftenen klagede han om
Morgenen at han var daarligere, men efter Middagen havde han sagt
til moster at det var bedre igen, Kristian Hansen kom herned om
Eftermiddagen og sad og talte med ham, og han havde saa været inde
og spist Medaften, saa var han og Far gaaaet derop igen, og Far
havde lige sagt noget til ham og han havde været ligesom han
plejede, saa drog han et par Suk og laa saa ligesom han sov, saa man
mener jo at han ikke har mærket saa meget, men jeg er da glad ved at
der
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var nogen der da han døde, ellers kunne man jo tænkt at han muligvis
have haft et Ønske som han ikke havde faaet opfyldt, men det var jo
lidt hurtigere end vi havde tænkt os, for der dem der har ligget
halve og hele Aar af den Sygdom, saa det havde jo bleven pinefuldt
for ham at ligge, Huden var begyndt at gaa af allerede paa den Side
han laa mest, saa det var vist godt han fik Ro, vi maatte køre ham i
Kapellet om Onsdagen.
Venlig Hilsen hjemmefra. Mor.
Vi skulde hilse fra Pastor Løve, han var henne i forsamlingshuset at
drikke Kaffe efter Begravelsen.
Anna væltede igaar med Cyklen og kom til skade med den ene Haand og
skrabede skindet af Næven.
(4) Folketælliger for Møn:
Folketælling 1925, Hjelm, matr. nr. 30a.
Hans P. M. Sørensen, født 18.12.1868, gift, landmand, født i Ellinge
(Svendborg amt), husfader, landmand,
Dora Sørensen, født 23.1.1879, gift, husmoder, født i Hjelm,
husmoder,
Arnold Sørensen, født 9.8.1903, født i Hjelm, søn,
Ricard Sørensen, født 16.2.1909, født i Hjelm, søn,
Karen Herdis Jensen, født 4.3.1908 i Køng bys sogn. husassistent.
(8) Samtale med Nora Albrektsen 23.juli 1996/9.juli 1997:
Ved Dagny´s konfirmation på Hyldebrandsminde (ca. 1934) deltog Tea´s
søstre lærerinde Nora Pedersen og Margrethe Pedersen (gift med
landmand), og broderen Peder Pedersens kone. De var indremissionske
og var meget imod, at Bedstefar (HPMS) ville spille - og også
spillede - kort, de spillede L´hombre.
De sad forargede og sladrede (de var ret sladdervorne) om dette med
pastor Løwe, der også var med. På et tidspunkt stillede pastoren sig
op i døråbningen og spurgte de kortspillende, om de ikke vidste, at
det var syndigt at spille kort. Bedstefar rejste sig og svarede:
"Jeg finder det mindre syndigt end at sidde i en krog og bagtale
sine sognebørn".
(10) Diverse familiedokumenter:
Uddrag af brev fra Dora og Hans til sønnen Leo og hustru Louisa
dateret Hjelm den 6/5 35.
Ida og Richard kom i Onsdags efter endt Skriftlig Eksamen, som han
mener er gaaet meget godt. Resultatet har han jo ikke faaet endnu,
nu har de jo saa holdt Ferie nogle Dage. Ida rejste i dag til
Morgen, nu skal Richard jo til at læse paa kraft igen, jeg skulde
hilse fra ham at i snart skulde faa Brev, maaske kommer han selv
inden saa længe, han skal jo rundt i Landet og se at finde noget at
gøre naar han er færdig, her bliver der saaet Roer i denne Tid, i
Aar har de lejet de meste ud, de har ikke faaet nogen Karl, saa der
er nok at bestille alligevel, der er saa mange Arbejdsløse, men
ingen der melder sig til landarbejdet naar de søger.
Brev fra Hans og Dora til nevøen Kaj Hansen.
Hjelm den 23.apr.1937.
Kære Kaj !
Det var jo store Nyheder, at Du har købt Ejendom, vi havde jo
nærmest ventet at det havde blevet Huset i Refsvindinge, Du havde
overtaget, men det er vist ellers meget klogt, at Du har faaet
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noget mere, for der var jo for lidt Jord, til at holde Hest, og det
var jo heller ikke den bedste Jord ved korsvejen, den er nok
betydelig bedre i Ferritslev.
Vi siger mange Tak for Indbydelsen til Brylluppet, og vi vilde ogsaa
svært gerne have kommet derover, men desværre er Dora og jeg blevet
noget til Aars, saa vi ikke er rigtig dristig ved at Rejse saa
tidlig paa aaret, især da det bliver ved at være saa koldt saa vi
stadig maa fyre i Kakkelovn, og Arnold kan heller ikke saa godt, da
det bliver ved at trække ud med foraarsarbejdet. Karlen de har er
blevet gift i vinter, saa han rejser til Maj, og de har ikke faaet
nogen endnu, og saa er det jo ikke nemt at være hjemmefra et par
dage, men maaske vi kan komme en Gang naar det bliver Sommer, saa de
er til at holde Varmen uden Kul og Brænde.
Nu haaber vi at I maa faa glæde af, og Held med Jeres nye Hjem, saa
I vil blive tilfredse med det, det er jo ikke ret mange der kender
Tilfredshed i disse Tider, alle vil have mere og mere og hvordan det
vil gaa naar der saa slet ikke er mere, er ikke godt at vide.
Har I Regnvejr derovre paa Fyn ogsaa, vi har ikke faaet saaet noget
endnu uden i Regnvejr, saa der maatte en løbe med og skrabe Tragte
og Hjul hele Tiden.
Hvis nu Du og Rosa skal paa en lille Bryllupsrejse, saa kunde I jo
passende tage en Tur over til Møn, I vil være hjertelig velkommen
ved Du nok, naar som helst.
Vil Du hilse din Forlovede, Far, og Søstre, og dem i Kragelund hvis
Du ser dem.
Kærlig Hilsen fra os alle - Morbror.
Brev fra Hans og Dora til nevøen Kaj Hansen og familie.
Hjelm d. 4-6-41.
Kære Kaj og Familie.
Du skal have mange Tak for Julebrevet, der var jo nogen Nyheder, som
var uventede. Jeg troede nærmest Leo havde slaaet sig til Ro som
Ungkarl, men det var altsaa en Fejltagelse.
For resten kan jeg ikke mere huske hvor Hannesborg ligger, men er
det ikke nedad mod Kertemind ?
Det har varet for længe inden jeg skriver, men de sidste par
Maaneder har jeg ventet for ogsaa at kunne fortælle en Nyhed herovre
fra. Arnold og Marie har faaet dem en Datter til, saa nu er de foran
igjen. Ricard og Leo har hver to, men det ved I vel,
saa nu kan der snart vokse en 3de Generation op, naar man nu blot
kunde faa Lov at leve i Fred, men der er jo ikke Udsigt til det
foreløbig, men maaske det kommer lige saa pludselig som Krigen.
Det kunne være morsomt nok at komme en tur over og se Jeres nye
hjem, men det er jo meget indskrænkede Togforhold, saa der er
overfyldt allevegne, og man er jo ikke saa let til Bens mere, saa
det er ikke saa let at faa en Siddeplads ved Togskifterne. Vi har
ikke endnu set Rikards den mindste Dreng, og de kan heller ikke saa
godt rejse med saadan et par Smaa.
Vil Du hilse Afra og Else, mon Else ikke i Ferien tog en Tur
herover, det er jo moderne med Cykleture nu igjen, Bilerne har det
nok lange Udsigter med.
Kærlig Hilsen til Jer alle. Morbror Hans.
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(9) Brev fra Kristine Nøhr:
Uddrag af brev til Dora og Hans Sørensen efter deres guldbryllyp 17.
maj 1951.
Danebo Home, Minneapolis, 19.June 1951. Afsender: K. Hansen, 3030,
West River Blvd., Minneapolis 6, Minnesota, U.S.A.
Til Dora Sørensen. Ja dette kan du nok ikke forstå. Men jeg er Mønbo
og har fået sendt en del af Møens Folkeblad i den sidste tid, blandt
andet læste jeg en artikel med overskriften ”Guld i
Hjelm”. - Vi er næstsøskendebørn - . Jeg er Ole Hansen Nøhr´s anden
ældste datter fra Bidsinge, og kan huske at jeg som lille Pige var
med i dit hjem en gang I havde fremmede, det er mange år siden. Jeg
var kun 12 år, da min mor døde, og næste år bliver jeg 70 år. Og nu
den 17.maj holdt du guldbryllup. - Jeg var hos Urmager Nielsen i
Stege i 10½ år, og i den tid kom jeg meget hos Lærer Jensens i
Lendemark, det var jo jeres Naboer den gang i havde Gartneriet.
Rejste fra Stege den 11.maj 1916 til Amerika, kom til Minnesota´s
hovedstad St. Paul, blev gift i Maj 1917 med en Ungdomsbekendt fra
Nøbølle, han var Tømrer, en bror til Peter Hansen, Møllersvej i
Lendemarke. I 1932 flyttede vi til Askov, et dansk Settlement i
Minnesota. Jeg har 3 børn, 2 piger og 1 dreng, alle gifte. Jeg sad
ved siden af Lars Peter Jensens Bertha fra Svendsmark, vi var også
lidt i Familie. Ja, Bertha er jo død for mange år siden. Min ældste
søster Jensine blev aldrig gift. Hun holder hus for min svoger Peter
Andersen i Keldbylille. Peter Andersen var gift med min søster
Karen. Peter Andersen er Fyrbøder på Møns Andelsmejeri.
De to fiskere, der byggede der ude ved Østersøen, Lars Peter og
Anders Petersen, lever de endnu ?. De kom fra Sjælland og var
bekendte til Urmager Nielsen, der hjalp dem med Penge til at bygge
og til deres første bundgarn. Jeg var med urmagerens kone der ude
den gang deres første datter Jenny blev døbt.
En gammel Mønbo Kristine Nøhr.
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(Familieskab mellem Dora og Kristine Nøhr:
Kristine Hansen Nøhr´s mor Anne Marie Andersdtr. Nøhr har været
gift 1. gang med Jens Peter Olsen, bror til Dora`s stedmor Bodil
Johanne Olsdtr.
Selv om Dora og Kristine er kusiner, har de ingen fælles aner.)
Oversigt over familieskab:
Ole Jensen
~
Kirsten Jensdtr.

Jens Peder Olsen
1842-1879
~ Anne Marie
Andersdtr. Nøhr

Bodil Johanne Olsen
~ 1883
Lars Pedersen

Anne Marie
Andersdtr. Nøhr
~ 1880
Ole Hansen

Lars Pedersen
~ Mette Kirstine
Nielsen
1857 - 1881

Bodil Kristine
Hansen Nøhr

Dora Velantine
Pedersen

Flere børn

(2) Kirkebøger for Damsholte sogn:
1929, 4.jan.
Arnold Sørensen, født 1903, 9.aug. i Stege Landsogn, Ungkarl,
Gaardejer i Hjelms Mark, Damsholte sogn, søn af Gaardmand Hans Peter
Marius Sørensen og Hustru Dora Villantine Pedersen, Hjelms Mark
gift med
Gerda Marie Madsen, født 1906, 4.dec. i Damsholte sogn, Ugift
Husassistent i Hjelms Mark, Datter af Gaardmand Jens Peter Valdemar
Madsen og hustru Maren Kirstine Catinka Larsen, Hjelms Mark.
Forlovere: Gaardmand Jens Peter Valdemar Madsen og Gaardmand Hans
Peter Marius Sørensen.
1930, 3.jan. født Nora Sørensen.
Faddere ved dåb: Rentier Hans Peter Sørensen og Hustru Dora
Sørensen, Gaardejer Jens Peter Madsen og Hustru Katinka Madsen, alle
af Hjelms Mark.
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10) Diverse familiedokumenter:
2011, 19.okt.
Uddrag af mail fra Søren og Andrea (Gynther-Sørensen) vedrørende
farmor Dora´s sølvbroche:
Smykket fik Far efter Farmors død, som det eneste minde han ønskede
at få fra ”Ørbæklund”.
Mor har fortalt, at Farmor næsten altid bar smykket til daglig, så
det kunne være interessant, hvis der fandtes et billede af Farmor,
hvor smykket også var på.
Ida Sørensen-brev til oldebarnet Christine:
Aarhus, 13-7-1999.
Kære lille Christine !
Hjertelig Tillykke med dine 2 aar !
Denne Broche har din Farfars Farmor, din Tipoldemor, Dora Sørensen
faaet af sin Mand, din Tipoldefar Hans Sørensen. Han havde den med
hjem fra Australien, hvor han som ung arbejdede som Gartner.
Kærlig Hilsen fra Oldemor.
2011, 20.okt.
(Vedrørende Christine Gynther-Sørensen´s broche).
Uddrag af mail fra Ingrid (Haggren) vedrørende farmor Dora´s
sølvbroche:
Det (af Søren fotograferede) smykke er det, som jeg har hørt, at
Farmor fik i forlovelses- eller morgengave. Jeg ved ikke hvilken af
de to anledninger, det var, men jeg har også hørt fra min mor, at
perlen skulle være en, som Bedstefar selv havde fundet i Australien,
men det er ikke bekræftet nogen steder.
Med hensyn til opsatsen vil jeg gætte på, at det er bryllupsgave fra
fynboerne, da jeg af konservatoren på Møntergården i Odense fik at
vide, at den type opsats blev lavet på Fredericia Jernstøberi indtil
1905, hvor man gik over til at lave skålen i glas og ikke støbt som
denne.
Den blanke skål kan jeg huske kom på bordet ved juletid med
blankpudsede æbler i. Ellers stod den til pynt i ”den blå” stue.
I øvrigt kan jeg da fortælle dig, at jeg har det, der er tilbage af
farmors ”fine” spisestel. Jeg bruger det en gang imellem med
forsigtighed, da det er engelsk fajance og dermed skrøbeligt.
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(11) Modstandsdatabase:
Arnold Sørensen
Født 09.08.1903
Død 15.11.1972
Gårdejer
Hjelm, Møn, Hje(l)m
Region V (Sjælland).
Tilknytning til undergrundshæren
Region V (Sjælland), Præstø Amt,
Stege Distrikt , 3. Deling.
Modstandsaktivitet
Logivært - Har gruppevåbendepot i 45.
Militærgruppe.
Kildehenvisninger
Rigsarkivet, 1035-061, Styrkeliste for Stege, Pk. V-5, s. 193-194.
Litteraturhenvisninger
Men her sker jo intet (Allan Huglstad, 1993), 168.
Udskriften er baseret på 2 registreringer:
1. Arnold Sørensen, gårdejer
Logivært - Har gruppevåbendepot i 45.
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Men her sker jo intet" (Allan Huglstad, 1993) 168.
2. Arnold Sørensen, gårdejer
Militærgruppe
Stege Distrikt

Region V (Sjælland), Præstø Amt,
3. Deling

Arkivhenvisninger
1) Rigsarkivet, 1035-061, Styrkeliste for Stege, Pk. V-5, s. 193194.
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(12) Nørre Ørslev bys historie:
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(10) Diverse familiedokumenter:
Anbefalingsskrivelse for ane nr. 4, HPMS:

Tydet tekst:

Craven Villa
Potts Point

Mr. Samuel Ackman
has much pleasure
in recommending
Hans Sornsen as an
Excellent gardener
and grovener, throughuly
honest, sober and most industrious.
Monday
12 th June 1(8)93.
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(13) Sydney´s stadsarkiv:
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(10) Diverse familiedokumenter:
Sydney, Potts Point:

Potts Point
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Sydney´s stadsarkiv, 26.mar.2013: Ackman boede i 1890´erne i Craven
Villa, på adressen Macleay Street nr. 8:

8

Macleay Street nr. 8 =
Billyard Avenue nr. 1
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(10) Diverse familiedokumenter:
Macleay Street nr. 8 i 2013, set fra Billyard Avenue:
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Camperdown:

Camperdown jernbanestation 2013:
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Bilag
OM ”HØJGÅRD”
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