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LEO SØRENSEN OG LOUISA AUGUSTA PERSON 
 

”Far”  og  ”Mor” 
 

 

Leo Sørensen er født i Lendemarke på Møn i 1902 som søn af gartner, 

senere gårdejer Hans Peder Marius Sørensen og Dora Velantine 

Pedersen. 

 

 

Louisa Augusta Person er født i Antwerpen i Belgien i 1911 som 

datter af Emiel Jan Person og Alice Felicitas Bricout. 

 

 

Leo Sørensen og Louisa Augusta Person bliver gift i 1931 i Ant-

werpen, hvor de bosætter sig efter brylluppet.  

I 1935 flytter de til Danmark, hvor de bosætter sig i Århus. 

Her fødes datteren Grete i 1936. 

I 1938 flytter de til Århus-forstaden Åbyhøj, hvor sønnen Emil fødes 

kort efter.  
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Tidsbillede 

 

Mens Leo Sørensen i sine barndomsår har levet i et fredeligt land, 

hvor man kunne nøjes med at læse og høre om den første verdenskrig  

nede i Europa, oplevede Louisa Person denne krig på tætteste hold, 

da Belgien på grund af sit naboskab med Frankrig blev besat af de 

tyske tropper allerede ved krigens udbrud i 1914. Dette skete på 

trods af landets neutralitet, og besættelsen varede lige til krigens 

afslutning i 1918. 

 

 

Begge lande fik dog glæde af fredsslutningen. Belgien fik tildelt 

områderne Eupen og Malmédy, mens Danmark opnåede en folke-

afstemning, der i 1920 bragte Sønderjylland tilbage til moder-

landet. 

 

   Spalte fra: 
   " BT,  
   1.aargang nummer 192,  
   lørdag 16.dec.1916, 
   udkommer kl. 12".   

  Spalte fra: 
  "Ribe Stifts-Tidende, 

  tirsdag 13.jul.1920". 
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De første år efter krigens afslutning måtte de fleste europæiske 

lande kæmpe med økonomiske problemer.  

I Tyskland fik det lille nationalsocialistiske parti NSDAP i 1921 en 

ny leder ved navn Adolf Hitler. Allerede i 1923 forsøgte han med 

støtte fra sit parti et statskup, som dog mislykkedes. 

 

 

 

Den sidste halvdel af 1920´erne bød generelt på økonomisk fremgang, 

mens den første del af 1930´erne bød på økonomisk krise både i 

Europa og andre dele af verden. De enkelte lande prøvede ved hjælp 

af importbegrænsninger, toldmure m.m. at klare sig bedst muligt. En 

del lande, heriblandt Danmark, "gik fra guldet", et udtryk for at 

landet ophævede sin pligt til at kunne omveksle sine pengesedler med 

guld. Et af Belgiens tiltag var at inddrage alle udlændinges 

arbejdstilladelser. 

I begyndelsen af 1933 afholdtes valg i Tyskland. Valgets sejrherre 

blev Adolf Hitler, der overtog rollen som landets rigskansler. Dette 

førte i de næste år til en stærk militær oprustning af Tyskland.  

Tysklands ekspansive politik med inddragelse af Østrig i 1938 og 

efterfølgende indmarch i Tjekkoslovakiet i 1939 førte til udbruddet 

af den anden verdenskrig i efteråret 1939. 

En af følgerne blev, at både Belgien og Danmark i begyndelsen af 

1940 blev angrebet og besat af tyske militærstyrker. Mens Danmark 

overgav sig et par timer efter den tyske invasion, kæmpede de 

belgiske styrker i 18 dage mod overmagten, før de kapitulerede. Den 

tyske besættelse varede for begge landes vedkommende til maj 1945. 

 

Spalte fra avisen 
   "København" 

den 10.nov.1923. 
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Leo Sørensen indtil 1931 

 

Leo bliver født i 1902, et år efter forældrenes bryllup. På det 

tidspunkt er hans forældre lige flyttet til Lendemarke, hvor de 

driver et gartneri.  

Allerede da Leo er lidt over et år gammel får han en lillebror, 

Arnold.  

I 1907, da Leo er 5 år, flytter familien fra Lendemarke til Hjelms 

Mark, hvor de overtager moderens fødegård. Gårdens marker grænser 

mod syd direkte ned til en sandstrand og Østersøens klare vand, så 

sønnerne får gode muligheder for, foruden at deltage i gårdens 

daglige drift, at få sig et frisk havbad. 

Leo får i 1909 endnu en lillebror, Richard.  

Fra sit 7. til sit 14. år går Leo til, i , og fra den forholdsvis 

nye Hjelm skole hver anden dag. Skolen består af en forskole, en 

hovedskole, samt beboelse for lærer og lærerinde. Læreren er den 

dygtige H.P.Hansen. Leo kommer ved festlige lejligheder også i den 

gamle Hjelm skole, der i 1898 er blevet omdannet til forsamlings-

hus.  

Side fra Rom´s  

Regnehæfte 
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Da Leo på et tidspunkt mangler et frimærkealbum til alle de 

frimærker han har samlet sammen, forærer hans far ham sin gamle 

dagbog fra årene 1890 til ca. 1898, der blandt andet indeholder 

beretningen om hans ophold i Australien fra 1890 til 1896/1897: 
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I sin skoletid har Leo blandt andet fyldt et "Rom´s Regnehæfte" 

(hæfte med tomme sider) med tegninger af forskellige kendte 

personer, fugle, dyr, huse med haver og landeflag, samt et 

velgørenhedsmærke fra julen 1915 til fordel for belgiske børn, der 

åbenbart har haft hjælp behov under den tyske besættelse: 

 

 

Omkring dette tidspunkt fabrikerer Leo en trækasse med kodelås til 

eget brug: 
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Hjemme på gården "Ørbæklund" bor foruden forældre og brødre morfar 

Lars Pedersen, der i 1915 fejrer sin 70 års fødselsdag, og moster 

Metha, der står for en del af husholdningen. 

Efter de første 7 års skolegang når Leo i 1916 konfirmations-

alderen: 

 

          

Konfirmandholdet 1916 i Damsholte sogn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Konfirmationsholdet 1916 i Damsholte sogn

Leo 



Generation I.       Forældre til Grete og Emil Ane nr. 2/3 

Aner\00002/Rev. apr. 2021                                              Side  10 

Efter konfirmationen får Leo af forældrene lov til at fortsætte i 

Stege Borger- og Realskole. Her går han fra 1916 til 1920 i en 

klasse med et elevtal der ændrer sig fra 16 i 1918 til 14 i 1920. 

Hver elev er udstyret med en karakterbog med ugentlig karakter-

givning i følgende 15 fag: Dansk, Litteraturprøve, Stil, Regning, 

Aritmetik, Geometri, Historie, Naturhistorie, Naturlære, Geografi, 

Tysk, Engelsk, Engelsk Version, Fransk, - samt Orden. Af 

underskriften under rubrikken "Forevist" kan i Leo´s karakterbog 

ses, at den er blevet præsenteret derhjemme op til 4 gange om 

måneden. Det fremgår af bogen at han, bortset fra et par enkelte 

måneder, har været klassens duks (nummer 1). 

Han afslutter da også den 4-årige realskoleundervisning med følgende 

imponerende eksamenskarakterer: 

 

 

           Uddrag af Leo Sørensen´s realeksamensbevis med et gennemsnit på 7,84 = ug 
 

Tilføjet på bagsiden: Leo Sørensen har bestået tillægsprøven i 

Fransk med Karakteren ug = 8 Points. 

 

Mon ikke forældrene har syntes skolepengene har været givet godt ud 

? 
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                      Realeksamensholdet 1920 i stiveste puds  
                                    (bemærk den ligelige fordeling mellem kønnene !)  
 

 

 

Forreste række fra venstre: 

Gudrun (gift ?) Nielsen Senere kassererske i Møns Bank 

Ingeborg (gift ?) Olsen 

Else Funck (gift ?) Knudsen Stege 

Margrethe (gift ?) Torpe  Tjørnemark 

Grethe Hjelme   Flyttede senere til Odense 

 

Mellemste række fra venstre: 

Victor Vilner   Senere direktør i København 

Anna Hjelme   Flyttede senere til Odense 

Esther (gift ?) Læssøe 

 

Bagerste række fra venstre: 

Leo Sørensen 

Sv. Barnholt Hansen 

Knud Frithiof Vedsted   Nykøbing F. 

Fr. Broholm   Flyttede senere til København 

Sigurd Hansen       Senere isenkræmmer i Stege 

Aage Hansen   Senere telegrafkontrollør 

 

(Der kan være byttet rundt på enkelte navne) 

  

 

 



Generation I.       Forældre til Grete og Emil Ane nr. 2/3 

Aner\00002/Rev. apr. 2021                                              Side  12 

Det er nu Leo´s plan at læse videre på Den polytekniske Lære-anstalt 

i København. Det kræver imidlertid et 1-årigt adgangs-kursus, som 

han straks går i gang med og afslutter med adgangs-eksamen i 1921. 

Som 19-årig starter han derefter på elektro-ingeniørstudiet på Den 

polytekniske Læreanstalt. 

I 1923 består Leo første del af dette studium. Defter er han i 1 år 

i praktik hos Thomas B. Thrige i Odense, med bopæl på adressen 

Allégade 86, 1.sal. På det tidspunkt kostede det ham 91 øre at sende 

10 pund (5 kg) vasketøj hjem til moderlig behandling. Leo´s bror 

Arnold opholder sig i samme tidsrum på Skårup Landbrugsskole ved 

Svendborg, hvilket muliggør at Leo kan besøge ham dèr. 

I Odense får Leo i begyndelsen af 1924 den triste meddelelse, at 

hans morfar Lars Pedersen er død.    

 

Efter praktiktiden flytter Leo tilbage til København, med bopæl på 

adressen Colbjørnsensgade 13, og går i gang med anden del af 

studiet. På et tidspunkt flytter han til adressen Elmegade 42 på 

Nørrebro. Han bliver medlem af - og aktiv i - både den lokale KFUM-

afdeling og den socialistiske ungdomsbevægelse i København. Sammen 

med en ven, senere pastor Gårn Larsen, udgiver han et stykke tid et 

lille maskinskrevet blad kaldet "Den kristne ung-socialist". 

Blandt Leo´s studiekammerater er to Mønboer, isenkræmmer-sønnen 

Bjørn Hansen og snedkermester-sønnen Ejnar Skov Hansen. 

 

 

         
Flittige studerende på tegnestuen på Polyteknisk Læreanstalt: 

E. Bjørn Hansen, ?, H. Bernhard Madsen, måske Harald  Kromann K. ?, og Leo 
- spiller kort 
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                       - og nyder solen. 
 
 

Den 27.marts 1925 skriver Leo til sin fætter Kaj Hansen om 

studierne: "Jeg er for Tiden ret godt optaget af Arbejde, men har 

lige haft en god Uges Tid fri fra Tegning, da jeg blev færdig med en 

Serie Tegninger en Uge før Tiden; nu har jeg imidlertid faaet en ny, 

en Automatbane, som jeg skal tegne; da jeg imidlertid næppe aner, 

hvordan saaan en Karl ser ud, kommer jeg til at gøre en Del Studier 

først, saa det tager jo nogen Tid at komme i Gang. For Tiden har jeg 

endvidere Øvelser i elektronisk- og Maskinlaboratoriet, og der gaar 

tre hele Eftermiddage om Ugen foruden en Del Ekstratimer og Arbejde 

med at lave Rapporten over Forsøgene. Du kan derfor nok forstaa, at 

jeg gerne vil en lille Tur  hjem og "luftes ud" i nogle Dage." 

 

 

I midten af 1926 får Leo et militært Tjenstudygtighedspas - og  

bliver dermed slettet af lægdsrullen. 
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Samme år eller året efter er han med sine studiekammerater og 

undervisere på en studietur til Schweiz, hvor de blandt andet kører 

i åben rutebil: 

 

       

       

      Fra studietur til Schweiz.  
                                 Den krølhårede i bagenden af vognen er Orm Hansen 
 
 

 
              Leo og Orm Hansen i Basel 
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I begyndelsen af 1927 går Leo til afsluttende eksamen og bliver 

Polyteknisk Kandidat (cand.polyt.) som Elektroingeniør med Første 

Karakter og et karaktergennemsnit på 7,26 = mgx. 
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Nybagte elektroingeniører - cand. polyt´er - årgang 1927, med undervisere 
 

Personer med senere relationer til Leo: 

1. H. Bernhard Madsen 

2. Leo Sørensen 

3. Orm Hansen 

4. E. Bjørn Hansen. 

 

Allerede 1.maj samme år får Leo, lige fyldt 25 år, arbejde som 

volontør hos KTAS (Københavns Telefon Aktie Selskab) i København med 

en månedsløn på kr. 300. Det samme gør studiekammeraten H. Bernhard 

Madsen.  

Leo arbejder resten af året med en ny telefoncentral, Ryvangen. 

1.jan.1928 får både Leo og H. Bernhard Madsen arbejde hos Bell 

Telephone Mfg. Co. i Antwerpen i Belgien, Leo til en - synes han 

selv - lille startløn på 850 BFr. per måned. 

 

Arbejdstiden er:  

Mandag til fredag kl. 08.30-12.00 og 13.30-17.30, 

   lørdag kl. 08.30-13.00. 

 

De første dage bor han på Hotel Monopole, men installerer sig 

derefter på Pension Callaert i Rue des Palais (Paleisstraat). 

Efter 3 måneders prøvetid stiger lønnen til 1050 BFr. 

 

1 

2

. 3 

4 
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I sin fritid spiller han skak i en lokal skakklub, og lærer at danse 

lidt ved baller arrangeret af pensionatet. 

Midt på året får endnu en studiekammerat, Bjørn Hansen, ansættelse 

hos Bell Telephone Mfg. Co. 

Som nyansat når Leo kun at opspare 4 feriedage i 1928, så der bliver 

ingen sommer- eller juleferie i Danmark. Han deltager derfor heller 

ikke i broderen Arnold´s bryllup derhjemme den 4.jan.1929. Til 

gengæld bringer vinteren helt hjemlige tempera-turer på  18 C. Det 
bevirker, at han er en af dem, der må undvære lys (gaslys) i et par 

dage, fordi gasmåleren fryser til. 

 

 H. Bernhard Madsen, E. Bjørn Hansen, Leo og ? i Antwerpen i 1929 
 
Senere på året flytter Leo til Rue du Bastion (Bolwerkstraat) nr. 

14.  

Da han endelig i sommeren 1930 skal hjem på ferie, skal han lige nå, 

under et kort ophold i Hamburg, at sende et postkort til en vis 

Mademoiselle Louisa Person, der er på ferie i Ostende.  
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Louisa Person indtil 1931 

 

Louisa bliver født i 1911 i Boom. Allerede en uge efter fødslen 

bliver hun døbt i den katolske B. Maria kirke i Boom, da familien 

som næsten alle belgiere er katolikker.  

I 1914, da hun er 3 år gammel, bryder første verdenskrig ud, og 

hendes far bliver som belgisk soldat interneret i Holland. Hun 

genser ham først som 7 årig mere end 4 år efter, i december 1918. 

 

Da hendes far i 1921 får arbejde som kriminalpoliti-inspektør i 

Antwerpen, flytter de dertil. 

 

Efter afsluttet skolegang starter Louisa som 15 årig i 1926 på 

"l´Athenée pour jeunes filles, 1. année commerciale". 

 

 

                 1. 

  

   Nystartede handelsgymnasieelever 1926 
 
   -  i klasseværelset 

 

  

       1.: På bageste række (forrest på billedet), ses Louisa. 
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     - og i frikvarteret udendørs, med Louisa længst til højre 

 

 

Handelsuddannelsen afsluttes med eksamen i 1929/1930, omfattende 

følgende fag: 
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Derefter får Louisa arbejde hos "Compagnie du KIVU, Mines-

Plantations, Import-Export-Transport". Hun bor stadig hjemme hos 

forældrene på Avenue des Petits Coqs (Haantjeslei). 

På et tidspunkt i 1930 møder hun en dansker ved navn Leo. Ved 

verdensudstillingen i Antwerpen samme år lader de sig første gang 

forevige - dog hver for sig: 

 

  

  Louisa og Leo på verdensudstillingen i Antwerpen 1930 
 

Også Louisa´s forældre samt moster med gemal besøger udstillingen, 

måske på samme tidspunkt ?: 

 

 

   

     Alice og Emile Person 
                   samt 

Jeanne og Louis Herremans 
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Da en forlovelse er under opsejling, skriver Louisa´s far følgende 

formfuldendte brev til sin kommende svigersøns forældre: 

"Anvers, 19.Décembre 1930. 

Monsieur, Madame & Famille Sørensen. 

Nous regrettons beaucoup ne pas pouvoir vous écrire dans votre 

langue. Nous vous prions de nous excuser d´employer la langue 

française, pour vous dire qu´a l´occasion de la Noël, nous vous 

exprimons nos voeux sincères de bonheur et de grande santé. 

Depuis longtemps nous vous aurions écrit de la liaison qui existe 

entre nos deux enfants, mais vu la difficulté de nous faire 

comprendre, nous avons laissé cette tâche à Monsieur Leo, votre fils 

qui, nous le croyons, s´est dignement acquitté de cette besogne. 

Il nous sera, en tout cas, tres agréable de nous rencontrer une 

fois, afin de nous connaître mieux et de renforcer le trait d´union 

de nos deux enfants, par les soucis de leurs parents. 

Nous reiterons nos voeux de bonheur et prions le bon Dieu, qu´il 

daigne bien bénir nos deux enfants sur le chemin qu´ils ont 

l´intention d´entreprendre. 

Veuillez agréer, Monsieur, Madame et Famille Sørensen, l´assurance 

de nos meilleurs sentiments. 

E.Person-Bricout (Parents de Louisa)".           

 

Forlovelsen finder sted den 28.dec.1930. Den fejres med en middag 

hos Louisa´s forældre.  

Husets menu ser i dagens anledning således ud: 
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Med udgangen af februar 1931 afslutter Louisa sit arbejde hos KIVU 

efter at have sagt sin stilling op "grundet mit forestående 

ægteskab": 
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Louisa og Leo Sørensen 1931-1945 

 

Louisa og Leo bliver gift påskelørdag den 4.april 1931 i den 

katolske St. Laurent sognekirke i Antwerpen. Her lover de blandt 

andet at opdrage eventuelle børn i den katolske tro. 

Vielsesattesten skal de, da det er den borgerlige vielse der tæller 

i Belgien, dog hente på byens rådhus:  

 

     
                                       Borgerlig vielsesattest 
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Brudeparret Louisa og Leo Sørensen 
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Den efterfølgende bryllupsmiddag finder sted hos Louisa´s forældre 

med deltagelse af både belgiske og danske familiemedlemmer og 

venner. 

Nogle af deltagerne fremgår af signaturerne på dagens menukort: 

       

       

 

Signaturer: Leo, Louisa, Hans Sørensen, D. Sørensen, Richard 

Sørensen, Renée Roos, Van Bourgonie, E. Bjørn Hansen, Metha 

Petersen, A. Person, U. Person, Bosny Hubert, Frans Kennes, Bertha 

Person, Mr. et Mme N. Bricout, E. Person. 

 

Andre deltagere: Jeanne Bricout (Nicolas´ datter), Mme et Mr. 

Alf(ons) Person, og Mme Callaert.  

 

De nygifte bosætter sig i en lejlighed på adressen Stephaniestraat 

nr. 51, som Leo har anskaffet allerede den 1.februar.  
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Rygtet om brylluppet når helt til Møns Folkeblad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lige som deres besøg senere på året: 
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Det ser ud til, at skikken med at få broderet brudeparrets initia-

ler på pudebetræk, servietter m.m., stadig er i live, som den var 

det ved Louisa´s forældres bryllup:   

     

 

      Navnetræk S - P (Sørensen - Person) på pudebetræk 
 

Efter brylluppet fortsætter Leo sit arbejde hos Bell Telephone Co. 

Ind imellem hverdagens gøremål bliver der tid til lidt festivitas 

sammen med venner og familie: 

 

               

Fest hos venner i Antwerpen 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Emile Person, 2. Leo, 3. Louisa, 4. Alice Person 

1 

2 

3 

4 
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Louisa gennemfører i årene 1931-33 et kursus i tilskæring og design, 

der også omfatter stofkreation på tegning, som denne: 

 

 

   

    Louisa kreation  
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- og ren farvetegning, som denne:    

                    

Sommermode 1932 ? 
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Kurset afsluttes med et fint diplom: 

 

 

 

I samme tidsrum flytter Louisa og Leo til Markgravelei nr. 13.  
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I midten af 1933 stopper Leo sit arbejde hos Bell Telephone, der som 

mange andre firmaer er berørt af disse års store økonomiske krise. 

Han har på det tidspunkt arbejdet et par år med udarbejdelse af 

projekter og overslag for automatiske telefoncentraler i de 

skandinaviske lande og Holland. 

 

Derfor rejser han i juni måned til Danmark for at søge arbejde. 

Også denne gang gør han holdt i Hamburg, hvor han atter skriver et 

kort, denne gang til sin ”Lingske”: 

Efter Leo´s afrejse tager Louisa sidst i juni måned på en udflugt 

med tilskærerskolen til det sydlige Belgien. Udflugten omfatter – 

som det fremgår af kortet til Leo - blandt andet en tur med 

floddamper fra Namur til Dinant, samt besøg i la Grotte de Han: 
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Hjemme i Danmark interviewes Leo i september 1933 af Berlingske 

Tidende om 30-ernes krise som den udspiller sig i Belgien: 
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Leo søger arbejde både i København og Århus.  

Der bliver også tid til en uges besøg hjemme hos forældrene på den 

fædrene gård, som broderen Arnold har overtaget i 1929. 

   

I slutningen af 1933 projekterer Leo en del automatiske telefon-

centraler for Standard Electric, blandt andet formentlig den første, 

der bliver installeret i Danmark, automatcentralen i Busemarke på 

Møn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herefter får Leo arbejde på Elværkernes ingeniørkontor i København. 
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I begyndelsen af februar 1934 får Leo svar fra Generaldirektoratet 

for Statsbanerne på en ansøgning han har skrevet 5.dec.1927. 

Generaldirektoratet tilbyder ham midlertidig tjeneste (ansættelse) 

som ekstraingeniør ved Statsbanernes 2. distrikt i Århus, i tele-

fon-, telegraf- og signaltjenesten.  

 

Han tager imod tilbuddet og påbegynder arbejdet i Århus allerede den 

1.marts. Her kommer han til at arbejde med specielt tefon-

netsudvidelser, installation af automatiske centraler på tog-

stationer, samt automatiske og manuelle linietelefoner. Lønnen er på 

5.172 kr. pr. år. Samtidig flytter han ind i en nyanskaffet 

lejlighed i Stadion Allé nr. 27 i Århus. Hertil flytter også Louisa 

et par måneder senere.  

 

Hen på sommeren kommer hendes forældre på besøg. Selv om Louisa´s 

mor Alice ikke hører til de søstærke, tager forældrene og Louisa 

alligevel på en sightseeing tur til Sjælland og øerne med færgen 

Århus-København. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alice og Emile  Person på besøg hos Metha  og Hans Jørgen Pedersen 
- fotograferet af Louisa ? 
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I forbindelse med færdiggørelsen af den nye Lillebæltsbro og de i 

denne forbindelse anlagte nye jernbaneforbindelser - inklusive 

banegården i Fredericia - tilbringer Leo i vinterhalvåret 1934-35 en 

del tid i Fredericia, hvor han bor hos familien Brusch i 

Købmagergade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdet i Fredericia med signal- og sikringsanlæg for blandt andet 

de nye lyntog afsluttes med indvielsen af broen og banegården den 

14.maj 1935. Her får Leo lejlighed til personligt at hilse på 

landets konge Christian X - og trykke hans hånd.  

  

Adjunkt Brusch og hustru, deres børn Jens Ulrik og Else, samt Leo 
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På dette tidspunkt er Louisa på besøg i Antwerpen. Rejsen mellem 

Århus og Antwerpen foregår for Louisa og Leo´s vedkommende som regel 

med tog mellem Århus og Esbjerg, og med færge mellem Esbjerg og 

Antwerpen.  

 

Midt på sommeren tager Louisa sammen med "klubben", der består af 

kammerater (piger) fra handelshøjskolen i Antwerpen, på en sight-

seeing tur, der omfatter seværdigheder i både Jylland og København 

samt på Sjælland og Møn.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommeren har også lagt kimen til et nyt liv, der medfører, at 

Louisa, nu 24 år gammel, efterhånden får "mave" på. Resultatet 

åbenbarer sig den 9.marts det følgende år. Den førstefødte viser sig 

at være en datter. Hun bliver døbt i den katolske kirke i Århus, og 

får fornavnene Grete Alice. Faddere er Mormor Alice fra Belgien og 

bedstefar Hans fra Møn. 

 

Omkring dette tidspunkt konverterer Leo, nu 34 år gammel, fra den 

lutheranske til den katolske tro, formentlig på grund af bryllups-

løftet om at opdrage børnene i denne tro, og mulighederne for at 

gennemføre dette løfte i praksis.  

Louisa med "Klubben" på tur rundt i Danmark 
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Året 1936 slutter med, at Leo ved kongelig resolution bliver udnævnt 

til ingeniør ved Statsbanerne: 
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- og at "dukke"-datteren Grete (Alice) foreviges: 

       

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidst i april 1937 rejser Louisa med Grete til Belgien for at besøge 

sine forældre, andre familiemedlemmer, og venner. Mens Louisa er 

borte deltager Leo i sin fætter Kaj´s bryllup på Fyn den 2.maj. Det 

foregår med tog fra Århus til Odense, og rutebil fra Odense til 

Ferritslev, hvor brylluppet finder sted. I juni måned holder han en 

uges ferie sammen med familien i Belgien. Louisa og Grete returnerer 

til Århus og græsenkemanden omkring 1.juli. 

  

Året 1938 starter med købet af en ret ny murermester-villa, "villa 

Birk", på adressen Chr. Winthersvej nr. 12 i Århus-forstaden Åbyhøj. 

Vurderingssum til ejendomsskyld for ejendommen er kr. 16.000, og 

grundværdien kr. 3.000.  

1.april finder flytningen fra lejligheden i Århus til den noget 

større villa i i 3 etager i Åbyhøj sted.  

I villaens kælder er der cykelrum, fyrrum med centralvarmefyr og 

lagerplads for kul og koks, hobbyrum, vaskerum med gruekedel og 

viktualierum. 

I stueetagen er der entré, køkken, spisestue og dagligstue.  

   Datteren Grete 
omkring årsskiftet 

       1936-1937  
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På 1.sal er der badeværelse, 2 mindre værelser og et stort 

soveværelse med et lille vievandskar inden for døren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

Vievandskar 
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En måneds tid efter indflytningen kommer Louisa´s forældre på et 4 

måneders besøg i de nye omgivelser. 

 

 

Den 14.maj føder Louisa en søn i soveværelset bag vinduerne på 

1.sal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 30.maj døbes han i sin fine dåbskjole ”Emil Hans Sørensen”: 
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Faddere ved dåben er morfar Emile og mormor Alice´s søster Jeanne, 

begge fra Balgien. 

 

I løbet af sommeren bliver Leo´s yngste bror Richard indsat som 

præst ved Lukaskirken i Århus, og bosætter sig sammen med hustruen 

Ida i Århus. 

Leo´s forældre kommer til Århus for at overvære indsættelsen, og 

benytter lejligheden til en visit i Åbyhøj for at beskue den nye 

beboelse, - og måske også den nye søn.   

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med familieforøgelsen får Louisa´s forældre mulighed for at more sig 

med både datteren Grete og hendes nye lillebror i villahaven, hvor 

Grete også morer sig med at løbe rundt i den store have, hvor især 

den nyanlagte hønsegård med 6 høns og en hane har hendes store 

interesse.  

Fra venstre: 
Emile, Alice, Leo, Dora, 

barnepigen Emilia, 
Grete, Hans og Louisa 
på indgangs-trappen til 

Chr. Winthersvej 12 
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Den bil, hun er i besiddelse af, får Emil (allernådigst ?) lov til 

at prøve: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Grete, Alice og Emil, 

sommeren 1938. 

Emil, Alice, Louisa, Grete og Emile   
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Emile er også flittig i urtehaven, mens Alice tager sig af blom-

sterne: 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidst i august returnerer Louisa´s forældre til Belgien.  

 

 

Leo´s arbejde medfører en del rejseri i efteråret. Der bliver dog 

ind imellem lejlighed til at komme sammen med det nytilflyttede 

præstepar Richard og Ida.  

 

Op til jul drager familien til Møn for at fejre Leo´s fars 70 års 

fødselsdag, kort efter ophævelsen af et besøgsforbud på grund af 

mund- og klovsyge.   
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1939 byder på rigtigt familieliv 

 

- både først på året: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  midt på sommeren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emil, Louisa og Grete  

            i  Åbyhøj 

Hans Sørensen med sine 3 sønner Arnold, Richard og Leo samt barne- 

barnet Grete på "Ørbæklund"´s gårdsplads på Møn  
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- hen på eftersommeren, da Louisa´s forældre kommer på et længere 

besøg: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Leo, Emil, "Farmor", 
Grete og Hans (jun.) 

på stranden neden for 

"Ørbæklund"´s marker 

Emile, Grete, Alice, Emil og Louisa i Åbyhøj 
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- og ved vintertide: 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Først på året får Louisa dog også tid til at følge et 4 måneders 

dagkursus på Århus Tekniske Skole for "systueledere og dame-

skrædderinder". Hun afslutter kurset med en hovedkarakter på ug (= 
6,17). 

 

 

Den tyske besættelse af både Danmark og Belgien i henholdsvis april 

og maj 1940 sætter en stopper for både rejser og anden form for 

kommunikation mellem Louisa og Leo i Åbyhøj - og familie og venner i 

Belgien. 

Besættelsen medfører endvidere, at også Louisa og Leo´s daglige liv 

må indrette sig under de "nye forhold", som den officielle 

samarbejdspolitik kræver.   

  

Leo, Grete og Emil 

ved villaen i Åbyhøj 
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 Louisa med børnene Grete og Emil 

Leo og Grete (fars pige ?) 
i gang med optagning af  
      en trærod i haven 
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Haven i Åbyhøj er efterhånden udstyret med - især i krigstid - 

nyttige ting som: 

 Et Victoria - og et sveskeblommetræ,  

 et Grev Motke pæretræ,  

 et Cox Orange -, et Belle de Boskop- og et Gravensteneræbletræ,  

 et Filippa-, et sommeræble- (Golden Delicious) og et vinter-

æbletræ, 

 ribs- og stikkelsbærbuske, 

  et stort grøntsagsbed, 

samt 

 en gynge til børnene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cox orange æble 

Golden delicious æble 

Grev Moltke pære 

Victoria blomme 

Belle de Boskop æble 

Gravenstener æble 

Filippa æble 

Sveskeblomme 

Urtehave 

Villa med kælder, 
stue og 1.sal 

 

   Boiken æble  

Grundareal 788 m
2
 

Villagrunden med frugttræer og 

urtehave under krigen 
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Indendørs kan man nu blandt mange andre ”småting” finde nogle fine 

mokkakopper, en fajance-dåse, et blækhus og det flittigt benyttede 

udtræks-fotografiapparat: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billederne til fotoalbummet laves normalt i størrelsen 4x6 cm.  

 

 

 

Uden tvivl forårsaget af tyskernes besættelse og den officielle 

danske forhandlings- og eftergivenhedspolitik melder Leo sig kort 

efter besættelsen ind i det politiske parti Dansk Samling. Partiet 

er stiftet i 1936, har en kristen grundholdning, og går ind for 

nationalt sammenhold. Allerede i efteråret 1940 bliver Leo formand 

for lokalafdelingen i Århus. 
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Som tidligere år bliver der også i 1941 mulighed for en sommer-

ferietur til Møn: 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hen på vinteren 1941-1942 holder Leo i Dansk Samling en debat-

indlednings-tale om partiets opgaver. Her siger han blandt andet: 

"Kommer man til at tænke nærmere over, hvad det er for en indsats, 

der nu skal gøres, og hvilket ansvar der påhviler os, som har fået 

ører at høre med, så kan man godt i første øjeblik overvældes. For 

mig at se er det nemlig intet mindre end spørgsmålet om Danmarks 

fremtidige eksistens som frit og uafhængigt land, der afhænger af, 

om vi er i stand til at løfte vor opgave. Der går i øjeblikket som 

sjældent før en national vækkelse over landet. Folk vågner op og 

opdager, - til dels til deres egen forundring - at de er danske, og 

at de ikke holder af at se fremmede uniformer i gaderne; men hvad så 

? Man går måske til alsangsstævne, og man køber et konge-mærke, og 

det er altsammen meget godt; men i det store og hele lader man 

iøvrigt alt udvikle sig, som det kan, og håber på "normale tider", 

på, at England eller Rusland eller hvad ved jeg, skal gengive os vor 

frihed og selvstændighed, så at alt kan blive som før i et lille 

idyllisk land. Her står så vi, der er klar over, at Danmarks fremtid 

ikke kan sikres af fremmede magter, ligeså lidt som den kan fratages 

os af en fremmed magt; men at den udelukkende er afhængig af den 

indsats, vi som folk er i stand til at gøre". 

 

Efterhånden beskæftiger flere og flere af medlemmerne i Dansk 

Samling´s afdelinger sig med distribution af både legale og illegale 

bøger og skrifter. Det gælder også Leo, der på hjemmefronten får 

hjælp af Louisa med det praktiske arbejde forbundet med 

distributionen.  

Leo og Louisa med børnene Grete og Emil på Møn 



Generation I.       Forældre til Grete og Emil Ane nr. 2/3 

Aner\00002/Rev. apr. 2021                                              Side  53 

Med mellemrum nedskydes allierede fly over Danmark. De overlevende 

flyvere, det ikke lykkes tyskerne umiddelbart at tage til fange,  

søges ad forskellige kanaler smuglet ud af landet. I den for-

bindelse huser Leo og Louisa på et tidspunkt 2 sådanne flyvere i 

nogle dage.  

 

Familien bruger i 1942 penge på følgende: 

  Ca. kr. 2.100 på husudgifter , hvoraf varme, el og gas udgør 1/3. 

 Ca. kr. 2.000 på faste udgifter til forsikringer, pension, fag- 

                 forening, avis, radio, telefon og skat, hvoraf 

                 stats-, fælleskommunal- og kommunalskat udgør 

                 lidt over 1/3. 

 Ca. kr. 3.600 på udgifter til forbrug.  

Leo har samme år en lønindkomst på ca. kr. 8.000.  

 

Hvad angår familiens daglige liv er en fast ugentlig begivenhed 

deltagelsen i søndagsgudstjenesten i den katolske kirke i Århus. 

Transporten mellem Åbyhøj og Århus klares enten på cykel eller med 

trambus. Efter hjemkomsten er der søndagsmorgenbord med rundstykker 

og blødkogte æg. 

Af andre fast tilbagevendende begivenheder er l´hombre/bridge-

aftenerne med venner og bekendte. Spillet foregår ved et rigtigt 

(sammenklappeligt) spillebord med grøn fløjlsbeklædning.  

Lige som i Belgien bliver det desuden en tradition påskemorgen at 

sende børnene ud i haven for at lede efter de fra himlen nedfaldne 

(hårdkogte) påskeæg - og måske andre godter. 

Louisa og Leo 

    i juli 1943 
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En af de ting, der i disse år begrænser udgifterne til blandt andet 

madvarer og brændsel, er de på grund af vareknaphed indførte 

rationeringsmærker:    
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Efter bruddet med den hidtil førte forhandlingspolitik over for den 

tyske besættelsesmagt og regeringens afgang i slutningen af august 

1943 indfører tyskerne en del begrænsninger i borgernes rettigheder, 

blandt andet spærretid med udgangsforbud fra mørkets frembrud. Som 

ansat ved de Danske Statsbaner, DSB, hører Leo til de priviligerede, 

der får et Ausweis: 

 

 

Omkring samme tidspunkt overlader Leo posten som formand for Dansk 

Samlings lokalafdeling til lærer Ove Nielsen, og går i gang med at 

danne en modstandsgruppe. Dens formål er at sørge for husly, 

sendesteder og hjælpere til de radiotelegrafister, der skal etablere 

en længe savnet direkte illegal kontakt med England fra det jyske 

område. Den første radiotelegrafist, der ankommer til Århus i 

februar 1944, bor et par dage hos Leo og Louisa. Han  arresteres 

kort efter. 

 

I maj måned ankommer den næste radiotelegrafist, og det lykkes  ham 

at få etableret kontakt med England. Kort tid efter giver Leo og 

Louisa husly i nogle dage til endnu en telegrafist, der skal sende 

fra den sydlige del af Jylland. Denne telegrafist bliver arresteret 

sidst i juni i Fredericia. Leo bliver nogle dage efter via sine 

forbindelser i modstandsbevægelsen informeret om arre-stationen. Han 

beslutter sig for at forlade bopælen for en tid på en sådan måde, at 

det ikke vækker mistanke i hans omgivelser. Derfor får han 

fremrykket familiens sommerferiestart til den 4.juli. Han høster 

derefter, i det omfang det er muligt, havens afgrøder, som han og 

Louisa så bruger det meste af natten mellem den 3. og 4. juli på at 

henkoge og sylte. 
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Den 4.juli kl. 05.30 om morgenen ringer det på døren til villaen i 

Åbyhøj. Da Leo åbner den, står nogle maskinpistolbevæbnede 

Gestapofolk uden for. De arresterer ham, foretager en overfladisk 

husundersøgelse, og kører ham derefter til den tyske afdeling af 

arresthuset i Århus. Her tilbringer han de næste 5 uger i en 

tomandscelle sammen med en kommunist, berøvet enhver mulighed for 

kommunikation eller kontakt med omverdenen.  

 

I løbet af disse uger bliver han underkastet adskillige formentlig 

både fysisk og psykisk belastende forhør. 

 

 

Efter de første 5 uger bliver han overflyttet til en enecelle, og  

han får herefter lov til at læse en avis og låne 1 bog om ugen. 

 

 

Nogle timer efter Leo´s arrestation tager Louisa med børnene ind til 

nogle bekendte, Einar og Johanne Poulsen, boende i Ryesgade i Århus. 

Her oplever de dagens anden katastrofe, den store ammunitions-

eksplosions-ulykke i Århus havn, der sender en regn af granater ind 

over byen. 

 

Det lykkes dog både værtsfolk og gæster at komme i sikkerhed i et 

beskyttelsesrum uden at blive ramt af nogle af de omkringfarende 

granater. 
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Mammen og Dreschers pakhus efter ammunitionslægter- eksplosionen 

 

   Nogle af de indsamlede endnu ikke eksploderede granater efter 4. juli eksplosionen. 
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Da Louisa har hjulpet Leo med noget af hans illegale arbejde, nærer 

hun en frygt for, at Gestapo på et tidspunkt vil opdage dette, og 

måske også arrestere hende. Hun og børnene bliver derfor boende hos 

Poulsens en uges tid. Derefter rejser de til Møn for at holde den 

allerede planlagte sommerferie.  

Det første hun gør efter ankomsten til familiens gård ”Ørbæklund” 

er, grundet sin frygt, at finde mulige flugtveje fra stedet. 

Da de kommer hjem fra ferien først i august, ligger der et brev fra 

Leo med anmodning om at få tilsendt nogle sko, en pullover og en 

klædesbørste. Senere sender Louisa ham også et par briller, så han, 

som han skriver: "efter 14 dages tåge" igen kan se klart.  

I et brev til Louisa skrevet den 26.august spørger han, om der blev 

noget af nr. 3. Louisa svarer i et brev skrevet den 4. september, at 

hun desværre ikke venter nr. 3. I samme brev fortæller hun, at 

dækkene på hendes cykel er blevet vulkaniseret, og at det ene 

desuden har fået ny slidbane. Desuden har hun fra 1. september lejet 

de to værelser på 1.salen ud til 2 piger for ikke at være alene i 

huset. 

 

Omtrent samtidig fortæller Leo i et brev følgende om dagligdagen i 

arresten:  

   

"Mit vindue vender mod nordvest. 

 Dagen begynder kl.7, og slutter kl. 18. 

 Vi får morgenkaffe kl.8,  

        middag ca. kl.13 og  

        aftensmad ca. kl.18. 

 For- eller eftermiddag har vi ca. 3 kvarters gårdtur. 

 Vi får et bad hver 14. dag". 

 

Desuden skriver han, at han ikke må fortælle noget om sin sag.  

 

 

Den 6.september får Louisa - syg af influenza - lov til at besøge 

Leo i 10 minutter i arresten.  

 

3 dage efter besøget, og mere end 2 måneder efter sin arrestation, 

overflyttes Leo til Frøslev-lejren, beliggende i Fårhus nær ved den 

dansk-tyske grænse.  
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Frøslev-lejren 
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Fra Frøslev-lejren skriver han allerede dagen efter, den 10. 

september, følgende censurerede brev:  
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Det er noget af en omvæltning for Leo at komme fra en celle med et 

højtsiddende vindue, hvor dagen kun kan tilbringes med at gå rundt i 

cellen eller sidde på en stol, og til en lejr med tålelige forhold, 

samvær med ligestillede og udendørs arbejde fra kl. 08 til 17. Der 

giver optimisme - og kulør i ansigtet. 

 

I lejren møder Leo bekendte fra Dansk Samling foruden to fra den 

modstandsgruppe, han organiserede. To andre fra gruppen er blevet 

arresteret omkring den 1.september, ca. 2 måneder efter Leo. 

 

Efter 1½ måneds ophold i Frøslev-lejren deporteres Leo den 20. 

oktober sammen med ca. 190 andre Frøslev-fanger til den tyske 

koncentrationslejr Neuengamme beliggende i nærheden af Hamburg. 

Transporten foregår med tog i lukkede kreaturvogne, hver inde-

holdende 40 mand. 

Hele turen varer ca. 18 timer. 

 

 

Fangetransporttog Frøslev - Neuengamme med tysk vagtmandskab 
    

I Neuengamme møder Leo for første gang de berygtede tyske SS-folk. 

SS er en militær eliteenhed med speciale i sikkerhedstjeneste og 

terror.   

Ved ankomsten må han aflevere alt hvad han har med af bagage samt 

alt tøj, ur m.m.. Kun sko, tandbørste og 1 stk. sæbe får han lov at 

beholde. Herefter bliver han barberet over hele kroppen og får 

udleveret brugt tøj bestående af en skjorte, et par bukser, en jakke 

og en stortrøje. Dette tøj er han herefter iklædt i alle døgnets 24 

timer.  
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Lejren er omgivet af et højspændings-pigtrådshegn og strategisk 

placerede vagttårne, hvorfra lejren kan overvåges: 

  

        

 

  

Som de andre danskere modtager Leo efter et stykke tid i lejren en 

Røde Kors-pakke indeholdende blandt andet en stortrøje og træsko-

støvler, som han får lov til at beholde. Desuden modtager han en 

eller flere af de pakker, Louisa sender til ham. 

 

Han bliver under opholdet gode venner med en fransk præst, der har 

været medlem af den forud for krigsudbruddet siddende franske 

regering. 
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Fra lejren får Leo lov til med 2-3 ugers mellemrum at sende et 

"standard"-brevkort/brev til familien, skrevet på tysk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selv modtager Leo ingen af de breve, Louisa sender til ham. 

Brevkort- 

forside 

Brevkort- 

bagside 
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På et tidspunkt får Leo lungebetændelse, og det gør ham formodent-

lig uarbejdsdygtig et stykke tid. Dette kan være grunden til, at han 

sidst i december bliver sendt til koncentrationslejren Bergen-

Belsen, der ligger i nærheden af Celle, og har en afdeling for syge 

og uarbejdsdygtige fanger. 

 

 

 

Her bliver han indkvarteret i Fangelejren. 

Kosten i Bergen-Belsen er endnu ringere end i Neuengamme, og Leo 

bliver efterhånden radmager. Som de øvrige fanger plages også han, 

på grund af den dårlige ernæring, til tider af diarré, og en enkelt 

gang også af vand i knæene. 

Hans arbejde består blandt andet i at gå rundt og tælle lampe-steder 

i alle blokkene, og af og til hjælpe til på SS-kontoret. 

Hverken Leo eller de øvrige fanger modtager pakker mens de er i 

Bergen-Belsen. 
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Lejren er lige som lejren i Neuengamme solidt indhegnet og over-

våget, og har et, på grund af de hyppige dødsfald blandt fangerne, 

uundværligt krematorium.  

        

 

Koncentrationslejren Bergen Belsen. 
Vagttårn og krematorium samt  - i baggrunden - pigtrådshegnet 
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Den 9.januar 1945 skriver Leo følgende brev til Louisa, som hun 

modtager i begyndelsen af februar måned: 

 

 

Den i brevet nævnte pakke må han have modtaget i Neuengamme. 
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Sidst i februar får Leo feber og kommer på "reviret", som er lejrens 

hospitals-afdeling. Her dør han, formentlig af sult og 

underernæring, den 25.februar 1945, 42 år gammel.  

 

 

Bergen-Belsen efter befrielsen den 15.april 1945 
  



Generation I.       Forældre til Grete og Emil Ane nr. 2/3 

Aner\00002/Rev. apr. 2021                                              Side  68 

Louisa Sørensen 1945-1951 

 

Rent økonomisk har Louisa, der kort efter Leo´s arrestation er fyldt 

33 år, ingen problemer i tiden efter den 4.juli, da Leo´s løn på ca. 

850 kr. om måneden stadig bliver udbetalt, selv om han ikke kan 

passe sit arbejde. Hun håber på, at han snart vil vende hjem igen, 

og beder sammen med børnene hver aften til, at det vil ske. 

De to værelser på 1.salen i villaen er stadig i begyndelsen af 

februar måned 1945 udlejet til 2 piger. Louisa og børnene sover 

sammen i det store soveværelse, hvor hun har fået installeret en 

ekstra telefon for at føle sig mere tryg. På det tidspunkt er det 

ikke mere muligt at holde centralvarmefyret i gang, hvorfor husets 

eneste opvarmningskilde er en lille kakkelovn i spisestuen. I det 

kolde vintervejr opholder alle husets indvånere sig derfor her, når 

de er i huset. Dette gælder også en nyansat ung pige, der skal passe 

børnene, når Louisa efterhånden ofte er nødt til at tage ind til 

Århus for at klare forskellige gøremål, herunder ansøgninger til 

Varedirektoratet om at måtte sende ikke rationerede madvarer ud af 

landet - til Leo, og efter opnået tilladelse afsendelse af 

madvarerne. Da der ikke er flere ledige værelser, må den unge pige 

sove i spisestuen. 

I slutningen af marts er der én ung pige tilbage i huset, en 

husassistent ved navn Edith Sørensen, som bor i værelset over for 

badeværelset på 1.sal. 

Louisa og børnene sover i forældresoveværelset, Grete i dobbelt- 

sengen ved siden af sin mor, Emil i en barneseng med høje sider.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natten mellem skærtorsdag og langfredag, den 29.marts, vågner Louisa 

lidt efter kl. 2. Hun kan høre nogle gå på trappen ned til 

stueetagen og tænder derfor sin sengelampe, der står ved sengens 

hovedgærde. 

Hun regner i første øjeblik med, at det er husassistenten, der har 

haft gæster, men da hun kan høre, at der bliver taget i dør-

håndtagene til flere af dørene ude på 1.sals-gangen, bliver hun 

bange.  

(1.sal) 

Forældre-soveværelse 
med vinduer ud mod 

Chr. Winthersvej 

Gæste- Husassistent
s 

Trappe 
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Hun tager fat i telefonen, der står på natbordet og prøver på at få 

forbindelse med centralen. Det lykkes ikke – telefonlinjen er 

tilsyneladende ”død”. 

Hendes aktivitet vækker børnene.  

Hun hører nu, at personerne ude på gangen flytter forskellige ting i 

et skab uden for soveværelset, hvorefter de går ind i gæste-

værelset, der støder op til soveværelset. Her flytter de rundt med 

møblerne, og hun kan tydeligt høre, at de afhasper værelsets 

sydvendte vindue, der sidder i ca. 1 meters afstand fra et vindue 

ind til soveværelset. 

Personerne forsøger åbenbart at krybe fra gæsteværelsesvinduet hen 

til soveværelsesvinduet for at komme denne vej ind. 

Taget uden for vinduerne har sikkert været for stejlt til, at de 

kunne krybe på det, for kort tid efter bliver der banket meget 

kraftigt på den låste dør til soveværelset. Louisa spørger, hvem det 

er. En mandsperson svarer, at der har været indbrud i villaen, og at 

de har brug for forskellige oplysninger. Mandspersonen spørger 

derefter, om Louisa er alene hjemme, men det vil hun ikke svare på.  

Personerne uden for, der er meget hårde og brutale i deres talemåde, 

forlanger nu, at Louisa skal åbne døren, ellers vil de sprænge 

døren. 

Louisa beder dem om at henvende sig til husassistenten. Hun er 

tilsyneladende allerede blevet vækket, for hun svarer ude fra 

gangen: ”Ja, Fru Sørensen, jeg er her”.  

Louisa spørger derefter husassistenten, om det er vagtværnet. Det 

svarer hun ”Ja” til, men på en så tøvende måde, at Louisa kan høre, 

at det ikke er sandt. Louisa siger derefter til hende: ”Husk, at 

vagtværnet har kasket med mærke på”. Husassistenten svarer, at det 

er vagtværnet, og at fruen roligt kan lukke op. 

Louisa er stadig ikke villig til at lukke op, men da personerne uden 

for begynder at mase døren ind, og børnene er begyndt at græde, 

åbner hun døren. Hun ser nu, at der ude på gangen står 3 

mandspersoner. Den ene af dem, der er mørkhåret med grå stænk ved 

tindingerne, går ind i soveværelset, hvor han lyser med en stor 

lygte rundt i værelset og i sengene, for Emil´s vedkommende både 

over og under dynen, som han på det tidspunkt har trukket op over 

hovedet. Han undersøger endvidere klædeskabet og 2 skunkrum, 1 i 

hver af værelsets sider. Han siger ikke et ord imens.       

En af de 2 andre mandspersoner – den ene rødhåret med en stor, 

lyddæmpet 11 mm pistol, den anden meget høj med en 7,65 mm pistol – 

spørger, hvor hendes mand opholder sig. Hun svarer, at hendes mand 

sidder i en tysk koncentrationslejr.  

I første omgang tror de øjensynligt, at han har skjult sig et sted i 

soveværelset, men efter nogen tid tror de på hendes forklaring. De 

forlader soveværelset, og mens de går hen til trappen udtaler den 

rødhårede, at de må være gået forkert. 

Louisa følger dem ned ad trappen for at låse de åbne døre. Mens de 

går ned ad trappen fortæller den høje mand, at de har åbnet en del 

døre i kælderen, lige som de har knust en rude i kælderen og en i 

entréen. 

Louisa ser ikke, hvordan de kommer bort fra villaen, og hun hører 

ikke motorstøj, hverken før eller efter mændenes besøg. 

Efter en times forløb går Louisa ind til naboen, hvorfra hun 

telefonisk underretter Åbyhøj Vagtværn, der derefter kommer til 

stede.  
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Husassistenten Edith Sørensen fortalte efter det natlige besøg at 

hun vågnede ved, at der fra altanen blev lyst på hende gennem 

vinduet. Samtidig blev der taget i dørhåndtaget på døren til hendes 

værelse. Døren var låst. Edith Sørensen rejste sig og lukkede op, 

idet hun troede, det var Fruen, der tog i døren. Da hun åbnede døren 

stod der uden for 3 mandspersoner. Den ene tog hende i armen og 

fortalte, at det var vagtværnet. Han spurgte samtidig, om Sørensen 

var hjemme, hvilket hun svarede nej til. Manden spurgte derefter, 

hvor Sørensens soveværelse var, og hun pegede hen på døren til 

soveværelset. 

De 3 mænd gik derefter hen til denne dør. Den ene af dem sagde, at 

hun skulle følge med. Mændene bankede på døren, men Fru Sørensen 

svarede ikke straks. Edith Sørensen fik nu besked på, at hun skulle 

banke på døren og sige til Fruen, at det var vagtværnet. Hun bankede 

derefter på døren, men sagde intet om, at det var fra vagtværnet. De 

3 mænd trak derefter deres pistoler frem og pegede på hende, 

hvorefter hun måtte sige til Fruen, at det var vagtværnet. Fru 

Sørensen kunne imidlertid høre, at det ikke var rigtigt, hvad hun 

sagde, og nægtede stadig at lukke op. 

Den en af mændene spurgte nu Fru Sørensen, om hun ville lukke op 

eller have døren sprængt. Fru Sørensen valgte at lukke op.  

Edith Sørensen kunne ikke give noget signalement af de 3 mænd, 

blandt andet fordi de alle havde hatten trukket så langt ned over 

hovedet, at man næsten ikke kunne se deres ansigter. 

 

Næste morgen kan Louisa se, at telefonledningen er skåret over ude 

på 1.sals-gangen. 

 

(Forklarende note:  

 - Den mørkhårede mand med grå stænk ved tindingerne, der lyser 

   med lygten og ikke siger noget under besøget, er tyskeren Poul 

   Lensing med dæknavnet ”Feusner”. 

 - Den rødhårede, der har en stor, lyddæmpet 11 mm pistol, er Kaj 

   Henning Bothildsen Nielsen med dæknavnet ”Perle/Perletand”. 

 - Den meget høje er Robert Lund med dæknavnet ”Den lange”. 

 

 Sammen med en fjerde mand, tyskeren Hans Kramer med dæknavnet 

 ”Kramer”, der bliver stående ved deres køretøj, en blå Opel  

 Olympia, udgør de terrorgruppen kaldet ”Peter-gruppen”, der har 

 Poul Lensing som leder, og Kaj Henning Bothildsen Nielsen som 

 næstkommanderende.)        

 

Et par dage efter, den 3.april, kan man i det illegale blad 

Information, på side 12, læse følgende: 
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Dagen efter kan man i samme blad, igen på side 12, læse fort-

sættelsen:  

 

 

På side 14 kan man endvidere læse følgende: 

 

 

 

Efter denne oplevelse tør Louisa ikke længere blive boende i 

villaen, men rejser til Møn med børnene. De bliver boende på gården 

til omkring 16.maj, med en afstikker til København nogle dage (ca. 

10.-12.maj). Både Grete og Emil går under opholdet på Møn i Hjelm 

skole.  
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Villaen som den så ud i 1945, set fra henholdsvis Chr. Winthersvej, 

fra haven og inde fra Ingerslev´s i nr.10: 
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Efter Danmarks befrielse den 5.maj 1945 får Louisa efterlyst Leo i 

både radioen og i forskellige aviser:   

 

         

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I slutningen af måneden får Louisa fra Rigspolitichefens Kontorer at 

vide, at en snedker Kaj Nielsen, der sidst i april er kommet med de 

hvide Røde Kors-busser til epidemisygehuset i Hälsingborg i Sverige, 

omkring den 15.maj har hørt i radioen fra Danmark, at man gennem 

Politiet i Århus efterlyste en ingeniør Leo Sørensen. Kaj Nielsen 

mente, at han havde været sammen med Leo i lejren Bergen-Belsen, og 

at Leo var død der sidst i februar eller først i marts. 

MORGENBLADE
T, 
1.årgang, nr. 151, 
side 8 
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Et foto af Leo bliver via Rigspolitiet forevist Kaj Nielsen, der i 

mellemtiden er vendt tilbage til sin bopæl i Søborg. Dette resul-

terer i følgende officielle meddelelse fra Rigspolitiet: 

 

 

Det viser sig, at kun 3 danskere er vendt levende hjem fra  Bergen-

Belsen lejren. At de har overlevet skyldes udelukkende, at de først 

er ankommet til lejren i februar måned 1945. 
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Allerede den 6.juni har Leo´s studiekammerat Orm Hansen og hans bror 

Richard besøgt den 20 årige snedker Kaj Nielsen i Søborg og fået en 

detaljeret redegørelse om hans kendskab til Leo, - og om forholdene 

i Bergen-Belsen lejren iøvrigt. 

 

Den 3.juni kan Louisa i de Århusianske aviser Aarhuus Stiftstidende 

og Demokraten læse, hvad der egentlig var sket natten mellem 

skærtorsdag og langfredag: 

 

 

(fortsættes på næste side) 
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Demokraten, 3. juni 1945 
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En af de sidste dage i juni bliver Louisa indlagt på Amtssygehuset i 

Århus for at få bortopereret en kræftknude i højre bryst. Det er kun 

planlagt til at skulle vare et par dage. I den tid bor Fru Jensen, 

også kaldet "Didda", hos børnene. De går i skole i den katolske 

skole i Århus og klarer transporten med motortoget, med på- og 

afstigning i Åby syd for Åbyhøj. 

Efter indlæggelsen får Louisa bortopereret hele brystet, og må blive 

liggende på sygehuset til omkring 1.august. 

 

Allerede inden sin indlæggelse har Louisa prøvet at få en 

indrejsetilladelse til Danmark for sine forældre. Den eneste 

transportmulighed mellem Belgien og Danmark er på det tidspunkt 

militærflyvemaskiner, og rejsetilladelser gives kun i militære og 

officielle anliggender. Hun skriver derfor et brev til partiet Dansk 

Samling´s minister i den på det tidspunkt siddende samlings-

regering, Kr. Juul Christensen, der hjælper med tilladelsen.  

Den kommer først i august, og den 8.august flyver Louisa´s for-ældre 

med RAF (det engelske flyvevåben Royal Air Force) fra Bruxelles til 

København. De overnatter i København og tager næste dag med færgen 

"Hans Broge" til Århus. 

Efter ankomsten til Åbyhøj går der blot en dag, før Louisa´s far er 

så uheldig at falde ned ad en trappe i villaen. Han brækker i faldet 

3 ribben og må tilbringe de næste 14 dage på hospitalet. 

 

En måneds tids senere skriver Kr. Juul Christensen følgende brev: 
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I den følgende tid prøver Louisa både at komme sig efter opera-

tionen og over tabet af Leo. Desuden prøver hun at finde ud af, 

hvordan fremtiden skal forme sig. Omkring juletid er hun af den 

mening, at det bliver nødvendigt at sælge villaen. Hendes forældre 

vil gerne have, at hun, der er deres eneste barn, bosætter sig i 

Belgien. Hendes far er blevet pensioneret og passer moderen, der 

efter et bombardement i begyndelsen af krigen langsomt bliver lam i 

højre side. 

 

Louisa´s far gør sig nyttig med en masse gøremål i villaen. Et af 

dem er at tørre våde tørv omkring centralvarmefyret i kælderen. 

Desværre går der på et tidspunkt ild i dem, med stærk røgudvikling 

til følge. Louisa´s far ved dog, hvordan en sådan situation skal 

tackles. Han tager et håndklæde, gennembløder det i vand, snører det 

omkring den underste del af ansigtet, og bevæger sig ned i kælderen 

for at bekæmpe branden.  

Da brandvæsnet ankommer, er branden slukket - og tørvene brændt på 

en absolut utilsigtet måde ! 

 

Leo´s løn bliver udbetalt indtil den 31.maj 1946.  

Louisa får at vide, at hun derefter vil få udbetalt efterindtægt 

indtil den 31.maj 1947. 
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Den 17.juni 1946 lader Louisa afholde en mindegudstjeneste for Leo  

i den katolske kirke i Århus.   

 

       

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Aarhus Amtstidende, 

tirsdag den 18. juni 1946 
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I mindegudstjenesten deltager både familie, venner og repræsen-

tanter fra DSB´s 2. Distrikt i Århus.  

 

Under gudstjenesten holder Leo´s bror Richard følgende mindetale: 
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Efter gudstjenesten samles de deltagende familiemedlemmer i Åbyhøj, 

hvor Leo´s kusine Afra (gift Friis) fotograferer dem. 

 

Afra fortæller følgende om billedet - og dagen: 

"Det lille billede ved dit Hjem har jeg selv fotograferet. Vi fik et 

Bud om at der ville blive afholdt Sjælemesse over din Far, og vi tre 

Søskende med ægtefæller samt Asger hyrede en Lejebil -  der var ikke 

meget efter Krigen og vi kørte på Celuldsdæk, hvor Chaufføren ikke 

turde køre hurtigere af Fare for Punktering - kom for sent til Århus 

(Ceremonien var begyndt). men vi nåede (det) da. 

Louisa var så rørt over, at vi var kommet og inviterede os hjem - 

deraf billedet."  

 

  

Efter mindegudstjeneste 17. juni 1946, i haven Chr. Winthersvej 12 i Åbyhøj. 

 

I øverste række fra venstre ses:  

Kaj Hansen, Emiel Person, Arnold Sørensen, Alice Person, Else 

(Marie) Jensen, Rosa Hansen, Louisa Sørensen, Dora Sørensen, Bjørn 

Hansen (studiekammerat), Metha Pedersen, Niels Friis, Ida Sørensen, 

Hans Jørgen Pedersen. 

 

I nederste række fra venstre ses: Theodor Pedersen, Richard 

Sørensen, Emil Sørensen, Grete Sørensen, Asger Sørensen, Gunnar Stål 

Jensen, Søren Koch Hansen (søn af bekendte). 
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I Møns Folkeblad kan man en uge senere læse følgende: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den mindetale, der henvises til, er den Leo´s bror Richard holdt ved 

mindegudstjenesten. 
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Efter mere end 10 måneders ophold i Danmark rejser Louisa´s forældre 

tilbage til Belgien kort efter mindehøjtideligheden. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louisa får nu arbejde som tilsynsførende i organisationen Red 

Barnet. Arbejdet består i at føre tilsyn med franske og hollandske 

børn, der er på kortere eller længere ophold i Danmark.  

 

Tilsynet indebærer en udstrakt rejseaktivitet med ringe mulighed for 

at passe børnene på 8 og 10 år. Sammen med sine forældre finder 

Louisa en løsning på dette problem, nemlig at sende børnene ned til 

Belgien, og få dem passet af familie dèr. 

 

Grete kommer til at bo hos Louisa´s knæfætter Joseph Antoine i det 

fransktalende Tubize, mens Emil kommer til at bo hos Louisa´s moster 

Jeanne Guiot i det flamsktalende Lembeek. De kommer dog begge til at 

gå i en fransktalende skole. 

  

  Alice Person, Louisa,  
        Emile Person,  
 børnene Grete og Emil 
- samt Jette Haugaard - 

     ved afrejsen i juni 
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Louisa sammen med andre Red Barnet medarbejdere og et af de udenlandske børn 
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I de følgende måneder sender Louisa adskillige postkort fra de 

steder i Jylland, hvor hun opholder sig i arbejds medfør. 

den 16.okt. skriver hun et til Emil fra Silkeborg (gæt hvem der har 

klippet frimærket af ?): 
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En dag i november er Grete på besøg hos Emil i Lembeek, og sammen 

skriver de følgende brev til mor: 
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Efter et stykke tid bliver Louisa rejsesekretær i organisationen, og 

tager sig nu også af de franske børns transport mellem Frankrig og 

Danmark.  

I Red Barnet lærer hun en anden "krigsenke", Ellen Damsgaard, at 

kende.  

I december lejer Louisa 1.salen i villaen ud til maskinsnedker Knud 

Hansen, der har hustru og en søn, Jørgen. 

Ved juletid inviteres hun til at overvære afsløringen af en 

mindemur, som Aarhus By har rejst på Vestre Kirkegård til minde om 

de Århusianere, der ikke vendte tilbage fra de tyske 

koncentrationslejre. Mindemuren indeholder 15 mindesten, heraf en 

for Leo.  

       

           

 
Mindemuren på Vestre Kirkegård  i Århus 

 

(Senere foto med Ellen Damsgaard og Mary Steen) 

 

Julen tilbringer Louisa i Tubize sammen med børnene. 
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I påsken 1947 skriver Emil et brev til sin mor, mens han ligger syg 

med en kraftig mellemørebetændelse: 

 

  

 

Fra 1.juni 1947 får Louisa en enkepension fra Statsbanerne på ca.  

6.000 kr. om året. Omtrent samtidig får Louisa fra Erstatnings-

raadet at vide, at hun, på grund af den indsats Leo har ydet i 

kampen for Danmarks befrielse, med tilbagevirkende kraft fra marts 

1945 er blevet tillagt en livsvarig hædersgave på 800 kr. om året. 

Samtidig er børnene hver blevet tillagt en hædersgave på 200 kr. om 

året indtil deres fyldte 18. år.  

 

I månederne maj-juni besøger Louisa i sin egenskab af rejsesekretær 

følgende byer: 

Haderslev, Børkop, Fredericia, Kolding, Christiansfeld, Haderslev, 

Graasten, Aabenraa, Tinglev, Sønderborg, Tønder, Højer, Skærbæk, 

Løgumkloster, Kliplev, Padborg, Bov. 
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Besøgene må afbrydes en uges tid undervejs. Om denne afbrydelse 

skriver Louisa følgende: 

”22.maj afbrudt rejse da Aarhus-kontoret havde brug for en fransk-

talende til at indøve sange som franske børn skulde synge onsdag d. 

28.maj ved en fest som Danselærer Richard arrangerede i 

Raadhushallen i Aarhus til fordel for Red Barnet. Udsatte min rejse 

for at være behjælpelig med børnene ved festen.” 

 

Tirsdag 10.juni kl. 11.40 rejser Louisa til Padborg for at være med 

til at modtage hollandsk-indiske børn. 

Herom skriver hun følgende: 

”Onsdag 11.juni ankomst børn. 

Hjulpet med aflusning. Fungerede som tolk (dansk-hollandsk-dansk).  

Hjulpet afdelingen med fordeling af børnene efter alder og køn til 

forskellige byer. Efter at have arbejdet døgnet rundt blev vi færdig 

kl. 6 om morgenen. 

Saa blev børnene inddelt til de forskellige byer efter indkvarte-

ringslisterne. 

Onsdag afrejst kl.8 med 201 børn og 16 ledsagere til Bornholm. 

Der var 2 jernbanevogne til vores disposition, ca. 20 børn kunde 

ikke faa siddeplads, men vi hjalp dem saa godt vi kunde. 

Hver ledsager havde ca. 13 børn at passe paa. 

Madpakkerne vi havde med fra Padborg uddelt ca. kl.10. 

For at undgaa skifte ved Storebæltsfærgen spurgte jeg stations-

forstanderen paa Fredericia Banegaard, om vore 2 vogne ikke kunde 

komme direkte (det vil sige komme med på færgen over Storebælt) til 

København. Fik besked paa Odense Banegaard om at det var arrangeret. 

Mens vi blev rangeret paa færgen skete der et uheld – toget kørte 

for langt frem paa Skibet. Det gav et vældig stød, saa alle 

kufferter faldt ned fra bagagenettene (som befandt sig oppe under 

loftet). Enkelte børn fik et par buler. I modsætning til de franske 

børn havde de hollandsk-indiske børn en del bagage med. De var en 

del ældre end de franske børn, reagerede anderledes og var 

tydeligvis fra et helt andet miljø. 

Indkvarteringslisterne blev konfereret i toget. 

Ændringer måtte foretages i sidste øjeblik, bl.a. stak et af børnene 

af fra ledsageren – han ville ikke skilles fra broderen, som var 

blevet tilbage i lejren.” 

 

Mens hun er på ferie i Belgien i juli måned inviteres Louisa igen 

til at overvære afsløringen af en mindemur, denne gang for de danske 

statsbanemænd, der mistede livet i kampen mod den tyske 

besættelsesmagt. Mindemuren er opsat i Statsbanernes mindelund i 

Fredericia, og også den indeholder en mindesten for Leo. 
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Louisa overværer afsløringen den 17.august sammen med børnene, da de 

er på vej hjem fra Belgien. 

                    

Mindemuren i mindelunden i Fredericia 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Teksten på 
mindemurens  

   hovedsten 
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Efter hjemkomsten er det tid til at købe tørv og briketter til den 

kommende fyringssæson. Louisa køber 2.000 kg tørv for 210 kr., 4.000 

kg briketter for 490 kr., og senere 500 kg 3. sorterings 

separatorkoks for 70 kr. 

 

I oktober måned besøger Louisa i sin egenskab af rejseekretær føl-

gende byer: 

Aars, Hvalpsund, Vinderup, Aalestrup, Skørping, Hadsund, Herning, 

Skern, Vinderup, Aalestrup, Skørping, Hadsund, Holsted og Brørup. 

 

I efteråret 1947 søger Louisa et nyt arbejde som korrespondent: 

 

Arbejdsgiveren viser at være Århus Oliefabrik. 

Her ansættes Louisa den 1.januar 1948 som fransk korrespondent.  Det 

betyder, at det efter jul er slut med det meget rejseri, og at der 

bliver mere ro på hjemmefronten. 



Generation I.       Forældre til Grete og Emil Ane nr. 2/3 

Aner\00002/Rev. apr. 2021                                              Side  95 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Julen 1947: 
Louisa (36 år),  
Grete   (11 år),  
og  
Emil     (  9 år). 
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Louisa inviteres til afsløring af endnu et mindesmærke, hvor Leo er 

indblandet.  

I forbindelse med genindvielsen af Dansk Ingeniørforenings Hus, der 

blev bombet samtidig med Shellhuset under krigen, opsættes i 

ingeniørforeningen to mindetavler med navne på de danske civil-

ingeniører, der på grund af krigen og besættelsen har mistet livet. 
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I foråret køber Louisa nyt møblement til villaen, nemlig et antikt 

chatol, for 850 kr. 

 

Foruden købet af chatollet bliver der nu også råd til at få lavet 

nogle småreparationer på huset, at få det tapetseret og malet ind- 

og udvendig, og at få ændret elinstallationerne i køkken og kælder. 

Det koster i alt 600 kr. 

Udendørs bliver en gartner sat til at omlægge haven for et lignen-de 

beløb.   

I sommerferien er Louisa og børnene på besøg hos familien i Belgien.  

 

Den 30.marts 1949 bliver Louisa indlagt på Århus Amtssygehus, hvor 

hun forbliver til den 29.april. 
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Ved sommerferietid kommer en fransk hjælpeorganisation, "Les Ailes 

Brisées", med en busfuld parisiske børn til Århus, hvor de skal på 

ferie hos forskellige danske familier. Foruden børnene er organi-

sationens leder, Mr. Malfanti, hans hustru og 3 børn med på turen. 

Familien Malfanti besøger sammen med blandt andre Frk. Tofft fra 

"Red Barnet" Louisa i Åbyhøj. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louisa får tilbud om sammen med sine børn at køre med familien 

Malfanti i bussen tilbage til Paris. Det siger Louisa ja tak til. 

Hun får også bussen til at køre forbi Lembeek for at tage hendes far 

med. 

 

 

 

 

  

Familien Malfanti, buschauffør, Frk. Tofft med flere på besøg i Åbyhøj 

Bussen fra "Les Ailes Brisées" med Emil, Grete og en Malfanti junior.  
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Vel ankommet til Paris får Louisa, Emile og børnene stillet 

Malfanti´s Montmartre-lejlighed til rådighed, mens de opholder sig i 

hovedstaden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med lejligheden som basis besøger de Eiffeltårnet, Louvre, 

Triumfbuen, Versailles og andre seværdigheder. 

Undervejs støder de på en dansk kvægeksportør, Hans Bundgaard, som 

viser dem rundt på Paris´es kvægtorv, hvor blandt andet slagtningen 

af kvæget foregår.   

  

Bussen på vej fra Lembeek til Paris med familierne Malfanti og Sørensen, 

Emile Person, en fransk hjælper, og  to danske blaffere 
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Triumfbuen set nedefra - og oppefra 
 

 

Efter besøget i Paris fortsætter sommerferien i Belgien. 

I løbet af opholdet her køber Louisa 48 krystalglas, som hun tager 

med hjem til Åbyhøj. 

 

Den 24.november bliver Louisa igen indlagt på Amtssygehuset i Århus, 

hvor hun forbliver til den 27.januar 1950.  

 

Under indlæggelsen får hun blandt andet besøg af: 

- Sin far Emile, der kommer herop fra Belgien midt i december, og 

bliver her ca. 14 dage. 

- Bogtrykker Carl Haugsted´s hustru den 23.dec. (se bilag ”Fra ord 

til handling”) 

- Kontorchef Knud Lützen og hustru den 10.dec. Ved den lejlighed 

tilbyder Lützen at blive børnenes værge.  

- Ida (næsten hver dag).  

- Fru Damsgaard (Moster) jævnligt. Det er hende, der under 

hospitalsindlæggelsen passer børnene enten i Aabyhøj eller hos 

Moster på Trøjborg. 

- Sine børn. 
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Kontorchef (i en bank) Knud Lützen arbejder for Frihedsfonden og 

hjælper fra slutningen af 1949 Louisa med forskellige praktiske 

gøremål, hun ikke selv er i stand til at udføre. 

 

Fra den 28.januar bliver hun sengeliggende i hjemmet i Åbyhøj. Hun 

får hjælp af en hjemmesygeplejerske, som Frihedsfonden betaler for.  

 

Både mens Louisa ligger på hospitalet og senere får hun små breve, 

vers, blomster og andre små opmærksomheder fra naboen i nr.10, Fru 

Ingerslev.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et af de små vers fra naboen, påhæftet en blomsterbuket, lyder 

sådan: 

"Indigafera Casmea   

 i sin farvesymfoni, 

 lilla toner, 

 der forsoner 

 sig med farve-teori."   

   

I marts måned bliver Louisa, efter at have været sygemeldt i meget 

lang tid, med beklagelse afskediget fra Århus Oliefabrik.    

  

Foråret 1950 i Åbyhøj: 
Fru Ingerslev i japanerkostume, 

Louisa og Grete  
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En månedstid senere modtager hun for fjerde gang en invitation til 

at overvære afsløringen af en mindemur med en mindesten for Leo, 

denne gang i forbindelse med indvielsen af Mindelunden i Ryvangen i 

København. Hun er dog ikke i stand til at deltage. 

 

I løbet af foråret beslutter Louisa, at børnene ikke længere skal 

leve i "hospitalsatmosfæren" i Åbyhøj. Hun finder derfor, med hjælp 

fra en repræsentant fra Frihedsfonden, kontorchef K.H. Lützen, frem 

til en katolsk kostskole i Roskilde, hvor børn af begge køn kan gå.  

Efter at have været med de katolske spejdere på en tur med særtog 

til paven i Rom for at fejre kirkens 1950 års fødselsdag, bliver 

børnene derfor efter sommerferien sendt på kostskole i Roskilde. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Louisa i haven i Åbyhøj på sin 39 års fødselsdag den 6. august 
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Louisa får også besøg af nogle nonner (Skt. Josef-søstre) fra den 

katolske kirke (og skole) i Århus: 

 

 

 

Louisa, kontorchef Lützen, fru Lützen og Emile Person i haven i Åbyhøj i efteråret 1950 
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I efteråret hjælper en hjemmesygeplejerske Louisa en tur rundt i 

haven, med hvil undervejs på børnenes gynge: 
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I løbet af efteråret får børnene flere kort fra Louisa,  

 

- blandt andet et i september 

 

 

Forside 

 

 

 

Bagside 
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- og et i november 

 

Forside 

 

 

 

 

 

Bagside 
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Under sit lange sygeleje har Louisa et nyttigt hjælpemiddel ved 

hånden:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I oktober- og juleferien har Louisa børnene hjemme på besøg.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julen 1950 i Åbyhøj, med søster Ada på besøg 

Louisa´s kaldeklokke 
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Efter juleferien får Louisa et sidste brev fra børnene: 
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Den 16. januar 1951 skriver Louisa et 8 sider langt julebrev, på-

begyndt før jul, til Leo´s fætter Kaj, hans hustru Rosa og deres 

børn. Hun skriver heri, at sygdommen har forfulgt hende siden 1945, 

og at det siden den tid er gået gradvist ned ad bakke. Hun skriver 

endvidere, at hun har været sengeliggende siden november 1949, og at 

de må undskylde hendes skrift, der skyldes at hun ligger i næsten 

konstant morfinrus.  

 

Louisa dør 6 dage efter, 39 år gammel, af kræft. 

 

 

To forskellige nekrologer  -  tilsammen  dækker de måske realiteterne 
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Efterspil 1951-1952 

 

Efter Louisa´s død skal der dels findes en værge til børnene, da 

både Grete og Emil er umyndige, dels afholdes offentlig skifte. 

 

Det viser sig, højst overraskende for familien, at Louisa i et 

efterladt brev har udtrykt ønske om, at den repræsentant fra 

Frihedsfonden, der det sidste års tid har stået for alt hvad der har 

med ”husholdningen” at gøre, skal være børnenes værge. 

Det ønsker hverken Leo´s familie, Louisa´s forældre - eller børnene. 

Set i bakspejlet fornemmer både familien og Louisa´s tidligere 

kollega i "Red Barnet" Ellen Damsgaard (”Moster”), at Friheds-

fondens tidligere repræsentant, kontorchef K.H.Lützen, har mani-

puleret både dem og Louisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette fremgår af et brev som Moster skriver til Louisa´s far. 

Heri skriver hun: 

”L´advocat Hastrup donnait la permission à Richard d´arranger 

l´enterrement et lui donnait une lettre de Louisa. Cette lettre 

contenait presque seulement la frase: J´ai demandè Mr. Lützen d´être 

le tuteur des enfants. C´etait pour Richard un choc epouvantable. La 

famille de Leo était ici pour l´enterrement et nous avons conféré 

entre nous les décisions de Louisa. La famille est d´accord qu´on ne 

peut pas tolerer que Lützen sera le tuteur. Pour bien comprendre ce 

refus de remplir les voeux de Louisa il faut vous raconter un peu de 

tout ce qui s´est passé ici pendant la dernière anneé. 

Lützen avait commencé d´avoir Louisa tout à fait dans son pouvoir 

telle que c´etait lui qui décidait tout. C´est lui qui a envoyé les 

enfants à l´école ou ils se trouvent tellement malheureux, au lieu 

de les laisser vivre chez moi, ou ils se trouvaient heureux et 

pouvaient visiter leur maman quand ils le voulaient. Et en même 

temps Lützen et sa femme ont insinuer que je gagnais de l´argent sur 

la somme que Louisa me donnait. La liaison entre Louisa et Richard 

devenait à peu près celle entre des étrangers.  

    Ellen Damsgård 
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Même quand Arnold et sa femme etaient la pour visiter Louisa c´etait 

Lützen et sa femme qui les recevaient à Chr. Winthersvej et les 

traitaient comme des étrangers qui venaient leur visiter au lieu de 

la famille qui venaient visiter Louisa.  

Pour moi-même je vous assure, que cela me donnait de la peine et 

pendant quelques mois je suis venu très rarement chez Louisa, mais 

comme j´aime les enfants et je savais Louisa bien malade, j´ai re-

commencer d´y aller et pendant les derniers mois Louisa avait changé 

beaucoup et m´à beaucoup parlé de ses enfants, qui sont venu chez 

moi quand ils etaient ici pendant leur vacances. Richard  et Ida 

n´ont pas cesser d´aller visiter Louisa et de s´occuper d´elle, mais 

naturellement il n´y avait pas la confiance qu´il faut ètre dans la 

famille. J´avais l´impression, que les enfants manquaient beaucoup à 

Louisa et la nurse aussi disait, qu´elle pleuvait, parcequ´ils 

n´etaient pas la, mais comme la nurse disait, c´est Lützen qui a 

voulu les envoyer là-bas et il a tellement Louisa dans son pouvoir 

qu´elle a consenti.” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter forhandlinger med Louisa´s sagfører går kontorchef Lützen med 

til, at børnenes farbror Arnold på Møn bliver deres værge.   

 

Når umyndige børns forældre dør, skal der afholdes offentlig skif-

te, og eventuel arv skal forvaltes af Overformynderiet, indtil 

børnene bliver myndige. Myndighedsalderen er 21 år. 

Til afholdelse af skiftet bliver udpeget en skifteforvalter og en 

medhjælper for skifteretten. Medhjælperen foretager alt det prak-

tiske arbejde. 

Medhjælperen udpeges som værge for børnene under skiftet. 

Det første medhjælperen, lrs. Poul Hastrup, konstaterer er, at der 

ikke findes nogen dødsattest for Leo, hvorfor han i juridisk 

forstand ikke er død, men ”bortebleven”. Som værge for den borte-

blevne Leo udpeges hans bror Richard. 

Skifteretten gennemfører herefter en dødsformodningssag, der i 

august 1952 fører til en dom ved Ning og Hasle m.fl. herreders ret, 

der ”kender” Leo død senest 28.feb.1945. 

     Richard Sørensen
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Til trods for den manglende dødsattest fortsætter det offentlige 

skifte. Der foretages en detaljeret registrering af indboet i 

villaen i Åbyhøj, hvorefter der laves ”regnskab og repartition”.  

 

Familien får efter den detaljerede registrering af skifteretten lov 

til at tømme villaen for løsøre så som indbo, bøger, personlige 

papirer m.m. 

Det meste af løsøret sælges. 

En af de få ting, der bevares, er det maleri af Max Ulvig, der havde 

hængt over Louisa´s sygeseng: 
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I august måned 1951 flytter børnene Grete og Emil ind hos "Moster", 

der bor i en 2½ værelses lejlighed på Trøjborg i den nordlige del af 

Århus. 

Her bliver Grete konfirmeret i foråret 1952: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skiftet afsluttes i december 1952. Af arvebeholdningen ”inddrages” 

villaen, 4 præmieobligationer á 100 kr. og et mindre kontant beløb 

”under Overformynderiets bestyrelse”.   

 

  

Bonpa Emile Person, Grete, Moster, Emil   
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Efterspil 1964 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cox orange æble 

Golden delicious æble 

Grev Moltke pære 

Victoria blomme 

Belle de Boskop æble 

Gravenstener æble 

Filippa æble 

Sveskeblomme 

Urtehave 

Villa med kælder, 
stue og 1.sal 

 

   Boiken æble  

Grundareal 788 m
2
 

Chr. Winthersvej 12. 
Villagrunden med frugttræer og 

urtehave omkring 1942 (under 

krigen) 

Hæk 
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Villa med kælder omkring 1940 
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Udlejning af Chr. Winthersvej 12 efter Louisa Sørensen´s død. 

Udlejet fra juli 1951: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salg af Chr.Winthersvej 12 i sep.1964: 
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Et stykke tid efter salget ringer købers sagfører til den ene af 

sælgerne (Emil). Han spørger, om sælgere er klar over, at hækken ind 

mod naboen i nr. 14 er placeret omkring 1 meter inde på sælgeres 

grund. Årsagen er, at køber havde tænkt sig at placere en 

carport/garage ind mod naboen. I den forbindelse afslører en 

opmåling hækkens fejlagtige placering.  

Da hækken formentlig har været fejlagtig placeret siden før 1938, og 

ingen på nogen måde har gjort opmærksom på dette, har naboen i 

henhold til Danske Lov (se næste side) vundet hævd på den ene meter 

grund. 
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Christian V 
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Chr. V´s Danske Lov 

 

Christian V´s Danske Lov indeholder følgende seks bøger samt dén ed 

dommere skulle sværge, og dén ed vidnerne skulle sværge. 

 1. bog: Om Retten og Rettens Personer 

 2. bog: Om Religion og Geistligheden 

 3. bog: Om Verdslig- og Huus-Stand 

 4. bog: Om Søretten 

 5. bog: Om Adkomst, Gods og Gield 

 6. bog: Om Misgierninger 

 

5.bog: Om Adkomst, Gods og Gield. 

V. Cap:  

Om Hævd.  

1. Art: [5-5-1] Hvis Gods og Ejendom nogen haver haft i Haand og 

Hævd i tyve Aar Ulast og Ukært til Tinge, det beholder hand, uden 

anden Adkomst at fremvise, angerløst og Uafvundet, med mindre det 

bevisis, at hand hafde det, enten til Pant, eller i Forlæning, eller 

i Forsvar.  

2. [5-5-2] - 40 - Mand kand saa vel paa Brug som paa Ejendom fange 

Hævd. 
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        Oversigt over efterkommere af Louisa og Leo Sørensen 

 
Børn  Grete Alice Sørensen     
   Emil Hans Sørensen       

 Børnebørn  Henrik Kirkegård Espensen     
   Lene Kirkegård Espensen      

              Oldebørn  Laura Faurholdt Espensen 
     Juliane Faurholdt Espensen 

   Claes Léander Vignat 
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        Efterkommere  

 
              Børn af Louisa og Leo Sørensen: 
 

Grete Alice Sørensen 

 Efterk. nr. :  00002/1 
 Født :  09.MAR.1936 i Århus  
       Død:  20.JUL.2019 i Herning 
       Far :  Leo Sørensen  
       Mor :  Lowieza Augusta Person 

 Gift :  05.feb.1966: Anders Bent Kirkegård Espensen, i Damsholte
 Børn :  22.NOV.1966: Henrik Kirkegård Espensen 
   01.MAR.1969: Lene Kirkegård Espensen 
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             Børn af Louisa og Leo Sørensen fortsat: 
 

Emil Hans Sørensen 

 Efterk. nr. :  00002/2 
 Født :  14.MAJ 1938  i Åbyhøj 
 Far :  Leo Sørensen  

Mor :  Lowieza Augusta Person   
       
       
       
     
 
 
                      
 
 
   

 
 
 

  

Emil Sørensen i 1966 
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               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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              Børnebørn af Louisa og Leo Sørensen,  
              Børn af Grete Alice Sørensen: 
 

Henrik Kirkegård Espensen 

 Efterk. nr. :  00002/1/1 
  Født :  22.NOV.1966 i Roskilde  

Far :  Anders Bent Kirkegård Espensen  
Mor :  Grete Alice Sørensen 

 Gift :  03.AUG.2002: Mariann Faurholdt Gade Pedersen,  
                   Skanderborg slotskirke 

 Børn:  18.DEC.2002: Laura Faurholdt Espensen 
   16.MAJ 2006: Juliane Faurholdt Espensen 
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              Børnebørn af Louisa og Leo Sørensen,  
              Børn af Grete Alice Sørensen fortsat: 
 

Lene Kirkegård Espensen 

 Efterk. nr. :  00002/1/2 
 Født :  01.MAR.1969 i Bedsted  

Far :  Anders Bent Kirkegård Espensen  
Mor :  Grete Alice Sørensen 

 Gift :  01.AUG.1998: Michel Bruno Maria Joseph Vignat, Arnborg 
 Børn :  28.FEB. 2000: Claes Léander Vignat 
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Oldebørn af  Louisa og Leo Sørensen,  
Børnebørn af  Grete Alice Sørensen, 
Børn af Henrik Kirkegård Espensen: 

 

Laura Faurholdt  Espensen 

 Efterk. nr. :  00002/1/1/1 
 Født :  18.DEC. 2002 på Skejby Sygehus  

Far :  Henrik Kirkegård Espensen   
Mor :  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.  
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Oldebørn af  Louisa og Leo Sørensen,  
Børnebørn af  Grete Alice Sørensen, 

              Børn af Henrik Kirkegård Espensen: 
 

Juliane Faurholdt  Espensen 

 Efterk. nr. :  00002/1/1/2 
 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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Oldebørn af  Louisa og Leo Sørensen,  
Børnebørn af  Grete Alice Sørensen, 

              Børn af Lene Kirkegård Espensen: 
 

Claes Léander Vignat 

 Efterk. nr. :  00002/1/2/1 
 Født :  28.FEB. 2000 i Montchaboud  

Far :  Michel Bruno Vignat   
Mor :  Lene Kirkegård Espensen 

 

        
             Lene og Claes medio oktober 2002 
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KILDEMATERIALE 

 

Kildemateriale indtil 1951  

 

Brev fra Farmor til sønnen Leo, ca. ?. jan.1924 ? 

Mandag formiddag.  

Kære Leo ! 

Ja Du tænker vel nok det er fælt saa sparsommelig jeg er bleven, 

sidst skrev jeg paa et stykke Indpakningspapir og sendte det inden i 

Sækkene, og denne Gang lader jeg Arnold betale Portoen vist han er 

her naar Brevet skal hen. Jeg havde ventet noget Tøj fra Dig sidste 

Uge, men har ikke set noget til det endnu, men Du har maaske denne 

Gang sendt det med Damper, det er da ellers ikke nødvendig at trave 

den lange Vej ned til Havnen, naar det ikke koster mere med Posten, 

det er jo kun 91 Øre naar det ikke vejer over 10 pund, og jeg 

antager ikke det kan blive billigere med Damper, men har Du sendt 

det saa er der jo ikke noget ved det at gøre saa kan Du jo da sende 

det med Posten næste Gang, det maa jo være lettere for Dig, vi er 

glade ved det gaar Dig godt paa Skolen, det er jo nok mulig at I har 

det værste tilbage, men vi maa jo haabe det ikke skal blive alt for 

strengt. Det var jo kedelig for Aage hvis han skulde dumpe, men det 

gaar vel ikke saa galt, han mener det vel ikke saa bogstavelig, 

kommer han til Møen er han Velkomen, hvis han seer ud til os. Dine 

Venner er ogsaa vores Venner. Tak for hilsenen  fra Broholms, hils 

herover fra vist Frederik kommer ind at besøge Dig, han kommer jo 

til en Gang at besøge Dig herover naar Du har Ferie, men til Jul er 

der vel ikke saa meget ved det som om Sommeren, derinde er der vel 

ikke stort at holde Gæster paa, det var pænt af Broholms at invitere 

Dig til den Tur, men det var jo en forrygende Storm, men det mærkede 

i vel ikke stort til, vi talte da om det var et kedeligt Vejr for 

Dig, hvordan klarer Vedsted sig, maa i hjælpes lidt ad med 

Opgaverne, 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. 

Venlig hilsen fra os alle herhjemme. Mor. 

 

Hans Jørgen bad os at hilse naar vi skrev. 

 

Naar du skriver igen fortæl os saa om Du fik en Militærattest ude 

hos Provsten til Arnold dengang Du fik til Dig selv. Far mente Du 

fik til Jer begge. 
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Brev fra Farmor 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, og 
Hans Jørgen rejste i Gaar Eftermiddag, og Metha kom da heldig-vis 
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. 
 
Brev fra Farmor til sønnen Leo dateret Hjelm den 14-2-24 
Adressat: Stud.polyt. Leo Sørensen, Allégade 86

I
 , Odense. 

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 jko 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 faaa 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, ja din 
Pakke kom jo saa ogsaa en Dag senere end bestemmelsen paa Grund af 
at de ventede, men jeg troede for resten Du fik den Dagen efter naar 
den kom paa Posthuset i Stege. 
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 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. 
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Anbefalet brev fra Standard Electric A/S i København dateret 
4.12.1933 
Hr. Ingeniør Leo Sørensen, Avenue Markgrave 13, Antwerpen. 
Vil De venligst telegrafere til mig: 
Gelberg, Høstvej 31, Charlottenlund, 
om De fremdeles er ledig, og hvis dette er Tilfældet, om De er 
villig til at begynde ved det danske Selskab snarest, samt hvad 
Deres Lønfordringer er. Jeg skal da telegrafisk underrette Dem, om 
vi skal ansætte Dem. 
Med venlig Hilsen, Deres S.M. Gelberg. 
(Leo Sørensen svarer: Er Ledig og modtager gerne Ansættelse ved 
Standard. Lønfordring omkring 500 Kroner Maanedlig.)  
  
Uddrag af brev fra Standard Electric A/S i København dateret 
19.12.1933 
Hr. Ingeniør Leo Sørensen, Avenue Markgrave 13, Antwerpen. 
Refererende til Deres Brev af 10.12.1933 og i Anledning af 
Spørgsmaalet om Deres formelle Ansættelse ved det danske Selskab vil 
Jeg meddele Dem, at der imidlertid er opstaaet Diskussion om 
Muligheden af Overflytninger af Funktionærer, der paa nuværende 
Tidspunkt er i Selskabets Tjeneste, og inden Sagen er blevet nøje 
overvejet og diskuteret med New York, vil jeg anmode Dem om 
foreløbigt at standse Arbejdet ved Fabrikken, og jeg beder Dem sende 
mig en Oversigt over det Arbejde, De allerede har udført. 
- -. 
Imidlertid vil jeg bede Dem meddele mig, hvad vi skylder Dem for det 
Arbejde, De foreløbigt har udført for os ifølge min anmodning. 
ed venlig Hilsen, S.M.Gelberg. 
 
Uddrag af brev fra Leo Sørensen til Hr. Direktør Gelberg, Standard 
Electric A/S i København dateret 21.12.33 
- -. 
Hvad angaar Betalingen for det udførte Arbejde, der ifølge sin Natur 
kun tilfulde kan komme Selskab til gode i Tilfælde af min 
Ansættelse, vil jeg foreslaa, at De betaler mig en maaneds Gage 
beregnet efter hvad jeg i sin Tid tjente ved ”Bell Telephone”. I 
dansk Mønt beløber det sig til 500 Kr. 
- -. 
Med venlig hilsen, Deres 
Ingeniør Leo Sørensen, Avenue Markgrave 13, Antwerpen. 
 
Bilag:  
Rapport over Arbejde udført for Standard Electric, København.  
I. - - -. 
Hvad Risskov angaar, ventes der paa yderligere Information, inden 
Arbejdet paabegyndes. 
2. 7-D. Projekter. 

Priserne givet fra Antwerp for smaa 7-D Centraler er fastsat af 
Engineering, - -. 

3. I Overensstemmelse med Deres Telegram til Mr. Pappi har jeg sat 
mig grundigt ind i de forskellige moderne P:B:X: Typer. 
 
Uddrag af brev fra Generaldirektoratet for Statsbanerne, Bane-
afdelingen, dateret 5.februar 1934. 
Hr. Ingeniør, cand. polyt. Leo Sørensen, Lipkesgade 25

I
 tv. 

I Henhold til Ingeniørens Ansøgning af 5. December 1927 antages De 
herved til midlertidig Tjeneste under Statsbanernes 2. distrikt, 
Aarhus, fra 1.Marts d.A. at regne. 
Den aarlige Løn er 5172 Kr., der betales maanedsvis bagud. 
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Uddrag af bogen ”Telefonen 100 år på Møn, 1885-1985”. 

Udgivet af Post- og Telegrafvæsenet, Teleregion I.  

- -. 

Side 56: Busemarke central. 

Den automatiske telefon på Møn tog sin begyndelse, da en 

automatcentral i Busemarke øst for Borre på Østmøn blev sat i drift 

27.september 1936. 

Busemarke-abonnenterne kunne herefter ved hjælp af deres nye 

nummerskivetelefoner ringe direkte op til hinanden uden en tele-

fondames mellemkomst, men de blev stadig hjulpet på vej af en 

telefondame, når de skulle i forbindelse med abonnenter under en af 

de andre centraler på Møn. 

 

Side 67: Den fuldautomatiske central. 

De 6 centraler på Møn var bygget efter Standard Electric´s 7 D-

Rotary System, der kunne indpasses i et senere landsdækkende 

fuldautomatisk telefonsystem. 
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Uddrag af brev fra Louisa Sørensen i Aarhus til Leo Sørensen i 

Fredericia: 
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Uddrag af brev fra Leo Sørensen i Fredericia til Louisa Sørensen i 

Antwerpen: 
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Brev fra Farmor og Bedstefar til sønnen Leo og hustru Louisa dateret 

Hjelm den 6-5-35. 

Kære Børn ! 

Tal for brevet. Louisa er vel nu i Antwerpen vist det er gaaet efter 

Bestemmelsen. Vejret blev jo da temmelig godt til sidst i Ugen efter 

at det havde været godt Blæsevejr et stykke Tid, og det er vist ikke 

rart at komme ud paa Vesterhavet i Blæsevejr, men saa havde Louisa 

da nok ogsaa taget med Toget i stedet for, jeg vil haabe hun er vel 

ankommen dernede i Antwerpen og faar en god og fornøjelig Tur ud af 

det. 

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, ? er det den 

Plads Du havde udsigter til i Fjor som nu Madsen har faaet, det er 

morsomt nok at i alle nu er kommen hjem til Danmark igen, de bedste 

Hilsener fra os alle herhjemme, hils nu din lille Kone og hendes 

forældre. 

Far og Mor. 
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Datteren Grete´s dåb i 1936: 

 

 

 
Fortsat: 

 

 
 

 

Brev skrevet af Leo til fætter Kaj, dateret Aarhus 21-4-37. 

Kære fætter ! 

Tak for dit brev med Indbydelsen til Bryllupsfesten. Vi vilde gerne 

være kommet alle tre; men Louisa rejser inden Tid en Tur til Belgien 

med Grete for at se til sine Forældre, og det er ikke saa nemt at 

udsætte det. Derimod vil jeg gerne selv komme, hvis jeg faar lov at 

komme alene. 

Jeg har set køreplanen over ruten Odense-Ørbæk. Det bedste bliver 

nok en Bil, der gaar fra Odense kl. 11.50 med ankomst til Ferritslev 

12.27. 

Jeg har ikke hørt noget til, om der kommer nogen hjemme fra. 

Vil du hilse din Forlovede og takke for indbydelsen, og hele 

Familien.   

Venlig hilsen fra os tre, Louisa, Leo og Grete. 
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Brev skrevet af Leo til fætter Kaj, dateret Aarhus 2-6-37. 

Kære Fætter og Kusine !  

I maa undskylde, det varede saa længe, inden jeg fik fat paa Pennen; 

men jeg har haft meget travlt og været en hel del paa farten, saa 

det er ikke lykkedes mig at faa Billederne før, og dem vilde jeg 

helst sende med. Det ene af dem vil jeg bede Jer om at lade gaa 

videre til Else, da jeg ikke har hendes Adresse. 

I skal have mange tak for sidst; det var fornøjeligt engang at se 

Fynboerne igen og særlig at have Lejlighed til det paa en saa 

festlig maade. 

Paa lørdag tager jeg en Uges tid til Belgien for at hilse paa Resten 

af Familien; i Pinsen var jeg for resten en Tur paa Møn, hvor alt 

gaar paa den vante Manér. Venlig hilsen Fætter Leo. 

 

 

Søn Emil´s dåb i 1938: 

 

 

 
Fortsat: 
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Uddrag af brev skrevet af Leo til fætter Kaj, dateret Aabyhøj  

22-6-38. 

Kære Fætter og Familie. 

Som du ser af Overskriften, bor vi nu ikke længere i Aarhus, men i 

Forstaden Aabyhøj, hvor vi har købt os en lille villa med et stykke 

Have til. 

Vi har boet her siden 1.april, saa det er lidt sent, jeg meddeler 

Adresseforandringen; men jeg haaber ikke, I har været i Aarhus for 

at se til os i Mellemtiden. 

Grete befinder sig godt ved at være kommet paa Landet; løber hele 

Dagen i Haven og interesserer sig især for vore Høns (6 Høns og en 

Hane). 

For en god Maanedstid siden fik vi en Søn, saa nu er vi snart saa 

mange, at vi kan kalde os en Familie. Den lille hedder Emil Hans 

efter sine Bedstefædre. Mor og Far har for Resten været en Tur 

herovre i Anledning af Richards indsættelse som Præst ved en af 

Kirkerne i Aarhus. Jeg tænker ogsaa, Arnold og Marie kommer en Tur 

herover inden saa længe, saa har alle Møenboerne set, hvordan vi 

bor. 

Adr.: Chr. Winthersvej 12, Aabyhøj. 

 

Uddrag af brev skrevet af Leo til fætter Kaj, dateret Aabyhøj  

Julen 1938. 

Kære Fætter og Rosa.  

Tak for det lange Brev med alle Nyhederne; de var jo ikke lige 

fornøjelige alle sammen, men vi haaber, Rosa nu er helt rask igen og 

ikke har nogen Mindelser om Sygdommen, og at I er sluppet godt over 

Mund- og Klovsygen, hvis I da ikke helt har undgaaet den, hvad der 

naturligvis vilde være det bedste. 

Herfra er der jo ikke saa mange Nyheder; alt gaar stilfærdigt og 

roligt; jeg har haft et meget travlt Efteraar med en hel del Rejser 

og meget Arbejde paa Kontoret, saa der er ikke blevet Tid til mange 

Udflugter. Vi kommer en Del sammen med Richard og Ida, der jo nu er 

her i Byen. For en uges Tid siden var vi alle fire en Tur paa Møn 

til Fars 70- Aars Fødselsdag; det gik meget godt og var meget 

fornøjeligt. Det var ellers ogsaa lige ved at gaa i Vasken, da de 

fik Mund- og klovsyge en Maanedstid i Forvejen; men de naaede da at 

blive frigivet i Tide. 

Ellers gaar alt derovre ved det gamle, men maaske har du hørt lidt 

derovre fra af Leo og Asger i Sommers. 

Vi haaber, Afra er glad ved sin nye Stilling og vil gerne bede Jer 

om at hilse baade hende og Else samt onkel. 

Venlig hilsen til Jer begge fra os to. Louisa og Leo. 

 

Åben brevkort skrevet af Leo til fætter Kaj, dateret Julen 1940. 

Kære Onkel, Kaj og Rosa ! 

Vi ønsker Jer alle en glædelig Jul og et godt Nytaar. Haaber, I alle 

er ved godt Helbred. Her gaar alt paa det bedste i den Retning. Lad 

os haabe, det nye Aar maa bringe andre Tider til vort Land og 

Verden. Bunden er vel ikke naaet endnu; men der synes dog at være 

Lysglimt forude. 

Venlig hilsen til Jer alle. Louisa og Leo. 
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Åben brevkort skrevet af Leo til fætter Kaj, dateret Aabyhøj, Julen 

1941. 

Adr.: Hmd. Kaj Hansen, Lodskov, Ferritslev pr. Ullerslev St., Fyn. 

Kære Kaj, Rosa, Onkel og Familie ! 

Vi ønsker Jer alle en god Jul og et godt Nytaar med lykkeligere 

Forhold i Verden end det svundne. 

Kommer I aldrig op paa disse Egne ? Ellers ender det med, vi maa 

tage til Fyn for ikke helt glemme Jert Udseende.  

haaber, I alle er raske. 

Her har Louisa haft det lidt sløjt, men det gaar nu bedre. ellers 

alt vel. 

Venlig Hilsen til Jer alle. Louisa og Leo. 

 

Brev skrevet af Leo til fætter Kaj, dateret Aabyhøj 9-2-42. 

Kære Fætter ! 

Tak for dit Brev med Meddelelsen om Onkels Død. Vi vidste ikke noget 

af, at han var syg, saa det kom ret overraskende for os, selv om han 

jo ikke var helt ung. Desværre kan jeg ikke naa at komme med til 

Begravelsen; vi har først faaet dit brev i Dag, Mandag, og jeg har 

været paa Rejse og kom først hjem ved 9-Tiden i Aftes. Med 

Morgentoget kan jeg først være i Odense ved 2-Tiden, saa jeg maa 

nøjes med skriftlig at udtrykke vor Deltagelse i jeres Sorg. Det er 

altid smerteligt at miste sine kære, selv om de er syge og har 

passeret Støvets Aar. 

Vi vil med det samme ønske jer hjertelig til lykke med den lille 

Søn. Der er jo efterhaanden kommet en del Familieforøgelse hos jer, 

og vi haaber engang at kunne komme og hilse paa jer alle, det er alt 

for lang Tid siden, vi har set hinanden. 

Louisa var jo en Maaned paa Sygehuset i Efteraaret, men har det nu 

bedre. Børnene klarer sig godt trods Kulden - den mindste dog mest 

indendørs. Jeg sender et lille Billede med, saa I kan se, hvordan de 

ser ud. 

Venlig Hilsen. Din Fætter Leo.  

 

Uddrag af brev skrevet af Leo til fætter Kaj, dateret   

Julen 1942. 

Kære Kaj og Rosa ! 

Richard og jeg har lige været en Tur paa Møn til Fars Fødselsdag. 

Arnold er lige kommet hjem fra Hospitalet efter et 2 maaneders 

Ophold for Børnelammelse. Han kan nu gaa med Stok og har haab om at 

blive helt rask.  

 

Uddrag af brev fra Leo til Louisa i 1943. 

Det fremgår af brevet, at Louisa har fået astma. 

 

Samtale med Nora Albrektsen i 1997. 

I april 1944 skulle Leo have overvejet at tage til Møn til Nora's 

konfirmation, for derfra at tage videre til Sverige. 
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Uddrag af brev fra Louisa. 

4.jul.1944 kl. 05.30: Leo arresteret på bopælen af 3 gestapofolk, 

hvoraf en talte tysk. De foretog en husundersøgelse, og tog Leo med 

til "et kort forhør". Ved husundersøgelsen skete skader for kr. 400. 

 

Brev fra Leo til Louisa 26.juli 1944, sendt fra arresten i Århus. 

Min egen elskede ! 

Mange tak for dit kære Brev af 4. ds.  

Vil du være saa venlig at sende mig Mine gamle Sko, Min graa Pull-

over (uden Ærmer), En Klædesbørste. 

Jeg er ved god Sundhed og godt Humør. 

Mine kærligste Hilsener og Kys til dig og Børnene. 

Din Leo. 

 

Brev fra Louisa til Leo 4.aug.1944. 

Min allerkæreste Leo ! 

Jeg har lige modtaget dit Brev fra den 26.juli, som jeg er meget 

glad for. Det har været paa Møn først, derfor kommer Tøjet og Svaret 

lidt sent. 

Børnene og jeg har det godt. Vi var hos dine Forældre fra den 

13.juli til den 3.aug.. De havde det godt, samt den øvrige Familie. 

Vi tænker meget paa dig og omfavner dig hjertelig. 

Din Lingske. 

 

Samtale med Nora Albrektsen i 1997. 

Da mor (Louisa Sørensen) i juli 1944 kom til Møn med børn var det 

første hun gjorde at finde ud af, hvilke flugtveje der var fra 

Ørbæklund, hvis tyskerne skulle komme. Derpå sagde hun til børnene, 

at de skulle sige nej, hvis nogen sprugte, om hun var på gården.   

Nogle dage efter kom en politibetjent ind i stuehuset, hvor han kun 

fandt sønnen Emil. Da han blev spurgt, om hans mor også var på 

stedet, turde han ikke andet end svare: Ja ! 

På et tidspunkt i august måned rejste hun alene tilbage til Åbyhøj 

for at ordne noget. 

På et andet tidspunkt snakkede mor i telefon med Brusch ? om at tage 

til "Staldgården" i Kolding, fordi hun mente, far ville komme dertil 

på vej til Frøslev. 

 

 

Brev fra Leo til Louisa 26.aug.1944, sendt fra arresten i Århus.  

Mange tak for dine Breve af 4. og 17.ds. De har gjort mig megen 

Glæde. Tak ogsaa for Pakkerne. Den sidste var næsten for stor, og 

jeg har endnu ikke Brug for det altsammen. Endelig Tak for 

Brillerne. Det var dejligt at kunne se rigtigt efter 14 Dages Taage.  

Jeg faar nu Lov at skrive et Brev som dette om Ugen. Du maa skrive 

lige saa tit og meget til mig. Jeg vil ogsaa faa Lov at læse og til 

en Gang imellem at faa en Avis saa jeg kan følge lidt med i, hvad 

der sker udenfor; de mellemliggende 8 Uger maa jeg saa gætte mig 

til. Min Søndagsmessebog har jeg ikke faaet; men jeg har nu spurgt, 

om det ikke kan lade sig gøre. Skobørsten og Sværten, som jeg bad 

om, er endnu ikke kommet.  

Det glædede mig meget, at I tog til Møn; jeg har ogsaa glædet mig 

paa jeres Vegne over den dejlige Sommer, vi har haft og stadig har. 

Mest glæder jeg mig over at høre, at børnene er søde.  
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Det er min kæreste Tanke herinde, at du er en tapper lille Mor, der 

klarer alt paa det bedste og holder Hovedet og Humøret oppe, og at 

Børnene er gode og hjælper deres Mor, saa godt de kan. 

Til Lykke paa Fødselsdagen, Cherie; det er nok lidt sent; men jeg 

fik ikke Lov at sende dig en Hilsen. Køb dig en Gave paa min 

regning. Hvordan gaar det med din Astma ? og ellers ? Der blev vel 

ikke noget af Nr. 3 ? Nu lige et Par praktiske Ting: 

Vil du notere op, hvor mange Penge, du faar fra Kontoret og lægge de 

Regninger, jeg skulde have betalt, i min Regnskabsbog. Saa kan jeg 

let gøre Status, naar jeg kommer hjem. 1. September skal der betales 

Kommuneskat. Er Tørvene kommet ? Saa maa Brændet tages ind; det kan 

Børnene gøre. Har du faaet min Hat fra Reparation ? Er Huset malet ? 

Ellers er det nok snart paa Tide. Haven maa gaa, som det bedst kan; 

du maa ikke selv prøve at klippe Hækken, men tage en Mand til det. 

Naar Brændselskortet kommer, kan du aflevere det hos Kampmann med 

Bestilling paa Cinders, naar de kan faas. Grete skal have 20 Kr. med 

i Skolepenge i August og 10 Kr. i Sept. 

Du maa hellere faa mit brune Tøj i Orden, saa jeg kan bruge det, 

mens dette kommer til Reparation. Vil du opsige Amtstidende fra 

1.Oktober og bestille Stiftstidende. Den har du mere Fornøjelse af. 

Jeg har det godt; mere næste Gang. Hils Familien. 

Mine kærligste Hilsener og Kys til dig og Børnene. 

Din Leo. 

 

Brev fra Louisa sendt til Leo i arresten i Århus 4.sep.1944.  

Min allerkæreste Leo ! 

Hjertelig Tak for dit kære Brev af 26.aug. Du kan tro vi blev glade. 

Ogsaa mange Tak for Fødselsdagshilsener. Grete har syet et fint 

Haandarbejde til mig. Emil og hende havde pakket det fint ind og 

pyntet det med Blomster fra Haven. Saa kom de begge to den Søndag 

Morgen og overrakte mig det; det var fra Far og dem begge to. Saa du 

maa virkelig undskylde mig at jeg har glemt at takke dig min Skat. 

Jeg er saa glad for Gaven, den er saa nydelig. Grete cykler endnu 

til Skolen, men punkterer tit. Hun bliver nok nødt til at køre med 

Bussen snart. Jeg skal en af Dagene til Sporvejens Selskabet for at 

faa hendes Kort refunderet. Sporvejens Remisen er bleven ødelagt og 

Sporvognene med og nu vil Selskabet ikke udstede Kørekort mere. 

Køreplanen til Bussen er ogsaa bleven indskrænket. Bussen begynder 

ikke at køre før Kl. 16 i stedet for Kl. 14. Saa Grete skal ind med 

Bus men tilbage med en rutebil til Brabrand som afgaar ved 14 Tiden 

fra Byen. Jeg skal ogsaa nok ordne det med Skolepenge. Grete havde 

Karakterbog med for et Par Dage siden og hun havde 2 mg og et mg÷. 

Vi har faaet en Gang rystede Ribs fra Haven saa var der ikke flere, 

men de var store kan du tro. Der var mange Ribs paa Møn og Farmor 

sagde saa tit nu skulde Leo være her. Af Sommeræblerne er der ikke 

ret mange, men Cox Orangetræet ser ud at give lidt. Pæretræet og det 

første Blommetræ ogsaa, med de andre Træer ser det lidt sløjt ud. 

Salaten har ikke rigtig vilde gro. Hækken har dine Arbejdere klippet 

og Gaden holder Naboen. Emil har gravet vores løg op. 

Brændselskort er hentet, jeg skal nok aflevere dem med Bestilling. 

Skatterne er ogsaa betalt. Maleren kommer en af Dagene for at male 

Huset. Jeg skal ogsaa nok sørge for dit Tøj. Din Hat kommer i Dag.  

Jeg har ogsaa spekuleret paa at faa din Cykel i Orden, jeg har  

hængt den op for Dækkenes skyld.  
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Min Cykel er helt efterset og Dækkene er bleven vulkaniseret, paa 

den ene er der sat Slidebane paa. Nu kører den fint. Fra 1 ste 

September har jeg lejet et par Værelser ud (2 kamre på 1.sal, til 2 

piger) for ikke at være ene i huset. Børnene er ved at tage Brænde 

ind. Stiftstidende har jeg bestilt men det er ikke sikkert jeg kan 

faa den, de tager ikke mod flere Abonnenter.   

Som sædvanlig er det vores lille Far der skal opmuntre os. Jeg er 

saa glad at jeg har Børnene min kære Leo, de er mig saadan en trøst. 

Jeg må desværre skuffe dig, men jeg venter ikke nr. 3. Med mit Astma 

har det ikke gaaet saa godt, men det er kun Biting, bare du maa være 

Rask og holde Humøret oppe. Vi tre mangler ikke noget, men venter 

med Utaalmodighed vores Fars Hjemkomst.  

Børnene beder ogsaa hver Aften om du snart maa komme hjem til os. Vi 

savner dig meget og nu kan vi mærke hvor god en Far vi har. Jeg har 

vist heller ikke været saa god ved dig som jeg skulde min kære Leo, 

men naar du nu kommer hjem skal jeg gøre mit bedste for at være dig 

værdig. Jeg begriber ikke hvordan du har klaret dig uden Briller i 

saa lang Tid, du maa have gaaet hele Tiden med Hovedpine. Hvordan 

faar du ellers Dagen til at gaa Leo min kære Leo og kan du sove om 

Natten. Det er vel nok godt at du faar Lov at læse lidt. Jeg har 

faaet Brev af mine Forældre med Billeder af deres Hus og Haven. Jeg 

har ogsaa sendt dem en Pakke. Skobørsten og Sværten har jeg sendt, 

jeg vidste ikke du manglede det. I dag sender jeg din blaa 

imprægnerede Frakke, din strikkede grønne Trøje og et Tæppe. 

Hav det nu godt min kære Leo, vi tænker altid paa dig. Vi sender dig 

alle tre vores hjerteligste Hilsener og Kys. Jeg haaber at jeg snart 

kan sende dig lidt ekstra forplejning. 

Din Lingske. 

 

Brev fra Leo til Louisa, dateret 2.sep.1944, modtaget 6.sep., fra 

arresten i Århus. 

Hjertelig Tak for dit kære Brev af 25.Aug. og ogsaa for Billederne, 

som jeg er meget glad for. det er dejligt at se, at Familien ligner 

sig selv. Nu mangler jeg bare eet af min Lingske; men det er maaske 

paa Vej ? Hvordan gaar det for Resten med Arnold ? Er han ved at 

være helt over sin Sygdom ? 

Jeg har fået Pakken med Skjorterne, som jeg takker for. Jeg behøver 

dem ikke lige straks, for jeg kan faa vasket her hver Uge saa jeg 

kan klare mig med de to, jeg fik i Begyndelsen. Der er heller ikke 

andet, jeg trænger særligt til; men hvis der bliver noget, skal jeg 

skrive, saa du skal ikke sende noget, før du hører fra mig, da det 

kniber noget med Pladsen her. Hvis det bliver koldere i vejret, maa 

jeg nok til at gaa over til vinterundertøj og vil saa præve om jeg 

kan faa Lov at sende Sommerundertøjet hjem. Brillerne har jeg faaet, 

begge Par; men det har jeg vist skrevet om. De gamle kom sammen med 

Sokkerne; de andre Dagen efter. 

Ønsk Ida og lille Jes til Lykke med Fødselsdagene den 9. og 11. do. 

Du ser dem jo nok.  

Herfra er der jo ikke nogen Begivenheder at berette om, da jeg jo 

ikke må skrive om min sag. 

Jeg er stadig ved godt helbred og har næppe forandret mig 

synderligt; jeg har dog måske tabt noget af Solbrændtheden, da jeg 

mest er indendørs, og Vinduet vender mod Nordvest.  
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Ellers er det eneste bemærkelsesværdige ved mig mine Negle, som ikke 

er blevet klippet siden jeg kom her, og som efterhaanden er blevet 

ret aristokratiske. Jeg barberer mig hver anden Dag og er blevet 

klippet to Gange, mens jeg har været her. I Bad kommer vi ca. hver 

14. Dag (varmt og koldt Styrtebad). 

Dagen begynder kl.7, og slutter kl.21. Vi faar saa Morgenkaffe ca. 

kl. ca. 8, Middag ca. kl. 13 og Aftensmad ca. 18. Formiddag eller 

Eftermiddag har vi Gaardtur, der varer ca. 3 Kvarter. Det er Dagens 

Skema. 

De første 37 Dage var jeg i Celle sammen med en anden (en  

Kommunist); en enkelt Dag var vi 3. Siden har jeg været i 

Enkeltcelle. Det er meget rart med lidt Selskab; men jeg vil saamænd 

lige saa gerne være alene; saa er man mere uforstyret. Jeg kan nu få 

Avis 1 gang om Ugen og også en Bog til laans om Ugen; det hjælper 

meget til at få Tiden til at gå. Ellers gik den med at spadsere frem 

og tilbage på Gulvet eller sidde ned og hele Tiden tænke eller bede.  

jeg har faaet Lov til at beholde min Rosenkrans og beder den nu, jeg 

er alene, 4 Gange om Dagen. Da jeg var i selskab, blev det kun til 

en Gang. Naa, mere næste Gang. Du skriver vel engang imellem til 

Møn, da jeg jo ikke kan skrive baade til dig og mine forældre. hils 

Familie, Venner og Bekendte. 

Mine bedste hilsener og Kys til dig og Børnene. 

Din Leo. 

 

Den 7.sep.1944.  

Louisa - med influenza - på besøg i 10 min. hos Leo i arresthuset i 

Århus. 

 

Brev fra Louisa til Leo dateret 9.sep.1944, til arresten i Århus. 

Rigtig hjertelig Tak for dit kære Brev af 2.ds., som jeg fik Onsdag 

Morgen den 6. i Sengen, lige som Lægen kom. Jeg havde faaet at vide 

at jeg maatte besøge dig om Torsdagen, saa jeg sagde til Doktoren at 

han endelig skulle hjælpe mig, saa jeg kunde komme op til dig. 

Jeg var meget lykkelig for at se dig min Leo, du var dig selv. Det 

var alene Solbrændtheden der var forsvundet som du selv skrev. Jeg 

vilde have fortalt dig saa meget om børnene og herfra hjemmet; men 

det blev ikke til noget, jeg var for rørt til det. Jeg har vist 

ogsaa klippet dine Negle forfærdeligt, jeg har vel ikke taget Kødet 

med ? Vidste du ogsaa at jeg kom ? Hold Modet oppe min Leo, mon ikke 

du snart maa komme hjem til os. For øjeblikket sidder børnene 

omkring mig og leger saa sødt med deres Legetøj. Grete har jeg holdt 

hjemme et par Dage. Hun har lidt Feber men fejler ellers ingenting, 

hun hverken hoster eller har Smerter nogen Steder. Jeg tror nok jeg 

sender hende i Skolen paa Mandag; nu til Morgen havde hun ingen 

Feber. 

Jeg skriver jævnlig til dine Forældre og de har det godt. Jeg skulde 

hilse mange Gange, de tænker meget paa dig. Arnold synes ogsaa at 

mærke Bedring hele tiden. Men det ene Ben er tyndere end det andet 

og han kan heller ikke udføre det Arbejde han er vant til. Han har 

ladet bygge en Lade og der bliver installeret Elevator til korn. 

Hvad det kniber mest for ham er at bære en tung Last. Ida har ikke 

Fødselsdag før den 12. og Jes den 13.  

Han har ogsaa ligget i Sengen med forkølelsen. 
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Den dag jeg var hos dig havde jeg en stor Pose med franske Mandler 

med, 1 pose med Bolcher og Karameller, 2 Stænger med lidt af hvert, 

4 stk. Marcipan med Chokoladeovertræk, 1 ds. med Smør og 1 daase med 

Honning.  

Jeg haaber at du har faaet alt det og at det maa smage dig. Det var 

min Mening at tage Frugt med fra Haven, men jeg fik at vide at det 

maatte jeg ikke. Med den vind der var i Gaar er der blæst en masse 

Æbler ned, især Filippa og Svedskeblommer. Sommeræblerne er der 

heller ikke overvældende af.  

I Gaar fik vi ca. 2 T. Tørv hjem og 5 Hl. Cinders. Det var Nielsen 

der skulde flytte fra sit Kontor i en anden Lejlighed hvor der er 

Centralvarme saa han havde ikke Brug for det Brændsel. Nu har vi ca. 

6 T. Tørv, mon vi skal have mere min kære Leo ? Hvad forbruger vi 

saadan paa en vinter; jeg vil gerne være forsynet, saa er jeg mere 

rolig. Vi har endnu en Bestilling paa 5 T. Tørv hos Kampmann, men 

dem faar vi ikke foreløbig og det er heller ikke sikkert vi faar dem 

i det hele taget. De Tørv vi fik er fine og tørre. 

Jeg sendte dig i Gaar en Kuffert som du bad om. Så din Vinterfrakke, 

Skihue, Kasket, 2 par Strømper, et lille Staal-spejl, og et 

Armbaandsuhr. 

Haaber du er glad for det sidste. Dit andet Uhr er til Reparation. 

Fjedren var sprunget. Det faar du nok i Dag. Har du faaet din 

Søndagsmessebog ? 

Vi har faaet Bordtelefon med Stikkontakt i soveværelset. Telefonen 

staar i vinduet mod Haven i Spisestuen. 

Jeg har bestilt et Billede af mig, det samme som staar paa 

skrivebordet. Jeg faar det paa Onsdag saa sender jeg det med næste 

Brev. Vi haaber at du har det godt kære Leo, Børnene taler meget om 

deres lille Far. Vi tænker alle sammen meget paa dig og hver Uge 

bliver der læst en Messe for dig. Du skulde se hvor pænt Børnene 

leger, Emil laver Gretes Dukkestol og Bordet og grete leger 

naturligvis med Dukker. I Skolen gaar det godt og hun regner og 

læser fint Grete. Gange gør hun fejlfrit nu. Vi skulde hilse dig fra 

alle Venner og Bekendte. I Eftermiddag bliver Haven gjort i stand. 

Vi sender vores hjerteligste Hilsener og Kys. 

Din Lingske og Børnene. 

 

Brev fra Leo til Louisa 10.sep.1944, sendt fra Interneringslejren 

Frøslev, Barak H3,  pr. Faarhus.  

Min egen Elskede ! 

Tak for dit brev, for Besøget, for Armbåndsuret og for Kufferten.  

Hils Børnene og tak dem, fordi de har været saa søde at tage mig med 

i deres Fødselsgave. Jeg er nu kommet hertil og skriver først lidt 

om Reglementet. Jeg maa skrive et Brev hver 3. uge paa 20 Linier. Du 

maa skrive lige saa tit, men én side. Jeg maa faa en Pakke hver 6. 

Uge (ikke Ekstraforplejning, Slik el. l., Kosten her  er første 

Klasses). Den første Pakke maa du gerne sende snarest og den bedes 

indeholde: et Par Træsko (Føret her er meget vaadt og Sko 

upraktiske). Min Barbermaskine med Blade og Slibemaskinen, uden 

Æske, Synaal med sort Traad, Stoppenaal med Garn, et Par Bøjler, 1 

Pakke Tændstikker, nogle Konvolutter samt Indholds-fortegnelse, Du 

bedes ikke sende andet end det, jeg beder om. Paa Breve og Pakker 

skrives: ”Interneret Post”. De gaar da portofrit.  

Jeg sender maaske ogsaa en Pakke hjem inden saa længe. Du bedes for 

Resten ogsaa sende lidt Sejlgarn. Til Lykke med dine Forældre. 
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Jeg er glad ved, at du klarer alt saa godt, min Ven, og at Børnene 

er søde. Hils Familien, Venner og bekendte. Der er mange kendte 

Ansigter her; Scherfig og Kinch er på Stue med mig. Ogsaa Bekendte 

fra Dansk Samling. Haaber, I alle har det godt. 

Mine kærligste Hilsener og Kys til Jer tre. 

Din Leo. 

 

Brev fra Leo til Louisa 28.sep.1944, sendt fra Interneringslejren, 

Barak H14, Frøslev pr. Faarhus.  

Min egen Elskede ! 

Af Hjertet Tak for dit Brev samt for Pakken med Tøj og Frugt, ogsaa 

Frugten fra Haven. Jeg har sendt en Pakke hjem med det, som jeg ikke 

mere faar Brug for, og du skal ikke sende Tøj herned, da jeg har 

rigeligt. Frugt er altid velkomment paa Stuen, hvor vi er 16 om den. 

Slik o.l. maa medtages ved Besøg, men der vil gaa nogen Tid, før du 

faar Besøgstilladelse. Du skal ikke søge saadan Tilladelse, da det 

ordnes herfra. Har fået alt det, du sendte til Fængslet. Sidste 

Vinter brugte vi ca. 7 t. Tørv og 30 hl. Cinders. Kan vi faa 2 t. 

Tørv til, og er der Udsigt til en Smule udenlandsk Brændsel, klarer 

vi den nok. 1. Oktober skal Erhvervsskat betales. tiden hernede gaar 

godt. Vi arbejder fra 8-17, saa vi er ikke overladt til os selv som 

i fængslet. Jeg har faaet Farve i ansigtet og befinder mig godt. Har 

stor appetit og spiser mere end hjemme. Sig til Grete, at jeg glæder 

mig til at høre, hvor flink hun er blevet til at læse og tak Emil 

fra mig, fordi han hjælper dig. Glæder mig meget til at gense Jer og 

haaber, det ikke maa trække alt for meget ud. Tak alle, som hjælper 

dig i mit Fravær, paa mine Vegne. Jeg haaber, I alle har det godt og 

glæder mig over jeres kærlige Tanker og Bønner. I bliver heller ikke 

glemt af mig, men er daglig i mine Tanker. Husk at hilse Familie, 

Venner og Bekendte, naar du skriver eller træffer dem. Haaber, 

Forholdene hjemme ikke er alt for urolige efter Politiets Afrejse. 

Glæder mig meget til snart at høre fra dig, min elskede. Bor nu 

Barak H 14. 

Mine kærligste Hilsener og Kys til dig og Børnene.    

 

Brev fra Leo, stemplet 24.nov., sendt fra Konzentrationslager 

Hamburg-Neuengamme. 

Dateret 7.nov.1944. (Fange) nr. 60870, blok 15.  

Meine liebe Frau und Kinderen ! 

Hierbei einen kleinen Gruse, um Euch zu erzählen, dass ich hier bin 

und dass ich gezund bin. Ich denke viel an dir und an den Kinderen 

und bete für Ihr. Ich hoffe nach einer zeit alle zurüchzusehen. 

Viele Grüssen an Familie und Bekannten. Viele Küssen an dir und an 

den Kinderen. Dein Leo.  

 

Brev fra Leo, stemplet 8.dec., sendt fra Konzentrationslager 

Hamburg-Neuengamme. 

Skrevet 19.nov.1944.  

Meine liebe Frau ! 

Ich schreibe dir diesen Zeiten um dir zu erzählen, dass ich noch 

hier bin. Ich denke viel an dir und an unsere Kinderen und hoffe 

dass Ihr allen von guter Gesundheit seit. Viele Grüssen an meine 

eltern und an die Familie und Bekannten. Viele grossen Küssen an dir 

und an meine lieben Kinderen. Dein Leo. 
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Brev fra Leo, stemplet 20.dec., sendt fra Konzentrationslager 

Hamburg-Neuengamme. 

Udateret.  

Meine liebe Frau ! 

Ich schreibe dir um zu erzählen, dass ich noch immer hier bin und 

dass ich gesund bin. Ich hoffe, dass es dasselben ist mit dir und 

unser lieben Kinderen und die ganze Familie. Ich habe bisher noch 

kein Brief von dir gehabt, aber wir haben mehreren Rote Kreuz 

Packeten gehabt. Ich hoffe immer dich und die Kinderen zurück-

zusehen, aber ich weise nicht wo lange ich noch hier bleiben muss. 

Ich wünsche dir, die Kinderen und die ganze Familie eine gute 

Weichnacht. Viele Küssen an dir und an meinen lieben Kinderen. Dein 

Leo.  

 

 

31.dec.1944. 

Louisa skriver brev - på tysk - til Leo. 

 

 

Uddrag af Louisa-notater i hendes lommebog for 1944 

 4.juli: I Leo´s tegnebog 430 + 35 Kr. 

14.juli: Ankomst Møn 

 3.aug.: Retur fra Møn 

 7.aug.: Faldet med cyklen 

 8.aug.: Røntgenfotografering af fod på sygehuset 

31.aug.: Fået brev fra Leoke 

 7.sep.: Besøgt Leo for første gang 

 9.sep.: Skrevet til Leo. Brevet ikke kommet afsted. 

 Leo sendt til Frøslev 

14.sep.: Skrevet til Leo 

18.sep.: Rejst til Fredericia 

20.sep.: Leo sendt til Tyskland fra Frøslev. 

 Min kære Leo er i Neuengamme, 20 km udenfor Hamburg 

21.sep.: Retur fra Fredericia 

26.sep.: I dag til morgen har jeg fået at vide, at min 

kære Leo var sendt til Tyskland. Det var formanden for 

Røde Kors, der ringede mig op 

31.okt.: Universitetet bombet 

30.nov.: Reue lettre de Leo de Neuengamme envoyé le 7.nov. 

 

Regnskab 

7., 8. og 12.jul.: Messe for Leo – 3 Kr. , 17.aug. – 6 Kr. 

3.aug.:  Billet Stege–Vordingborg – 10,10 Kr. 

13.aug.: Coiffeur Grete+Emil – 3 Kr.  

20.aug.: Is børnene og mig – 1,05 Kr.   
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Brev fra Leo, stemplet 30.jan. (i København) og 1.feb. (i Åbyhøj), 

sendt fra Bergen-Belsen, krs. Celle. 

Skrevet 9.jan.1945. (Fange) nr. 5217, Block I.  

Meine liebste Frau. 

Ich danke dir für die gute Packete, die du mir gesannt hast. Brief 

von dir habe ich noch nicht empfangen. Ich bin jetzt noch einen 

anderen Lager gekommen. Ich hoffe du immer gesund bist sowie die 

Kinderen und die Familie. Vergist nicht den Geburtstag von meinen 

Mutter (22 Jan.). Ich hoffe immer Ihr allen wiederzusehen. viele 

Grüssen an Familie und Bekannten, und Küssen an dir und an meinen 

lieben kinderen. Deiner Leo. 

 

13.jan.1945.  

Louisa skriver brev - på tysk - til Leo.  

Skriver blandt andet: "Har i dag sendt dig en pakke med 1 kg æbler, 

1 kg ost, 1 kg røget flæsk og 1 kg honning." 

 

Samtale med Leo´s kusine Afra Friis, Havndrup, 10.juli 1997.   

I foråret 1945 snakkede din mor om at kunne få lov til - i givet 

fald - at blive evakueret til Niels Friis´es familie i Jylland (i 

Ormslev ?). 

 

Uddrag af brev fra Louisa Sørensen til hendes forældre i Belgien (på 

flamsk), feb.1945: 

Vores kære Leo er ikke mere sammen med os. Gestapo hentede ham 

4.juli 44 kl.5½ om morgenen. Der var 3 mænd, hvoraf den ene talte 

dansk. De foretog en overfladisk husundersøgelse og sagde at Leo 

skulle følge med til et kort forhør, og siden har jeg ikke set ham. 

Leo tilbragte derefter 2 måneder i fængslet her i byen, hvorefter 

jeg fik tilladelse til at tale med ham i ti minutter. Tilfældet 

ville, at jeg lå i sengen med influenza. 

I begyndelsen af september blev han sendt til Frøslevlejren. 

Den 22.oktober blev han sendt til Hamburg-Neuengamme lejren. 

I den tid han har været i Tyskland har jeg modtaget 4 kort fra ham. 

Det sidste brev er fra den 9.januar, og det modtog jeg i begyndelsen 

af denne måned. Leo havde da ikke modtaget nyt fra mig siden 

september. 

Jeg tænker på mor, der måtte undvære far i 4 år, og Leo har kun 

været væk i 8 måneder.    

 

Brev fra Louisa Sørensen, Chr. Winthersvej 12, Aabyhøj - til Hr. 

Gdr. Niels Friis og Frue, Haundrup Nørremark pr. Pederstrup. 

Aabyhøj, 15.2.1945. 

Kære Afra, Niels og Børnene. 

Hjertelig Tak for Brevet og Pakken, De kan tro, jeg blev glad 

overrasket. Jeg sender jævnlig Pakker til Leo og sender ogsaa 

Honning. Da jeg ikke selv har noget, har det ikke været saa nemt at 

skaffe, men Folk har nu været flinke. Mange Tak for Tanken. Jeg har 

lige indsendt en Ansøgning til Varedirektoratet om at faa Lov at 

sende Leo en Pakke igen. Jeg skal først have Tilladelsen af 

Varedirektoratet før jeg maa sende noget ud af Landet.  
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Jeg har bedt om at faa lov at sende 1 Kg Røget Flæsk, 1 Kg Ost, 1 Kg 

Honning og 1 Kg Marmelade. Saa nu haaber jeg, at Tilladelsen kommer 

hurtig. Jeg skulde lige paa Farten efter Honning da Jeres Pakke kom. 

For et par dage siden har jeg lavet en Dejlig Pakke til Leo, den 

indeholdt lidt mere end sædvanlig, det er nogen Venner der vil prøve 

at skaffe den frem; den gaar ikke den sædvanlige Vej, men alligevel 

paa lovlig vis. 

Tak for Invitationen at komme og se til Jer. Lysten mangler ikke, 

men jeg tør virkelig ikke rejse i denne Tid. Jeg vil nu ogsaa helst 

være hjemme, jeg tænker hele Tiden, at hvis Leo skulde komme uventet 

hjem, saa vil jeg nødig være hjemmefra. Den Tanke er maaske lidt for 

optimistisk, men hvis man ikke ser paa det paa denne maade, saa er 

Uvisheden ikke til at holde ud.  

Jeg fik Brev fra Leo i Begyndelsen af denne maaned, og dette var 

skrevet den 9.januar. Han skriver at han har faaet mine Pakker, men 

ingen Breve. Han har saa ikke hørt fra os siden han var i Frøslev. 

Han beder mig ogsaa hilse Familien og Bekendte. Jeg hilser ogsaa fra 

Jer Alle sammen  naar jeg skriver. Ja, Leo maa have en god 

Konstitution, ellers havde han nok ikke kunde gennemgaa alt dette. 

Bare han nu maa faa Lov at blive fri for smitsomme Sygdomme, dem er 

der vist ikke ret meget at stille op med. Ventetiden synes lang for 

os, men bare vi maa faa Lov at faa ham hjem igen, saa gør det ikke 

noget, men vi har kun Uvisheden at leve paa. Nu bliver Tyskland 

ogsaa saa grusomt bombarderet, man ved aldrig hvad han kan komme ud 

for. Jeg er stadig i Forbindelse med Farmor og Bedstefar, det er nu 

ogsaa synd for de gamle Mennesker, deres Tanker er ogsaa altid hos 

Leo, og de kan heller ikke hjælpe ham. Richard har ikke været hjemme 

siden August Maaned. Ida og børnene bor hos hendes Forældre. Det er 

for resten Richards Fødselsdag i Dag, der er nok mange Tanker der 

gaar hen til ham. Vi haaber at han stadig er ved god Helbred. 

Det vilde være dejligt hvis I kunde faa Lov at bygge Kostalden om. 

Jeg kan virkelig ikke forstaa at Afra baade kan overkomme det ene og 

det andet, for naar Børnene er smaa, saa forlanger de en Del 

Pasning. Anne Marie maa da allerede være en stor Pige. Hun har nok 

en god Legekammerat i sin store Bror. Emil og Grete har det godt. De 

har nydt Vinteren med Sneen kan de tro. Naar de kom ind var de 

drivvaade, men i mægtig Humør. 

Jeg vil gerne bede Jer om en Tjeneste. Hvis jeg ikke tager Fejl har 

Niels noget Familie her i Ormslev. Hvis der nu skulde blive tale om 

at vi skal evakueres, saa ved jeg ikke hvor vi skal hen. Vi har hele 

Tiden tænkt at komme til Møn, men det bliver vist ikke til noget med 

de nuværende togforbindelser. Mon ikke det kunde lade sig gøre at 

have en Aftale med Nielses Familie at vi kunde komme derhen, hvis 

det bliver nødvendig, og naturligvis mod betaling.  

Hvis I synes det kunde lade sig gøre, saa kunde I maaske ved 

Lejlighed lade mig Adressen vide. Tak paa Forhaand og Undskyld 

Ulejligheden. 

Vær saa venlig at hilse Nielses Forældre. 

Endnu en Gang mange Tak for Honningen. Vi sender vore bedste 

Hilsener til jer alle fire fra Grete, Emil og Louisa.   
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Brev skrevet af Louisa til Rosa og Kaj, dateret Aabyhøj  

16-2-45. 

Kære Rosa, Kay og Børnene ! 

Rigtig mange Tak for det dejlige Brev. Vi haaber ogsaa at I ikke 

mærke ret meget til Krigen. Her har vi de senere Dage haft en Del 

Luftalarm, men det vænner man sig ogsaa til. 

Siden Leo er bleven sendt til Tyskland har jeg faaet 4 Kort fra ham 

og det er jeg meget lykkelig for, der er saa mange der slet ikke 

høre fra deres Slægtninger dernede fra. Det sidste brev var dateret 

den 9.Januar og det fik jeg i Begyndelsen af denne Maaned. Leo 

skriver at hen er bleven forflyttet til en anden Lejr. Han befinder 

sig nu i Nærheden af Celle. Jeg har sendt flere Pakker til Leo med 

Levnedsmidler; man maa sende alt det man vil og lige saa tit man 

vil, saaledes lyder Lejrens Reglement; men man kan ikke sende noget 

ud af Landet uden Varedirektoratets Tilladelse. Leo bekræfter i sit 

sidste Brev at han har modtaget mine Pakker. Det er jeg meget glad 

for, deet er altid en Trøst at faa et Livstegn hjemmefra. Derimod 

har han ikke modtaget nogen af mine Breve, siden han er kommet 

dernede. Leo har ikke hørt fra os siden September maaned. Vi er nu 

heller ikke ene om det. Jeg har henvendt mig til Røde kors i Aarhus 

og de har faaet det samme Spørgsmaal fra mange Familier. Der er ikke 

kommet ret mange breve frem til de internerede. Det er nu Synd, for 

det er altid en Opmuntring at faa at vide hvordan de har det hjem.  

I spørge om I maa sende Leo nogen Pakker. Det kan I vist godt og 

hjertelig Tak for Tanken. Det foregaar paa denne Maade. Man skriver 

til Varedirektoratet, Vognmagergade 2, København K, og beder om en 

Blanket til Ansøgning om en Gavepakke til de danske internerede i 

Tyskland. Efter nogen Dage modtager I saa saadan en Ansøgning som 

skal udfyldes og sendes saa igen til Varedirek-toratet. Efter nogen 

tid faar man saa Bevilgingen. Pakken maa ikke veje mere end 5 Kg med 

Emballage. Der maa ikke bruges Tryksager til Indpakning, saasom 

Aviser, Blade osv., der maa heller ikke være Breve i Pakker. Man maa 

sende: 2 Kg friske Æbler, 1 Kg Honning, 1 Kg Marmelade og ½ Kg 

Sukkervarer.  

De sidste Gange har jeg nu faaet Tilladelse til at sende 1 Kg røget 

Flæsk, 1 Kg Ost, foruden Honning og Marmelade. Rationerede Varer kan 

ikke sendes. Røde Kors sender ogsaa hver Maaned 3 

Levnedsmidlerpakker til hver internerede i Tyskland. Da Leo er sendt 

til en anden Lejr ved jeg ikke om han modtager disse Pakker. I 

almindelighed faar de internerede kun deres Pakker, naar de er i den 

Lejr de hører til, ikke naar de er i en Arbejdslejr. I sit forrige 

Brev skrev Leo at han havde faaet flere Røde Kors Pakker. Jeg har 

faaet en Skrivelse fra Røde Kors hvori de, til min Orientering, 

meddeler at de har sendt 2 Standardpakker til de internerede dansker 

i Koncentrationslejren Neuengamme. Indhold var følgende: 1 Sæt 

Undertøj, 1 Skjorte, 1 Par Sokker, 2 Lomme-tørklæder, 50 Cigaretter, 

50 gr. Tobak og saa Toiletartikler. Den anden Pakken inholdt: 1 

Stor-trøje, 1 Par Benklæder, 1 Sweater, 1 Skjorte, 2 Sæt Undertøj, 3 

Par sokker, 1 Par Hansker, 1 Halstørklæde, 1 Skihue, 1 Par 

Træskostøvler. Hvis Leo har modtaget alt dette og faaet Lov at 

beholde det saa fryser han da ikke. Røde Kors gør ogsaa opmærksom 

paa, at opbevaringsforholdene i Lejren er meget daarlige. Hvis Leo 

har alt det Tøj, jeg har sendt ham foruden det han har faaet fra 

Røde Kors saa klarer han sig, men det ved man alle sammen ingenting 

om og kan ikke faa det opklaret.  
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Leos adresse er: Leo Sørensen no. 5217, Block I Aufenthaltslager 

Bergen-Belsen, Bergen-Belsen krs. Celle. Pakken sendes gratis med 

Posten og Bevilgingen skal medfølge.  

Økonomisk set maa jeg ikke klage, indtil nu har jeg faaet min Løn 

udbetalt. Jeg lejer ogsaa 2 Værelser ud til 2 unge Damer. Det er jeg 

nu ikke saa glad for da jeg ikke kan fyre i Centralvarme mere og vi 

alle saa skal sidde i Spisestuen, hvor vi har en lille Kakkelovn. 

Jeg har ogsaa faaet en lille ung Pige fra denne Maaned, jeg skal saa 

tit ind til Byen og saa ved jeg ikke hvad jeg skal gøre med børnene. 

Jeg kan ikke lide at udlejlige Naboer. Den unge Pige sover i 

Spisestuen da jeg ingen Værelse har til hende, saa I kan se det er 

en køn Redelighed her. Richard er ude at rejse siden August Maaned. 

Jeg ved ikke hvor han er. Ida og børnene bor hos hendes Forældre, 

Hun var lige et lille Svip i Byen i sidste Maaned for at se til 

Lejligheden. Deres Børn har det godt og er glade for at være hos 

Bedsteforældre. Jeg har lige faaet Brev fra Farmor og Bedstefar. De 

havde det begge to godt, det kniber dem vist med Brændsel ogsaa, de 

havde kun til denne Maaned. Jeg ved heller ikke hvordan vi skal 

klare Vinteren, men saa maa vi fryse med Anstand. Arnold og Familie 

har det ogsaa godt. Arnold kan stadig mærke bedring selv om det gaar 

langsomt. Han kan ikke bestille det han kunde før sygdommen. Det var 

en længere Epistel, men jeg havde tænkt at skrive til Dem for længe 

siden. Skriveriet er nu desværre min svage Side og saa har jeg ikke 

været vant til at holde den danske Korrespondance. Jeg haaber I vil 

undskylde Fejlene. Vil I være saa venlig at hilse Tante Ane og de 

andre familiemedlemmer. 

Jeg har lige faaet Brev og Pakke fra Afra, saa jeg skriver til hende 

en af Dagene. 

I har maaske ikke saa meget Sne som vi har, De kan tro Børnene har 

moret sig, for os var det knap saa rart. Fortovet skal altid være 

ren, Emil har ellers været flink til at hjælpe. 

De hjerteligste Hilsener til hele Familien fra Grete, Emil og 

Louisa. 

 

18.mar.1945.  

Louisa skriver brev til Leo. 

 

Marts 1945.  

Louisa skriver i et brev, at hun, børn og lejere sidder i køkkenet, 

hvor komfuret brænder. Fra 1.marts ikke mere centralvarme, da der 

ikke er mere kul.  

 

? 1945.  

Louisa skriver brev til Lagerkommandanten i Bergen-Belsen. 

 

4.apr.1945.  

Louisa skriver brev til Leo, blandt andet om 14 års bryllupsdag og 

Emil´s første skoledag den 3.april. 
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17.maj 1945.  

Brev fra Politimesteren i Københavns amt, Ndr. Birk, til 

politimesteren i Århus. Skriver: "På Gladsaxe kommunes vagtværns-

station i Søborg anmeldte snedker Kaj Nielsen, Mars Allé 45, Søborg, 

følgende: Havde hørt efterlysning af ing. Leo Sørensen, Århus, i 

radioen for et par dage siden. Efterlyste var stærkt afkræftet og 

døde sidst i februar eller først i marts."  

 

Uddrag af brev fra Louisa Sørensen til hendes forældre i Belgien (på 

flamsk), dateret 22.maj 1945. 

Det er endnu ikke lykkedes mig at komme i forbindelse med Jer.  

Den 20.10.44 blev Leo sendt til Neuengamme lejren. Leo har været 

meget syg, men var rask igen til jul, da talte han med en mand fra 

Århus. Derefter blev han sendt til Bergen-Belsen, det var en 

tilintetgørelseslejr, og indtil nu har man ikke fundet nogen, der er 

kommet tilbage derfra. 

I Neuengamme var Leo gode venner med en fransk præst, der var med i 

regeringen forud for Vichy-regeringen. 

 

Brev skrevet af Louisa til Rosa og Kaj, dateret Aabyhøj 25-5-45. 

Kære Rosa og Kaj ! 

Jeg er meget flov at jeg ikke har lade høre fra mig, men jeg haaber 

De forstår det og undskylder mig. Jeg staar jo fuldstændig alene og 

de sidste Maaneder har humøret ikke været saa godt. Jeg modtog 

Marmeladen og Honningen i fin stand men fik det desværre ikke sendt 

afsted. Paa en maade er det maaske godt, for Leo havde aldrig 

modtaget det. Jeg er meget glad for at I tænkte paa os og er meget 

taknemlig for den kærlige Tanke. 

Børnene og jeg rejste til Møn midt i April Maaned og vi kom saa 

tilbage i sidste Uge. Vi kunde desværre ikke blive hjem mere det var 

for risikabel. Har I for resten hørt at Hippoerne brød ind i Villaen 

Natten til skærstorsdag. De var ude efter Leo. Børnene og jeg 

oplevede en frygtelig Nat; de (Hippoerne) havde skaaret Telefon-

ledningen over, saa jeg kunde ikke tilkalde Hjælp. 

Jeg ved ikke hvad jeg skal skrive om vores kære Far. vi er meget 

fortvivlede og lever i en stadig angst. Vi kan følge vores Far til 

Juleaften, en Herre her fra Aarhus har talt med Leo den Aften. Leo 

var da lige kommet sig efter en svær og lang sygdom. Jeg ved ikke 

hvad han har fejlet. Hvorfor Leo er bleven sendt til Bergen-Belsen 

er en Gaade, da kun syge Mennesker blev sendt til den Lejr. Det var 

en meget berygtet Lejr og blev betegnet som Udslettelseslejr. Indtil 

nu har jeg ikke kunde finde nogen der er kommet hjem dernede fra 

denne Lejr og efter jeg kan forstaa af de hjemvendte er der meget 

lidt Sandsynlighed for at Leo er i Live. Jeg klamrer mig stadig til 

det sidste Haab. Jeg kan ikke forstaa at Leo skal blive revet væk 

fra sine Børn naar de mest har brug for ham. Jeg kan heller ikke 

forstaa hvorfor Leo skal gennemgaa al det frygtelige, men gud maa 

have en Mening med det og det er vi stakkels Mennesker for 

skrøbelige til at kunde gennemskue.  

Jeg har faaet efterlyst Leo i flere Aviser, men indtil nu er der 

ingen der har henvendt sig til mig. Hvis I skulde komme i 

Forbindelse med nogen der har været i Neuengamme vil I saa ikke være 

saa venlig at spørge om de kender Leo.  
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Leo er født d. 18.4.1902 - arresteret d. 4.7.44 - sendt til Frøslev 

d. 8.9.44 - til Neuengamme 20.10.44, nr. 60870 Blok 15 - Brev fra 

Bergen-Belsen dateret 9.jan.45 - nr. 5217 Blok I. 

Vi haaber at hele Familien har det godt, jeg haaber også at jeg 

snart kan meddele gode nyheder. 

Med kærlig hilsen fra Grete, Emil og Louisa. 

 

Uddrag af brev til Louisa Sørensen fra Orm Hansen (Leo Sørensen´s 

studiekammerat), Emiliekildevej 9, Klampenborg, dateret 7.jun. 1945. 

Du har vel allerede talt med Leo's broder, som jeg igår traf hos Kaj 

Nielsen på Mars Allé 45 i Søborg. Efter dennes mening kunne der ikke 

være tvivl om, at det er Leo han har været sammen med i Bergen 

Belsen, og at Leo er død der. 

Kaj Nielsen , der er født den 7.7.1924, gjorde et meget fornuftigt 

stilfærdigt og pænt indtryk. Han var sendt til Neuengamme 12.jan. i 

år. Til Bergen-Belsen en af de første dage i februar sammen med Hans 

Christiansen, Nansensgade 47 (p.t. sanatorium i Avnstrup), Carl 

Sørensen fra Gilleleje og Klint, der nu er døde. 

Desuden havde han på epidemisygehuset i Hälsingborg (Sverige) 

truffet Eli Poulsen, der også havde været i Bergen Belsen, men om 

han har truffet Leo der, vidste han ikke. 

Leo var i Bergen Belsen, da disse 4 ankom, og gav dem mange gode råd 

og oplysninger. Leo havde godt tøj, stortrøje og træskostøvler (Røde 

Kors tøj). Dette beholdt han hele tiden. Han havde det med fra 

Neuengamme. 

Han mente, Leo var kommet til Bergen Belsen mellem jul og nytår, men 

var ikke hel sikker derpå. Leo var rask, men ret mager. Han gik 

rundt i alle blokkene og talte lampesteder og havde også arbejde på 

SS-kontoret. 

Midt i februar var han (Leo) syg af vand i benene, men blev hurtig 

rask igen (den sygdom skyldes vist ernæringen og var almindelig 

blandt de internerede). 

Han anførte, at Leo var stille og rolig, villig til at hjælpe og 

svare på spørgsmål, at han bar briller, og at han talte godt fransk 

og var gift med en belgisk dame.  

Han syntes ikke Leo havde nogen accent (dialekt) fra en eller anden 

del af Danmark, og hævdede han med bestemthed kunne genkende ham 

efter billedet, som jeg viste ham. Han kendte navnet Leo Sørensen, 

og vidste han var ingeniør. Han kendte ikke hans bopæl. 

Han ville anslå Leo's alder til op i trediverne. Leo havde ingen 

ejendele (vielsesring e.lign.), da alt var taget fra dem alle i 

Neuengamme. Leo havde fået pakker i Neuengamme, men ingen af dem fik 

pakker i Bergen Belsen. 

På forespørgsel om han vidste, om Leo ellers havde været syg, 

svarede han efter omtanke, at han vist havde sagt, at han havde haft 

lungebetændelse, inden han kom til Bergen Belsen. 

Han havde ikke set Leo død. Men Leo var blevet syg sidst i februar 

eller først i marts, vist feber, og var kommet på reviret 

(hospitalsafd. i lejren). Han (Leo) havde ikke været særlig svag 

før, men et par dage efter havde de fået at vide han var død, og det 

havde overrasket dem. 

Han vidste ikke, hvad han var død af, men var ganske sikker på at 

det passede han var død, for der blev aldrig lagt skjul på det, når 

nogen blev flyttet til andre lejre, eller når de blev syge eller 

døde. 
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Leo's død fandt sted inden danske og nordmænd blev samlet (af 

tyskerne) og sendt til Neuengamme. 

Leo havde været en del plaget af diarré, men det havde alle de 

internerede været (det skyldtes også ernæringen). 

Han (Kaj Nielsen) havde ikke noget indtryk af Leo's standpunkt til 

religiøse spørgsmål og anførte, at grunden til at han vidste så lidt 

og ikke kunne huske datoer, var den, at han i lejren kun havde tanke 

for, om han kom fra det med livet eller ej. 

Om aftenen havde enhver nok i at sørge for at få den ham tilkommende 

"føde". De fik om aftenen en ca.3 cm tyk rugbrødsskive, som Leo dog 

gemte det meste af til næste morgen, hvor de kun fik kaffe uden 

brød. Leo havde vist ikke spyt nok til  

at kunne få det ned om aftenen. 

Vi spurgte ham om han vidste, om Leo var blevet slået nogensinde. 

Han mente at vide, at Leo engang var blevet slået på det ene øre 

(vist ikke i Bergen Belsen), og at hørelsen havde taget skade, men i 

den sidste tid var hørelsen blevet meget bedre, hvilket havde glædet 

Leo meget. 

Jeg vil nu prøve at få en samtale med ovennævnte Hans Christiansen, 

men får næppe (efter Kaj Nielsen's formening) yderligere 

oplysninger. Ingen af de pågældende var på reviret, da Leo døde 

(medens Carl Sørensen fra Gilleleje døde, var Hans Christiansen 

der). 

Vi spurgte Kaj Nielsen om, hvorfor folk blev sendt fra Neuengamme 

til Bergen Belsen. Han mente, at det var helt tilfældigt, hvem der 

sådan blev sendt afsted. Det havde intet at gøre med det, de var 

arresteret for (Kaj Nielsen for deltagelse i militærgruppe), og det 

havde heller ikke noget at gøre med deres opførsel i lejren. 

 

Kun 3 danskere kom levende hjem fra Bergen-Belsen. 

 

Brev fra Farmor og Bedstefar til Ida og Richard dateret Hjelm den 8-

6-45. 

Kære Allesammen ! 

Tak for Brevene, jeg plejer jo for det meste at skrive først paa 

Ugen, men jeg synes ikke jeg kunde tage mig sammen til at skrive 

efter Meddelelsen i Søndags om Leo, men Livet skal jo leves videre, 

det er vel nok en dyrekøbt Fred for alle os der holdt af Leo, han 

var meget for god til at friste den Skæbne som han har været ude 

for, og vi har jo kun gode Minder om ham, det har været en streng 

Tid for Leo, men nu har han jo saa faaet Fred, vi har jo hele Tiden 

haabet at han nok kom hjem, men efterhaanden som tiden gik kom man 

jo til at tvivle. Grunden til ogsaa at jeg har ventet med at skrive 

var noget for at vi ventede Du muligvis kom en Tur hjem naar Du 

havde været i København og talt med den Mand som kendte lidt til 

Leo, eller havde været sammen med Leo til sidst. I Nationaltidende 

fra i Søndags 3. Juni staar at Leo forsvandt paa Rejse fra Tyskland 

til Danmark, men det er nok Leos Morder der kender bedst til det, 

det var i et Forhør over ham Perle. Det er vel nok trist for Louisa 

og Grete og Emil, de skal nok komme til at savne deres Far, og 

Louisa er daarlig stillet, maaske nok ikke Økonomisk, men det vil jo 

tage meget paa hende.  

Inden Mindegudstjenesten skal i jo da have Fuldgyldige Beviser, men 

der er vel nok ingen Tvivl om at Leo ikke er mere. 

Nu de bedste Hilsener fra os alle herhjemme. 

Far og mor. 
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Brev fra Farmor og Bedstefar til Ida og Richard dateret Hjelm den 

18-6-45. 

Kære Allesammen ! 

Tak for Brevet, det er godt Du skriver det hele som det er, selv om 

det er slemt at tage imod, men vi kan jo ligesaagodt faa Sandheden, 

og der er vel nok ingen Tvivl om at Leo er Død, hvorfor kunde de dog 

ikke lade ham blive i den Barak hvor der var et par Danske, men det 

ligner jo Tyskerne, og naar de har sagt han er Død passer det jo nok 

at det er sket paa en eller anden Maade, men helt tro paa dem kan 

man jo ikke, og om det nogensinde bliver opklaret ved man jo ikke, 

og de har jo ikke sendt Leos Sager hjem, det har de vel gjort i 

saadanne Tilfælde andre Steder. 

Ja det er rigtig det er vores bedste mænd der er bleven derude, men 

gudskelov vi har da nogen gode Mænd herhjemme endnu, ellers saa det 

vist slemt ud for os, selv om det er strengt for os at tænke paa 

alle de Lidelser Leo har gennemgaaet. Arnold er jævnlig paa 

Vagttjeneste, i Dag er han nok nede ved Borgsted. Louisa hører vi 

ikke fra, men jeg kan godt forstaa det er svært for hende at skrive, 

jeg haaber da hun er rask, det er jo en svær Tid for hende, det er 

jo umulig at trøste Louisa, Sorgen er jo stor for hende, den eneste 

Trøst for hende er jo at hun har gjort alt hvad hun kunde for Leo, 

med Pakker og Forespørgsler. Louisa har ikke sparet sig paa nogen 

Maade, og desværre har Leo vel hverken faaet Brevene eller Pakkerne, 

jeg vil da haabe Louisa og Børnene kommer med herover naar i kommer 

paa Ferie, der er vel en Maanedstid til. 

Nu de bedste hilsener fra os alle herhejmme, hils Louisa og Børnene. 

Kærlig Hilsen Bedstefar og Farmor. 

 

Juni 1945.  

Mindeord (nekrolog) om Leo i Møns Folkeblad. 

 

Uddrag af brev fra Louisa til forældre dateret 27.jun.1945.  

Skriver blandt andet: En af dagene skal jeg på hospitalet for at få 

bortopereret en kræftknude i højre bryst. Det tager kun nogle dage, 

men jeg har brugt det som undskyldning for at få Jer herop. Fru 

Jensen (Didda) bor hos børnene. Man kan kun sende postkort ad de 

officielle kanaler ud af DK. Børnene rejser med motortog hver dag, 

da busserne ikke kører så tit mere, og togkortene får vi gratis.  

 

Uddrag af brev fra Louisa Sørensen til hendes forældre i Belgien (på 

fransk), dateret 28.jun.1945. 

Mellem jul og nytår (1944) blev Leo som eneste dansker overført fra 

Neuengamme til Bergen-Belsen lejren nær ved Celle. 

Det var en udryddelseslejr.  

Jeg fik Leo efterlyst i radioen, og på den måde kom jeg i 

forbindelse med en mand, som havde boet i samme barak som Leo (i 

Bergen-Belsen). 

Leo havde svært ved at gå, var meget mager og underernæret, men 

arbejdede stadigvæk. 
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Uddrag af brev fra Louisa Sørensen til hendes forældre i Belgien 

(dels på fransk og dels på flamsk), dateret 21.jul.1945, skrevet på 

Århus Amtssygehus. 

(På fransk): 

Har været 23 dage på hospitalet. Jeg har haft godt af at ligge her, 

er faldet til ro. Før var jeg nervøs, blandt andet fordi jeg havde 

hjulpet Far med hans illegale arbejde.  

Efter at Gestapo havde arresteret Leo, var jeg ikke rolig. Jeg 

vidste, at Leo tilhørte "la Brigade Blanche". Jeg hjalp ham med 

dette arbejde og vidste ikke, om Gestapo havde planer om at 

arrestere mig. 

(På flamsk): "Natten mellem skærtorsdag og langfredag den 29. marts 

brød 3 "Hipofolk" som vi kalder dem, det er danskere der arbejder 

for Gestapo, mordere, ind i vores hus. Jeg hørte dem, greb straks 

telefonen som stod på natbordet ved min seng, men fandt ud af at 

nogen havde afbrudt telefonledningen, da jeg ikke kunne få 

forbindelse med centralen. De kom for at skyde Leo ihjel, men på det 

tidspunkt var Leo allerede død, men det vidste hverken vi eller 

Gestapo. Så meget orden havde banditterne i deres sager. Den samme 

nat blev en avisredaktør skudt ihjel i sin seng. Lige efter at de 

havde skudt ham kom de til os, og fra os tog de ud til 

telefondirektøren, men han slap væk. Politiet har nu fanget 

morderne. De har tilstået at have begået mindst 100 mord, - uden at 

det anfægter dem. 

Når jeg til Leo sagde: - Hvad nu hvis tyskerne tager dig ? -, 

svarede han altid: - Du ved jeg gør det for mine børns skyld, jeg 

vil ikke have, at de skal underkastes tyskernes slaveri -. 

Jeg ved, at han aldrig har fortrudt, hvad han gjorde.  

 

Brev skrevet af Louisa til Rosa og Kaj, dateret Aabyhøj Julen 1945. 

Kære Rosa og Kaj ! 

Hjertelig tak for Jeres dejlige Brev. Jeg er virkelig flov at jeg 

har ventet saa længe med Svaret, jeg haaber I kan forstaa mig, jeg 

har saa svært ved at tage mig sammen. Jeg vil helst leve i en Dvale 

og ikke tænke. Ja, hvorfor skulde vores kære Leo gennemgaa al disse 

Lidelser og saa alligevel ikke faa Lov at komme hjem. Jeg er glad 

for at vide at Leo var troende, jeg tror at det har hjulpet ham 

meget. Børnene har det godt men hvor er det synd at de skal undvære 

deres Fars kærlige Indflydelse. Leo var saa glad for sine Børn og 

han havde en særlig Evne til at omgaas dem. Naa, men det kan ikke 

nytte allesammen, vi skal leve videre. Det er godt at vi kun har 

lyse Minde om Leo men derfor er det ogsaa dobbelt saa svært at 

undvære ham. Kaj skrev at han har prøvet en Henvendelse til en der 

var flygtet fra Belsen men uden Resultat. Det var vel ikke muligt at 

faa at vide hvornaar han er flygtet. Leo kom til B.B. omkring Nytaar 

og er formodentlig død dernede sidst i Februar - begyndelsen af 

Marts. Hvis Vedkommende har været der i dette Tidsrum saa kender han 

maaske Leo. Det kunde være at Kolding Folkeblad kunde give 

Oplysninger. Jeg ved ikke, om det kan nytte og jeg haaber ikke at 

jeg gør for megen ulejlighed. 

Mine Forældre er stadig her hos os. Vi ved endnu ikke hvordan vi vil 

ordne os for Fremtiden. Jeg har saa svært ved at tage en Beslutning. 

Jeg tror nok at jeg bliver nødt til at sælge Villaen og det er 

maaske ogsaa bedst at komme væk fra Minderne. Hvis det kan lade sig 

gøre tager Børnene og jeg en tur til Belgien. Nu har jeg ikke set 

mit Hjemland i over 9 aar.  
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Mine Forældre vil gerne have at jeg skulde bosætte mig dernede; jeg 

er deres eneste Barn og min Mor kan desværre ikke klare sig alene, 

hun er bleven lammet i højre Side takket være denne grusomme Krig. 

Jeg var meget glad for at hilse paa Kirstine og Laurits Friis, saa 

fik jeg da en frisk Hilsen fra Jer alle. Jeg haaber at I stadig har 

det godt alle sammen. Børnene kan jeg vist ikke kende mere hvis jeg 

skulde se dem. Grete og Emil bliver ogsaa store. Emil bliver 8 aar 

til Maj og Grete 10 i Marts. Hos Richards har de faaet en Datter for 

et par Uger siden. Hun ligner Richard ligesom den ældste af 

Drengene. Nu har de tre, Jes, Søren og den lille Pige. Paa Møn gaar 

alt som sædvanlig. Arnold føler stadig Bedring i benet efter 

Børnelammelsen. Nora er en flink ung Frøken som hjælper til hjemme, 

Hans gaar til præst og skal vist konfirmeres til foraaret. Farmor og 

Bedstefar lever rolig og stille. Bedstefar har lige haft Fødselsdag 

i December. Jeg ved ikke om det er 77  eller 78 han blev. 

Vil I være saa venlig at hilse hos Tante Ane og Leo, jeg har 

desværre ikke deres Adresser, maaske I vilde være saa venlig at 

sende mig dem ved Lejlighed. 

Jeg skriver ogsaa et Par Ord til Afra og Familie. 

Vi sender Jer Alle sammen vore bedste Ønsker om en glædelig Jul og 

et godt og velsignet Nytaar. Vi skal tilbringe Juleaften hos en 

fransk Familie her i byen. De har begge to været i Sverige den 

sidste Del af Krigen. De arbejdede ogsaa sammen med Leo. 

Endnu engang rigtig Tak for jeres venlige Brev. Jeg vil altid være 

glad at høre fra Jer. 

Mange kærlige Hilsen fra os alle til hele Jeres kære Familie. Vi 

haaber at Børnene ogsaa har det godt og maa faa en god Jul. Jeg 

skulde hilse fra mine Forældre. Jeres Grete, Emil og Louisa.  

 

Uddrag af Louisa-notater i hendes lommebog for 1945 

 4.jan.: Børnene på Møn – 6 Kr. 

 1.feb.: Reue lettre Leo. 
18.feb.: Besøg af Jacobsen, Hasle 

16.mar.: Skrevet kort til Leo gennem (Haftkartie) 

27.mar.: Sendt pakke Leo til Axel (?)piler 

 3.apr.: Fået honning + marmelade af Kaj til Leo 

10.-11.maj: Til Fru Scherfig – Jeg opholder mig i København 

   Kommer på torsdag (17.maj ?) 

14.maj:  Efterlyse Leo i radioen 

Røde Kors – aflevere billede de Leo 

15.maj:  Indskrive bagage, forhøre om afgang for toget til 

         Jylland. Hente færgebilletter. 

16.maj:  Talt med lektor Poul Holt. 

 3.jul.: Operé d´une tumeur dans la sein droit. 

 8.aug.: Arriveé parents Kastrup Lufthavn kl. 13. 

 9.aug.: Mes parents arriveés de la Belgique avec ”Hans Broge” á 

         Aarhus. 

10.aug.: Papa tombé escalier, 3 côtes briseés, lésion poumon. 

11.aug.: 11 h du matin visité Papa. Changement dans son état.  

         Il a échappé bel. Déponé 350 Kr. 

23.aug.: Retour Papa de l´hopital. 

26.okt.: 53. time Anne Kathrine (Hummeluhr ?). (Løbende 

         undervisning i fransk ?). 
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Brev skrevet af Louisa til Rosa og Kaj, dateret Aabyhøj den 4. juni 

1946. 

Kære Rosa, Kaj og Børnene ! 

Hjertelig Tak for Jeres to Breve og billedet af børnene. Jeg er 

meget glad for at I er saa venlige til at hjælpe mig med at opklare 

Leos Skæbne. Jeg tror nu ikke at det bliver nemt at komme det 

nærmere. Jeg er ogsaa meget lykkelig over at vi maa komme og besøge 

Jer hvornaar som helst. Jeg ved ikke om jeg kan udtrykke det som jeg 

føler det, men hos os skal I altid være velkommen og det vil altid 

glæde mig at høre fra Jer. Jeg er ikke skriver, saa jeg haaber I vil 

undskylde mig, hvis det ikke er ret tit I hører fra mig. Den første 

Gang jeg havde Lejlighed til at besøge Faster med Familie staar for 

mig som en af de smukkeste Minder. Jeg glemmer aldrig disse klare, 

kærlige Øjne. Jeg har aldrig mødt en Kvinde der udstraalede en varme 

som hun. Jeg kan huske at Else, Afra, Leo og Asger var paa Besøg og 

selv om jeg ikke forstod et Ord dansk saa var det alligevel ligesom 

jeg hørte til der. Kunde den Tid dog komme tilbage. 

Jeg vil fatte mig i Korthed da Klokken allerede er mange og jeg 

endnu har en Del Breve at skrive. Jeg maa benytte mig af det naar 

Aanden er over mig. 

Vi har besluttet at holde en Begravelseshøjtidelighed for Leo den 

17.juni (Mandag) Kl. 10 Formiddag i den Katolske Kirke i Aarhus. 

Farmor og Arnold kommer herover. Bedstefar har sendt Afbud da han 

ikke har kræfter til at overvære sin egen Søns Begravelse. Bedstefar 

fylder næste Gang 79 Aar, saa han er ikke ung mere. Jeg haaber at I 

alle har det godt og er ved god sundhed. I har det vel travlt med 

Roerne i denne Tid. Bare Vejret maatte blive lidt stadigere. Jeg 

haaber ogsaa at Afra og Familie har det ved det gamle. Vil I være 

saa venlig at fortælle ovennævnte til Afra og Svigerforældre. Jeg 

tror ikke at jeg faar skrevet. Vil I ogsaa samtidig overbringe vore 

bedste Hilsener. 

Mine Forældre er stadig her. De vil gerne hjem med Toget men indtil 

nu har de ikke kunde opnaa et Visum til at køre gennem Tyskland. 

Deres Opholdstilladelse udløber den 1. juli, saa hvis de ikke kommer 

Afsted med toget maa de tage Flyvemaskine og det er min Mor ikke 

glad for. Det bliver igen en trist Tid for os at undvære dem. 

Det er ogsaa Meningen at jeg vil en tur derned, men mine forældre 

vil først se om de kan skaffe det nødvendige mad til os alle. 

Endnu engang rigtig hjertelig Tak for billedet af børnene, naar jeg 

nu faar taget mig sammen til at lade Børnene fotografere, skal jeg 

ogsaa sende Jer et Billede af vores. 

Vær saa venlig at overbringe vore bedste Hilsener hos den øvrige 

Familie og modtag selv allesammen vore kærligste Hilsener. 

Jeres hengivne Grete, Emil og Louisa.  

 

Brev fra Farmor og Bedstefar til Louisa og Børn dateret Hjelm den 

25-6-46. 

Kære Allesammen ! 

Blot et par Ord kære Louisa for at sige Dig Tak for de gode Dage jeg 

tilbragte hos Jer, Tak ogsaa hvad Du har gjort for vores kære Leo, 

og for den smukke Højtidelighed i Kirken. Jeg haaber Du er kommen 

lidt i Ro igen, nu inden dine Forældre skal rejse, saa I kan have 

nogle gode Dage sammen. 
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Rejsen hjem gik som planlagt, og Vejret er jo stadig det samme, og 

jeg har af den Grund samlet mig en rigtig skrap Forkølelse, dog tror 

jeg den er paa retur, i Aften er vi inviteret op hos Theodor, men 

Far og mig bliver hjemme hos Karen, saa jeg kan blive af med Snuen 

til det bliver rigtig sommer, den maa vel snart komme, vi længes jo 

alle efter Solen. 

Det bliver ikke noget langt Brev, jeg lægger det sammen med et 

Arnold skriver, Arnold ved nok mere at fortælle end jeg. 

Nu de bedste Hilsener fra os alle herhjemme og mange kærlige 

hilsener til Dine Forældre, det var jeg vel nok glad ved at faa 

hilst paa Dem inden De forlader Danmark. 

De kærligste Hilsener til Jer Alle sammen fra Bedstefar og Farmor. 

 

 

Brev fra Afra Friis 3.aug.1999. 

Uddrag vedr. foto fra Åbyhøj: 

Det lille Billede ved dit Hjem har jeg selv fotograferet. Vi fik et 

Bud om at der ville blive afholdt Sjælemesse over din Far og vi tre 

Søskende med ægtefæller + Asger hyrede en Lejebil – der var ikke 

meget efter Krigen og vi kørte på Celuldsdæk, hvor Chaufføren ikke 

turde køre hurtigt af Fare for Punktering – kom for sent til Århus 

(Ceremonien var begyndt) – men vi nåede det da. 

Louisa var så rørt over, at vi var kommet og inviterede os hjem – 

deraf Billedet. 
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Poesibog for Louisa Augusta Person 

Besøg hos familie i Belgien 7.jan.1947 (inkl. Grete + Emil): 

- ? 

- Boterdael 

- We. Alf. Person: Aan mijn Nichtje Louisa 

- Je nichtjes Emilia + Julienne, tante Hortense & onkel (Pol),       

Boom 

- L. Person, Van Landeghemstr. 85, Willebroek 

- Ch. Van Hoylandt, Boom 

- François Person: Uw kozijn 

- Gustaaf Person, Maria Schelkens 

- Jos, Georgette Meuldermans 

- Onkel en Tante, F. Kennes, Bertha Person 

- Georges en Albertine 

- J. Person, Anna De Bruyn, Emile Person. 

 

Besøgt familien i Tubize 9.jan.1947 (inkl. Grete + Emil, tante 

Jeanne og oncle Léon). 

 

 

Brev fra Emil og Grete til deres mor, februar 1947. 

 

Brev fra Emil i Lembeek til hans mor, påsken 1947. 

 

Ansøgning fra Louisa om arbejde på Aarhus Oliefabrik, 19.sep.1947. 

 

Rølliketidende 5.nov.1949 (lavet til privatfest for nogle Aarhus 

Oliefabrik-ansatte) 

 

I festen deltog Fru Louisa Sørensen, Frøken Gudrun T. Hansen, Frøken 

Eva Christoffersen, Frøken Kirsten Petertsen, Fru Elizabeth 

Gilsfort, Hr. Ole Mynster Fischer og Hr. Eric Gilsfort. 

 

Om Fru Louisa Sørensen skrives: 

Hendes oprindelse fortaber sig i det uvisse, men hendes til tider 

stærkt opblussende temperament, tyder paa en tildels sydlandsk 

oprindelse. Er expert i alle for almindelige dødelige uforstaaelige 

sprog. Hun er fortrolig med samtlige før og nutidige philosoffers 

visdomskoncentrat, som hun har samlet i følgende faa ord: ”Alt er 

forvirring”. Fruen er meget sparsommelig anlagt, hun slider aldrig 

paa sine egne blyanter, saalænge Fischer og Gilsfort har nogle !! 

VI TROR DET GERNE, VI TROR DET GERNE !! 

 

Det siges at Fru Sørensen spiser baade af skuffen og i kantinen 

!!!!!!???? 

 

- og saa sagde den store blyant til det lille viskelæder: ”Hvis 

lille viskelæder er du ??” 

”Jeg er Fischer´s !” 

”Naa !”, sagde den store blyant, ”Jeg er Fru Sørensen´s blyant !!!”   
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Uddrag af Louisa-notater i hendes lommebog for 1949 

30.mar.: Indlagt Sygehus. 

29.apr.: Kommet hjem fra Sygehus. 

 19 behandlinger kortbølge. 

30.maj:  Indsprøjtning mod Ischias. 

10.nov.: Givet Fru Damsgaard 150 Kr. 

12.nov.: Givet Fru Damsgaard 90 Kr. 

13.nov.: Givet Fru Damsgaard 50 Kr., i alt 290 Kr. 

24.nov.: Indlagt på Sygehus. 

26.nov.: Modtaget ”syges Salvelse”, samt kommunion. 

 1.dec.: Givet Ellen 400 Kr. 

2.-10.dec.: Tante Ida på besøg dagligt, ”børnene” næsten dagligt. 

10.dec.: Besøg om aftenen af Tove Nielsen, kontorchef Lützen og 

         Frue (tilbudt tuteur børnene), børnene, tante Ida. 

15.dec.: Papa ankommet. 

23.dec.: Besøg af Fru Haugsted (bogtrykker Haugsted´s hustru !). 

24.dec.: Bonpapa, kinderen, Gudrun, Richard, Jespersen, Ellen. 

25.dec.: Besøg af Bonpapa. 

26.dec.: Besøg af Grete, Emil, Papa. 
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Brev fra Aarhus Oliefabrik til Louisa, 7.mar.1950. 
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Uddrag af brev fra kontorchef Lützen 26.aug.1950:  
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Uddrag af Louisa-notater i hendes lommebog for 1950 

 5.jan.: 6 semaines á la clinique. 

27.jan.: Hjem fra Sygehus. 

 6.mar.: (Emil) optagelsesprøve til Katedralskole 1.Mellem kl. 

         11.30. 

 7.mar.: (Emil) optagelsesprøve kl. 8 – mundtlig. 

14.mar.: Emil har i sparebøsse 11,41 Kr. 

26.mar.: Rolig dag, ikke mange smerter. 

27.-29.mar.: Smerter. 

6.-8.apr.: Syg – morfin. 

10.-13.apr.: Syg – ikke morfin. 

18.apr.: Grete til Dansk hos Blaabjerg, Johan Langes vej 4. 

26.apr.: Religion Grete kl. 16.30. 

 Emil spejder kl. 18.30-20. 

27.apr.: Religion kl. 16-17. 

 4.maj:  Ankomst sygeplejerske Fru Thomsen. 

13.maj:  Emil rejst til Møn. 

 8.jun.: Sygeplejerske Fru Thomsen rejst. 

15.jun.: Sendt tante Marie rationeringsmærker Emil for juni, 

 4 margarine, 1 smør, 7 sukker. 

16.jun.: Ankomst (sygeplejerske) Frk. Mikkelsen. 

20.jun.: Emil hjem fra Møn. 

25.jun.: Afrejse børn Rom. 

 7.jul.: Hjemkomst børn Rom. 

20.jul.: Børnene rejst til Møn. 

 7.aug.: Betalt Hr. Lützen 610 Kr. 

 8.aug.: Børnene retur fra Møn. 

19.aug.: Knud (Lützen) 100 Kr. 

21.sep.: Skolepenge Knud 300 Kr. 

27.okt.: Besøg af Schultz. Frihedsfonden kan ikke hjælpe så meget 

         mere. 

16.dec.: Givet Knud 100 Kr. 
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Brev fra Emil og Grete til deres mor, 11.jan.1951. 
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Uddrag af brev fra Louisa Sørensen til fars fætter Kaj og hans 

familie på Fyn, sendt den 16.jan.1951: 

 

- Angående Grete og Emil – jeg er så afkræftet at jeg ikke kan have 

dem i huset, og da børnene har passet mig et helt år, både dag og 

nat, måtte der findes en udvej. Kontorchef (er kontorchef i en bank) 

Haaber Lützen fra Frihedsfonden har været mig til stor hjælp (han er 

imidlertid ikke ved Frihedsfonden mere på grund af hans idealistiske 

og retfærdige indstilling). 

Han har fundet en kostskole i Roskilde hvor de bor begge to. Grete 

og Emil er nogenlunde glade. 

Det har kostet mig mange tårer at sende børnene så langt bort på en 

kostskole. Jeg tænkte kun på deres eget vel– De sidste år havde de 

kun set sygdom og ikke måttet være børn. De var blevet meget nervøse 

og trætte, og tænk de skulle altid gå stille og måtte aldrig lave 

spektakel. 
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Louisa´s begravelse i 1951: 

 

 
Fortsat: 
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Brev fra Emile Person til Moster Ellen, 8.nov.1953 

 

Quand aux accidents dont notre brave Emil a été l´objet je dois 

d´abord vous relater que: 

 

Emil étant tout jeune, ne sachant pas encore courir sur ses jambes, 

un jour en été (son Père et sa Mère étant invités chez Mme et Mr 

Valentin) notre bonhomme, entendant jouer sa soeur Grete dans le 

jardin avec d´autres enfants, était grimpé sur une chaise, de lá, 

sur la table de la cuisine. La servante de ce moment, Emilia, ne 

prétait pas trop d´attention à ce qu´il pouvait arriver, avait 

laissé les fenêtres de la cuisine, donnant lieu dans le jardins, 

grandes ouvertes, et, notre très petit Emil est tombé, sur la tête, 

dans l´ouverture de la cave à côté des escaliers. Il parait, qu´il 

n´était pas blessé ! Seulement, une grosse bosse sur la tête. Emilia 

est parvenue à faire endormir le gamin et elle n´a rien dit aux 

Parents quand ils sont rentrés. Le lendemain Emil était encore 

accablé de sommeil, sa mère voulait le laver, touchait sa tête, avec 

cette grande bosse, il commenait à pleurer. Alors Emilia a dú 

confesser ! Louisa est allée avec Emil chez le docteur, qui 

heureusement, n´a rien trouvé d´anormal mais ordonnait de garder 

Emil, pour quelques jours, tranquil dans son lit. Voila une histoire 

que Leo et Louisa nous ont récité plusieurs fois par après ! 

 

Encore: Ce que vous m´avez fait part, il n´y a pas longtemps: Emil 

en jouant avec ses camerades s´est lancé, avec la tête contre un 

poteau, de la suite il est tombé par terre et resté quelques minutes 

sans connaissance. Emil a repris son jeu, mais peu après il s´est 

évanoui, aussi pour peu de temps. Il parait qu´Emil n´a pas été se 

plaindre chez le Docteur. 

 

Maintenant, sa maladie en Belgique: 

Il n´a jamais été question d´une méningite !! 

Je n´ai pas encore eu l´occasion de voir notre Docteur. Depuis 

quelques jours déja, il m´a promis de venir voir Bon´Maman et cela 

fait que j´attends ce moment pour pouvoir lui causer de ce que Emil 

a été souffrant. En tout cas je puis vous affirmer qu´Emil a été 

Traité pour une otite. Voila ce que s´est passé: Depuis quelques 

jours Emil était malade et avait des fièvres. Le Docteur ordonnait 

certains médicaments et garder le lit, parce qu´il était pris d´un 

grand froid. Deux, trois (jours) après, Emil commenait à se plaindre 
du mal dans l´oreille (de quel côté je ne sais plus) la joue et 

l´oreille bien gonflés. Notre Docteur préfèrait de faire venir un 

Docteur spécialiste. Ce Monsieur, après examen disait, qu´il était 

necessaire de faire  une petite opération, car Emil souffrait d´une 

otite, laquelle était temps d´ètre piquer pour empècher de 

complications. Après quelques minutes d´entretien avec notre 

Docteur, il fut conclus de faire l´opération; de traiter le malade 

avec de piqures de pénicilline tous les deux heures, jour et nuit, 

en même temps, toutes les heures, une autre piqure et entretemps 

encore un autre médicament. Emil a bien souffert pendant encore 

quelques jours et finalement il en est gueri. Je me rappelle encore 

que ce Spécialiste nous a conseillé, quand Emil est au Danmark, de 

le faire examiner, par un spécialiste, pour ses glands et ses 

polypes.  
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- Je sais aussi que sa mère, quand Emil est venu a Aabyhøj, qu´elle 

est allée avec Emil chez un Docteur, qui n´a rien trouvé d´anormal 

chez Emil. 

 

P.S. Lá ou j´écris piqure = prière lire injection - a pratiquer à la 

partie supperieure de la cuisse.  

 

 

Uddrag af brev fra Emile Person til Moster Ellen, Grete og Emil, 

11.dec.1953. 

 

Du temps qu´Emil était chez Tante Jeanne à Lembecq et suivit l´école 

à Tubize, le soir en entrant à la maison, son premier ouvrage fut, 

faire son petit devoir et apprendre sa leçon, mème quand ses 

camarades l´attendaient devant la porte. Il n´aurait pas bougé avant 

d´avoir fini son ouvrage de l´école. A l´école, Emil était considéré 

comme un garçon très intelligent, qui comprenait tout ce qu´il 

entendait en classe, le pire, dans une langue étrangère. 

 

Au sujet du piano pour notre chère Grete, j´en suis un grand 

partisan. Quand-même je dois dire que sa bonne mère, Louisa, du 

temps qu´elle était à l´athenée en troixième année, elle a du 

abandonner son piano pour ses études. C´est elle même qui a demandé 

pour remercier, la démoiselle pianiste, parcequ´elle n´avait pas du 

temps voulu pour s´occuper de sa musique. Les leçons et la musique 

devient encore assez chère aussi. 

 

Brev fra Frede Muldager Hansen, 6.sep.1989 

Uddrag: 

Min far døde for 10 år siden. En del af boet herunder breve og bøger 

har siden været opbevaret hos mig. først nu har jeg haft lyst og 

energi til at gennemgå disse ting sammen med min bror Henning, som 

bor i Korup nord for Odense. 

Vi har bl.a. fundet nogle breve som din far skrev til min far bl.a. 

mens han opholdt sig i Antwerpen. Da jeg finder at du og din søster 

Grete kan have mere interesse end jeg i at bevare dem, følger de 

vedlagt. Som børn fik vi lov til at rive frimærkerne af 

konvolutterne, så de fremtræder desværre i en dårlig stand. 

Desuden medsender jeg et brev, som din mor sendte til min far i 

1951. Jeg kan svagt huske at dette brev kom til mit hjem, for det 

var så længe siden, at din mor havde skrevet. 

Dine forældres bryllupsbillede hang hele min barndom på væggen i 

dagligstuen og neden under et lille billede af jer to søskende. vi 

havde naturligvis hørt om jer og om din fars skæbne, så da jeg i –51 

(som 12-årig) hørte om din mors brev, har jeg på en uforklarlig måde 

gemt denne episode, måske fordi din mor døde kort efter, og mine 

forældre rejste til Århus og deltog i begravelsen. Det var så vidt 

jeg husker første gang de tog på så lang en rejse sammen. Ellers var 

altid en af dem hjemme og passe bedriften og os tre børn.   
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Brev fra Dagny Ruus Jørgensen, født Pedersen, feb. 1991 til Grete og 

Bent´s sølvbryllup. 

Kære alle 5 ! 

Jeg sender hermed en af mine dejlige minder, og som jeg har læst 

mange, mange gange. Nu er jeg gammel, og når jeg er væk er der ingen 

der (kender) værdien af dem. 

Det var jo vore 3 store fætre, som legede med os, da vi var Børn. 

Det bedste for os (var), når fætter Leo kom hjem på ferie. Han 

elskede børn, og blev aldrig træt. Det var slemt for Ruth (født 

1919) og mig (født 1920) da han giftede sig. 

Der var pludselig en fremmed dame, som skulle sidde på fætter Leos 

knæ. Vi kunne jo heller ikke forstå fransk, som de talte med 

hinanden; men vi lærte kusine Louisa at kende og hun lærte dansk. 

Vi besøgte Jer alle 4 i Århus. Jeg kan huske vi cyklede sammen med 

Jeres Far og Grethe og Emil. Jeg havde Emil i en cykelstol, og jeg 

kan huske, hvor yndig en unge han var, jeg håbede at alle vi mødte 

skulle tro det var min søn. Om aftenen gik Ruth og jeg tur med 

kusine Louisa, vi skulle jo også se butikker. Det var under krigen, 

og vi fik lidt om Leos "skjulte" arbejde at se. Ja, det endte jo 

sørgeligt og tragisk, men de gode minder slutter aldrig.  

Der er ingen, der kan tage det fra os, vi gemmer i hjertet. Jeg 

håber vi må ses engang, det er så trist kun at mødes til 

begravelser. 

Jeg ønsker for Jer alle at I må få en god dag. Hils alle vi kender 

fra Dagny.  

  

Brev fra Ruth Glarbo, født Pedersen, 21.juni 2004, om Lars Peder-

sen´s efterkommere. Uddrag. 

I (Grete og Emil) ligner jeres Mor og Far, de var dejlige begge to, 

glade, kærlige og familietro. Der var fest og glæde, når de kom på 

besøg. Og I to børn var så fint klædt på. Gunver havde en stor 

dukkevogn, og den kunne Grete ligge i, det var Gunver meget stolt 

af. 
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Kildemateriale til efterspil 1951-1952    

 

Indledende oplysninger 

 

Louisa´s sagfører: Storm Mortensen.  

 

Kontorchef Lützen: 

Kontorchef i Aarhus og Omegns Bank Knud Haaber Lützen arbejdede for 

Frihedsfonden. Han hjalp i den egenskab i 1950 Louisa med praktiske 

ting, hun ikke selv kunne klare. Han stoppede arbejdet for 

Frihedsfonden hen på året, men fortsatte med at hjælpe Louisa. 

 

Skifteretten: 

Dommer: ? 

Skifteforvalter: Dommerfuldmægtig Holm. 

Skifterettens medhjælper: Lrs. Poul Hastrup. 

Midlertidig værge for Grete og Emil under skiftet: 

          Lrs. Poul Hastrup. 

 

Fast værge for Grete og Emil fra 28.feb.1951: Arnold Sørensen. 

Værge for Leo under skiftet og dødsformodningssagen: 

             Richard Sørensen. 
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Brev fra Richard Sørensen til Ellen Damsgård (Moster) dateret mandag 

d. 22.jan.1951: 
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Kladde til brev fra Ellen Damsgård (Moster) til Louisa´s far Emile 

Person, skrevet lørdag d. 27.jan.1951: 

 

Cher monsieur Person: 

Je ne sais expliqué mes sentiments envers vous maintenant que louisa 

n´est plus la, je connais bien que c´est une perte irremplaçable 

pour vous, pour elle je suis certaine que c´etait la meilleure 

chose, elle avait tant souffert et ne pouvait plus. Je sais que le 

pater Poppe vous ecrirait et il sera mieux en état de pouvoir vous 

expliquer le dernier temps de Louisa, de ma part je ne peux que vous 

assurer de ma plus profonde sympathie avec vous. 

J´aurai bien aimé que vous etiez ici, pour que je puisse mieux vous 

expliquer des choses qui c´est passé ici. Vous savez bien que c´est 

difficile de s´expliquer dans une autre langue, mais je ferais mon 

mieux. C´est en unisson avec M. et Md. Richard Sørensen que je vous 

ecris le suivant. 

Aprez la mort de Louisa, Richard s´adressait à l´advocat Hastrup, 

qui s´occupait des choses financielles de Louisa. L´advocat Hastrup 

donnait la permission à Richard d´arranger l´enterrement et lui 

donnait une lettre de Louisa. Cette lettre contenait pres-que 

seulement la frase: J´ai demandè Mr. Lützen d´être le tuteur des 

enfants. C´etait pour Richard un choc epouvantable. La famille de 

Leo était ici pour l´enterrement et nous avons conféré entre nous 

les décisions de Louisa. La famille est d´accord qu´on ne peut pas 

tolerer que Lützen sera le tuteur. Pour bien comprendre ce refus de 

remplir les voeux de Louisa il faut vous raconter un peu de tout ce 

qui s´est passé ici pendant la dernière anneé. 

Lützen avait commencé d´avoir Louisa tout à fait dans son pouvoir 

telle que c´etait lui qui décidait tout. C´est lui qui a envoyé les 

enfants à l´école ou ils se trouvent tellement malheureux, au lieu 

de les laisser vivre chez moi, ou ils se trouvaient heureux et 

pouvaient visiter leur maman quand ils le voulaient. Et en même 

temps Lützen et sa femme ont insinuer que je gagnais de l´argent sur 

la somme que Louisa me donnait. La liaison entre Louisa et Richard 

devenait à peu près celle entre des étrangers. Même quand Arnold et 

sa femme etaient la pour visiter Louisa c´etait Lützen et sa femme 

qui les recevaient à Chr. Winthersvej et les trai-taient comme des 

étrangers qui venaient leur visiter au lieu de la famille qui 

venaient visiter Louisa.  

Pour moi-même je vous assure, que cela me donnait de la peine et 

pendant quelques mois je suis venu très rarement chez Louisa, mais 

comme j´aime les enfants et je savais Louisa bien malade, j´ai re-

commencer d´y aller et pendant les derniers mois Louisa avait changé 

beaucoup et m´à beaucoup parlé de ses enfants, qui sont venu chez 

moi quand ils etaient ici pendant leur vacances. Richard  et Ida 

n´ont pas cesser d´aller visiter Louisa et de s´occuper d´elle, mais 

naturellement il n´y avait pas la confiance qu´il faut ètre dans la 

famille. J´avais l´impression, que les enfants manquaient beaucoup à 

Louisa et la nurse aussi disait, qu´elle pleuvait, parcequ´ils 

n´etaient pas la, mais comme la nurse di-sait, c´est Lützen qui a 

voulu les envoyer là-bas et il a telle-ment Louisa dans son pouvoir 

qu´elle a consenti. 

C´est tellement difficile de vous expliquer au fond tout ce qui 

c´est passé, il y a tant des choses, mais en tout cas la famille n´a 

pas confiance en lui et sont decidé a faire son mieux pour qu´il ne 

sera pas tuteur. 
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Kladde til brev fra Ellen Damsgård (Moster) til Louisa´s far Emile 

Person, skrevet lørdag d. 27.jan.1951 fortsat: 

 

La méthode ici est telle que le juge designe quelqu´un de la famille 

comme tuteur, mais s´il y a, comme est le cas ici, une lettre disant 

quelqu´un, ceci sera nommé, si c´est un homme respectable (ce que 

nous doutons). 

La famille s´est adressé à leur advocat, qui aujourd´hui a ecrit une 

lettre au juge denonçant la décision de ne pas accepter Lützen comme 

tuteur. 

Comme vous ètes aussi de la famille il faut que vous ètes au courant 

de l´affaire, même qu´il peut-être difficile pour vous de tout 

comprendre, et naturellement nous n´avons pas l´intention de vous 

forcer de prendre la partie de la famille ici, mais comme vous 

connaissez bien toute la famille et moi aussi, j´éspere que vous 

voulez nous croire, que toute cette affaire, qui est tellement 

penible pour tout le monde, sera soutenu jusqu´au bout seulement à 

cause de l´avenir des enfants. 

Les enfants n´ont naturellement pas été mis au courant, ils sont 

aujourd´hui retourné à Møn pour y rester encore quelques jours avant 

de recommencer l´école. Hier était pour lui un jour très dure, comme 

vous pouvez bien penser, de les voir là-bas autour du cercueil etait 

navrant, après l´enterrement ils ont été un peu plus calme, mais ils 

ont maintenant besoin de se trouver dans une famille ou ils 

partiennent et de trouver s´aimé, des choses qu´ils ne trouvent pas 

à l´école. 

J´éspere que vous avez compris la situation grave, qui nous prend 

tous au coeur, et nous vous prions bien monsieur de vouloir 

réfléchir de tout ce que je vous ai racconté, et d´écrire à Richard 

et Ida de ce que vous pensez, même si vous (her ender kladden).   

 



Generation I.       Forældre til Grete og Emil Ane nr. 2/3 

Aner\00002/Rev. apr. 2021                                              Side  179 

Brev fra Louisa´s far Emile Person til Ellen Damsgård (Moster) til, 

dateret tirdag d. 30.jan.1951: 
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Brev fra Richard Sørensen til Ellen Damsgård (Moster) dateret lørdag 

d. 3.feb.1951: 
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Brev fra Richard Sørensen til Ellen Damsgård (Moster) dateret lørdag 

d. 3.feb.1951 fortsat: 
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Brev fra Richard Sørensen til Ellen Damsgård (Moster) dateret søndag 

d.24.feb.1951: 
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Brev fra Richard Sørensen til Ellen Damsgård (Moster) dateret søndag 

d.24.feb.1951 fortsat: 
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Værgebeskikkelse dateret 28.feb.1951: 
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Værgebeskikkelsesfuldmagt underskrevet 13.maj 1952: 
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Skifte: 
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Skifte fortsat: 
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Skifte fortsat: 
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Skifte fortsat: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Generation I.       Forældre til Grete og Emil Ane nr. 2/3 

Aner\00002/Rev. apr. 2021                                              Side  190 

Skifte fortsat: 
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Skifte fortsat: 
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Skifte fortsat: 
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Skifte fortsat: 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



Generation I.       Forældre til Grete og Emil Ane nr. 2/3 

Aner\00002/Rev. apr. 2021                                              Side  194 

Skifte fortsat: 
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Skifte fortsat: 
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Skifte fortsat: 
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Skifte fortsat: 
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Skifte fortsat: 
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Skifte fortsat: 
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Skifte fortsat: 
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Skifte fortsat: 
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Skifte fortsat: 
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Skifte fortsat: 
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Skifte fortsat: 
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Skifte fortsat: 

 

 

 

 



Generation I.       Forældre til Grete og Emil Ane nr. 2/3 

Aner\00002/Rev. apr. 2021                                              Side  206 

Skifte fortsat: 
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Skifte fortsat: 
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Skifte fortsat: 
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Skifte fortsat: 

 

 

 

 

 

 


