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Pollerup Kullegård: 

 

 

   Søren Kristensen / Christensen: 

   gårdejer på Pollerup Kullegård. 

   * 11-7-1813 i Pollerup, Keldby sogn, 

   + 22-3-1893 på Stege sygehus. 

   Gift i Keldby 11-12-1840 med 

   Maren Kirstine Jensdatter: 
   * 1-1-1816 på Pollerup Kullegård, Keldby sogn, 

   + 26-1-1881 samme sted. 

 

Børn og efterslægt: 

 

1: Ane Kirstine Sørensdatter: 

 * 28-5-1841 på Kullegården, 

 + 7-4-1916 i Tostrup, Keldby sogn hos sønnen Frederik. 

 Gift i Keldby 2-11-1865 med 

 Hemming Hansen: 

 * 6-2-1839 i Tostrup Vængesgård, Keldby sogn, 

 + 3-7-1895 i Sandvigsbugten udenfor Mern sogn, idet han blev ramt af lynild, da han med sin båd lå til ankers her. Begravet i  

 Keldby. 

 Parcellist i Tostrup Vængesgård og fisker i Tostrup på matr.12d (h). Hørte til Frederikfamilien. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Ane Kirstine Sørensdatter Hansen. 
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 Børn: 

 1a: Frederik Hansen: 

  * 25-5-1866 i Tostrup Vængesgård,      

  + 28-1-1942 i Tostrup, Keldby sogn. 

  Sejlede som ung på langfart verden rundt, slog sig siden ned som bådebygger med et ret stort bådebyggeri og 

  fisker i Tostrup, Keldby sogn. Byggede hus på matr.13c i Tostrup. 

  Han har fremstillet kirkeskibet ”Rigmor” i Keldby kirke. 

  Gift i Fanefjord 10-12-1909 med sin kusine 

  Valborg Kirstine Sørensen: 

  * 2-2-1877 i Tostenæs skole, 

  + 4-11-1958 i Jyderup, begravet i Keldby. 

  Ægteskabet var barnløst, men de tog hendes søster Thoras yngste datter, Frida (1906-1994), til sig og opdrog 

  hende. 

 

      

 

 

    

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Valborg Sørensen og Frederik Hansen. 

Ane Kirstine Hansens hus i Tostrup Vængesgaard. 
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 1b: Jens Christian Hansen: 

  * 14-3-1868 i Tostrup Vængesgård, 

  + 2-7-1951 i Pollerup Kullegård. 

  Først fisker, siden gårdejer på Pollerup Kullegård matr.3 fra 29-4-1907. 

  Gift i Keldby 5-4-1907 med 

  Anna Kristine Rasmussen: 

  * 4-1-1885 i Keldbylille smedie, 

  + 24-2-1980 på Ulfsund Plejehjem, begravet i Keldby. 

  Hun ejede gården fra mandens død, til sønnen overtog den i 1968, og boede sammen med ham. 

  Hun skaffede mig billederne af mine tip-oldeforældre fra Kullegården, idet der var blevet lavet en serie kopier af 

  originalerne, som fandtes hos et af deres børnebørn, Signe Grøn, i Tostrup, til en del af familien, der var hjemme 

  på besøg fra USA omkring 1965. 

  Børn: 

  1b1: Hemming Ejner Hansen: 

   * 3-3-1908 på Kullegården, 

   + 7-6-1982 på Kullegården. 

   Ugift, boede med sin moder på Kullegården matr.3, som han overtog 12-8-1968. 

 

  1b2: Aksel Kristian Hansen: 

Frederik, Jens Christian,  

Clara og Johannes Hansen. 



 5 

   * 1-1-1910 på Kullegården. 

   + o.2001 på Plejehjemmet i Lendemarke, Stege sogn. 

   Parcellist i Svendsmarke. 

   Gift i Horbelev sogn 23-8-1936 med 

   Dagmar Kathrine Vilhelmine Rasmussen: 

   * 5-1-1914 i Horbelev,  

   + efter 2001 på Plejehjemmet i Lendemarke. 

   Barn: 

   1b2a: Hans Erik Hansen: 

    * 4-5-1941 i Svensmarke, Stege Landsogn. 

    Invalidepensionist, bosat i Lendemarke 2013. 

 

  1b3: Asta Kirstine Hansen: 

   * 20-8-1911 på Kullegården, 

   + 23-12-1994 i Næstved. 

   Gift i Keldby 6-10-1935 med 

   Aron Viggo Larsen: 

   * 2-6-1911 i Damsholte by og sogn, 

   + 27-5-1977 i Næstved. 

   Parcellist i Råbylille, Elmelunde sogn og i Pollerup. Husejer i Næstved. 

   Børn: 

   1b3a: Anna Irene Larsen: 

    * 26-8-1937 i Råbylille, Elmelunde sogn. 

    Montrice på telefonfabrikken GNT. 

    Gift i Keldby 5-7-1958 med 

    Frede Henning Hjort Andersen: 

    * 22-2-1935 i Græsted. 

    Bosat i Bagsværd. Specialarbejder ved GNT telefon. 

    Børn: 

    1b3a1: John Hjort Andersen: 

     * 22-7-1959 i Søborg. 

     IT-specialist, bosat i London. 

     Samboende med 

     Therasa Harkin født Logue:  
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     * 19-2-1959 i Derry, Nord Irland. 

. 

    1b3a2: Frank Hjort Andersen: 

     * 23-12-1960 i Søborg. 

     Bosat i Herlev, bankuddannet, ansat i Lån & Spar Bank. 

     Gift med 

     Lisbeth Nielsen. 30-7-1961 arb. herlev hospital, lønregnskab. herlev 

     Børn: 

     1b3a2a: Louise Hjort Andersen: 

      * 25-11-1990 i Herlev. 

     1b3a2b: Therese Hjort Andersen: 

      * 17-3-1994 i Herlev. 

 

   1b3b: Mona Merete Larsen: 

    * 14-7-1942 i Råbylille, Elmelunde sogn. 

    Uddannet sekretær på Scala Sko, København. 

    Gift med 

    Ruddi Ejvind Pedersen. 

    Bosat i Næstved. 

    Børn:  

    1b3b1: Johnny Ruddi Pedersen: 

     * 10-3-1964 i Næstved. 

     Gulvafsliber. 

     Bosat i Sandved. 

     Børn: 

     1b3b1a: Anita Ruddi Pedersen. 

     1b3b1b: Steffen Ruddi Pedersen. 

     1b3b1c: Belinda Ruddi Pedersen. 

     1b3b1d: Thomas Ruddi Pedersen. 

 

    1b3b2: Djimmy Ruddi Pedersen: 

     * 21-12-1969 i Næstved. 

     Gulvafsliber, ingen børn. 

     Bosat i Vallensved. 
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    1b3b3: June Ruddi Pedersen: 

     * 21-2-1974 i Næstved. 

     Maskinarbejder, ansat på Risø. 

     Gift med 

     Allan Flittner. 

     Ejer af et slamsugerfirma.  

     Bosat i Fuglebjerg. 

     Børn: 

     1b3b3a: Amalie Flittner. 

     1b3b3b: Amanda Flittner. 

     1b3b3c: Andreas Flittner. 

  

   1b3c: Conni Kirsten Larsen: 

    * 17-3-1944 i Råbylille, Elmelunde sogn. 

    Gift (ægteskabet ophævet) med 

    Teddy Petersen. 

    Bosat i Næstved. 

    Børn: 

    1b3c1: Mariann Maria Petersen:  

     * 20-6-1964 i Næstved. 

     Sosuassistent, bosat i Næstved. 

     Gift (ægteskabet ophævet) Andersen. Ingen børn. 

 

    1b3c2: Käte Anna Petersen:  

     * 14-3-1967 i Næstved. 

     Ergoterapeut, bosat i Næstved. 

     Barn: 

     1b3c2a: Olav Hjalmar Kristensen: 

      * 3-2-1998 i Næstved. 

 

  1b4: Ella Margrethe Hansen: 

   * 3-9-1913 på Kullegården, 

   + 9-10-1994 i Lendemarke, Stege Landsogn. 
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   Gift i Keldby 30-10-1931 med 

   Jens Julius Johansen: 

   * 5-6-1909 i Vig sogn, 

   + oktober 1998 i Lendemarke, Stege Landsogn. 

   Fodermester i Tjørnemark, efter 1954 arbejdsmand i Lendemarke. 

   Børn: 

   1b4a: Olga Johansen: 

    * 6-10-1934 i Tjørnemarke, døbt i Keldby, tvilling, 

    + 2011 i Næstved. 

    Gift i Stege 11-12-1954 med 

    Jørgen Leif Olsen: 

    * 26-1-1930 i Hellested, Præstø amt, 

    + 2007 i Næstved. 

    Bosat i Tjørnemarke ved vielsen og første datters fødsel, købmand i Koster ved  

    anden datters fødsel, senere bosat i Næstved. 

    Børn: 

    1b4a1: Lone Jeanette Olsen: 

     * 22-1-1956 på Stege sygehus fra Tjørnemarke, Stege Landsogn, 

     + 2004 i Næstved. 

     Børn: 

     1b4a1a: Theresa Thorstensen: 

      * 1978 i Næstved, døbt 23-9-1978. 

     1b4a1b: Simone Thorstensen. 

     1b4a1c: Cecilie Thorstensen. 

 

    1b4a2: Gitte Henriette Olsen: 

     * 2-5-1960 på Stege sygehus fra Koster, Stege Landsogn. 

     Bosat i Næstved. 

     Gift med 

     Hans Nielsen. 

     Børn: 

     1b4a2a: Mads Kristian Nielsen. 

     1b4a2b: Andreas Nielsen. 

     1b4a2c: Oliver Nielsen. 
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   1b4b: Frida Johansen: 

    * 6-10-1934 i Tjørnemarke, døbt i Keldby, tvilling, 

    Gift i Gentofte 29-11-1969 med 

    Bent Harritzhøj: 

    Montør i Gentofte, bosat i Charlottenlund. 

    Børn: 

    1b4b1: Mette Harritzhøj: 

     * 10-12-1962 i Gentofte, døbt i Keldby kirke. 

     Ansat i DONG. 

     Bosat i Lyngby. 

     Gift med  

     Harry Harritzhøj. 

     Børn: 

     1b4b1a: Louise Harritzhøj: 

      * 10-12-1988 i Lyngby. 

      Ansat i Danske Bank, Lyngby. 

     1b4b2: Cecilie Harritzhøj: 

      * 29-4-1993 i Lyngby. 

 

    1b4b2: Claus Harritzhøj: 

     * 9-8-1966 i Gentofte. 

     Ansat i Arbejdernes Landsbank, Helsingør. 

     Gift med 

     Babette Bernstein. 

     Barn: 

     1b4b2a: Julius Bernstein Harritzhøj: 

      * 27-8-2006 i Helsingør. 

 

  1b5: Helga Marie Hansen: 

   * 5-1-1915 på Kullegården, 

   + 2-3-1998 i Sejling by og sogn. 

   Gift i Keldby 14-5-1939 med 

   Peter Svejstrup Hansen: 
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   * 4-12-1910 på Grauballe Mark, Svostrup sogn, Hids herred, 

   + 2-9-1994 i Sejling by og sogn 

   Fodermester på Kullegården ved vielsen, i Frenderup, Damsholte sogn i 1941. Arbejdsmand med 

   bopæl på RødkildeHøjskole i 1945. 

   Flyttet til Silkeborg egnen efter 1945. 

   Barn: 

   1b5a: Flemming Svejstrup Hansen: 

    * 5-4-1945 på Stege Sygehus fra Rødkilde Højskole, Stege Landsogn, 

    + juni 2005 i Helsingør. 

    Værtshusholder, pølsemagermester, kok, sømand. 

    Børn: 

    1b5a1: Malene Nordstrøm:  
     * 10-2-1974 i Saunte. 

     Bosat i Hornbæk. 

 

    1b5a2: Lars Svejstrup Hansen: 

      * 25-7-1979 i Helsingør. Opvokset i Odense. 

     

  1b6: Hans Frede Hansen: 

   * 8-2-1916 på Kullegården, 

   + 21-6-1961 på Kommunehospitalet i Århus, begravet i Keldby.  

   Motormand til søs, ugift. 

 

  1b7: Hertha Helene Hansen: 

   * 11-10-1921 på Kullegården, 

   + 27-9-2016 i Stege. (mor, mormor, farmor, oldemor). 

   Gift i Keldby 10-4-1944 (ægteskabet ophævet) med 

   Torkild Vinther: 

   * 31-5-1914 i Hjertebjerg, Elmelunde sogn. 

   Tømrer i Hjertebjerg. 

 

   Gift 2. på Vordingborg Rådhus 15-4-1952 med 

   Ottar Vilhelm Kristoffersen: 

   * 31-7-1907 i Kirke Syv, 
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   + juni 1983 i Elmelunde. 

   Gårdejer i Elmelunde, Elmelunde sogn. 

   Børn: 

   1b7a: Jens Ottar Kristoffersen: 

    * 29-1-1953 i Elmelunde. 

    Mekaniker, ansat på kagefabrikken i Stege til 2012. 

    Bosat på Nyvang, Stege. 

    Gift med 

    Lis Christensen. 

    Børn: 

    1b7a1: Karina Kristoffersen: 

     * 6-6-1979 i Stege. 

     Cand. scient. human biologi fra Københavns Universitet 2013.05.23

     Bosat i Albertslund. 

     Samboende med 

     Lasse Christiansen. 

 

    1b7a2: Klaus Kristoffersen: 

     * 10-8-1983 i Stege. 

     Civil ingeniør fra DTU, elektroniklinien. 

     Ansat ved B&O, udviklingsafdelingen, Lyngby. 

 

   1b7b: Lisbeth Kristoffersen: 

    * 12-8-1961 i Elmelunde. 

    Børnehavepædagog. 

    Bosat på fødegården. 

    Gift med 

    Benny Jensen. 

    Børn: 

    1b7b1: Katrine Stavrebjerg Jensen: 

     Stud. psych, København. 

    1b7b2: Kristian Stavrebjerg Jensen: 

     Gymnasieelev. 
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 1c: Peder Hansen: 

  * 10-8-1869 i Tostrup Vængesgård, 

  + 12-6-1873 samme steds. 

 

 1d: Eleonora Marie Hansen: 

  * 4-3-1871 i Tostrup Vængesgård. 

  Immigreret til USA 1892 ifølge folketælling 1900. 

  + 2-12-1909 i Alden, Freebon County, Minnesota. Der findes et gravsted for hende på Carlston Cemetery,  

  Alden, med fødselsåret 1871 og dødsåret 1909. 

  Gift 9-7-1894 i Carlston, Freebon County, Minnesota med 

  Peter Hemmingsen: 

  * September 1864 i Danmark. 

  Immigreret til USA i 1887 ifølge folketælling 1900. Værtshusholder i Alden i 1900,  

  møbelhandler samme sted i 1910, herefter bortrejst fra byen. 

  Børn: 

  1d1: Anna Irene Hemmingsen: 

   * 27-5-1895 i Alden, Freebon. 

   + marts 1976 i Kent, Washington State. 

   Gift med 

   Herbert A. Johnson: 

   Bosat i Seattle i 1918, senere igen i Kent. 

   8812 South 218th. Street, Kent, 98031 Washington. 

   Barn: 

   1d1a: Marie Delores Johnson: 

    * 17-7-1914 i Alden, Freebon, 

    + 10-2-2002 i Kent, Kings County, Washington State. 

    Gift 3-2-1940 med       Eleonora Hansen  

    Mads Andersen Mauritsen:    

    * 3-1-1901 i Brøns, Danmark,    

    + 12-12-1999 i Kent, South Kings County. 

    21703 84th Ave South, Kent, 98031 Washington. Har besøgt Møn. 

    Ejer af Kent Planteskole med Paul A. Fisker, senere eneejer til 1981. 

    Børn: 
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    1d1a1: Robert H. Mauritsen: 

     * o.1942 i Kent. 

     PhD i matematik, ansat ved University of Washington, Seattle. 

     Bosat i Seattle 2012. 

 

    1d1a2: Peter Allan Mauritzen: 

     * 1947 i Kent. 

     Bosat i Kent 2012. 

    Mads A. Mauritsen havde været gift før og havde sønnen Richard Mauritsen. Da 

    Marie Mauritzen døde, havde hun 5 børnebørn, seks oldebørn og fem tipoldebørn. 

 

  1d2: Eyvind / Ivan H. Hemmingsen: 

   * oktober 1896 i Alden. 

   Videre skæbne ukendt. 

 

  1d3: Effie L. Hemmingsen: 

   * 27-11-1898 i Alden, Freebon. 

   + 15-6-1989 i Kent, Kings County, Washington. 

   Gift med 

   Paul A. Fisker: 

   * o.1902 i Danmark, immigreret til USA 1924, 

   + 3-1-1955 i Seattle, Washington, begravet i Kent. Nekrolog i “Den Danske Pionér”. 

   Bosat 8631 South 218th, Kent, 98031 Washington. På Møn sidst i 1940-ne. 

   Planteskoleejer sammen med Mads M. Mauritsen. 

   Barn: 

   1d3a: Gary P. Fisker: 

    * o.1937 i Kent. 

    Gift med 

    Maureen Fisker: 

    * 1944. 

    Bosat 35 Av W. Washington 98199. 

 

  1d4: Asta Vivian (Evlyn) Hemmingsen: 

   * 20-4-1901 i Alden, Freebon. 
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   + maj 1996 i Oregon. Var begge på Møn i sommeren 1970. 

   Gift med 

   Viggo Kjersgaard: 

   * 22-11-1899, 

   + maj 1980 i Oregon. 

   Bosat 8026 N. Woolsley Ave, Portland, Multusmah County, Oregon 97203. 

 

  1d5: Ebba Sylvia Hemmingsen: 

   * 29-3-1903 i Alden, Freebon. 

   + 1984 i Seattle, Washington. 

   Gift med 

   Harry D. Chamberlain. 

   Bosat 132 N 103 RD, ST, Seattle, Washington. 

 

  1d6: Rita Marie Hemmingsen: 

   * 4-3-1905 i Alden, Freebon. 

   Videre skæbne ukendt. 

 

 1e: Ingeborg Johanne Dorthea Kirstine Hansen: 

  * 3-3-1873 i Tostrup Vængesgård. 

  Immigreret til Alden, Minnesota, USA i 1893 med s/s Amerika fra København.  

  + 7-4-1961 i Gull Lake, Saskatchewan, Canada, begravet fra Gull Lake United Church. 

  Gift i Freebon, Minnesota 1-12-1896 med 

  Julius Hansen: 

  * 1-1-1870 i Danmark. 

  Arbejdsmand i Alden til efter 1906, herefter immigreret til Sackatchewan, Canada, hvor han drev landbrug. 

  Børn: (de ældste): 

  1e1: Peter C. Hansen: 

   * 11-3-1899 i Alden, Freebon. I folketælling 1900 opholdt han og hans mor sig hos hendes søster 

   og familie i Alden, mens manden arbejdede andet sted. 

   Senere skæbne ukendt. 

 

  1e2: Hemming Arthur Hansen: 

   * 24-7-1903 i Alden, Freebon. 
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   Bosat Box 551, Gull Lake, Saskatchevan, Canada SON IAO. 

   Gift med 

   Minnie Hansen. 

   Barn:      

   1e2a: Nora Hansen: Sygeplejerske, gift og har familie i området. 

 

  1e3: Viggo Marius Hansen: 

   * 14-11-1906 i Alden, Freebon. 

   Bosat Box 480 Gull Lake, Saskatchewan, Canada SON IAO. 

   Gift med 

   Dorothy Hansen. Ingen børn, Viggo, Dorothy og Minnie har besøgt familien på Møn. 

 

 1f: Peter Jephard Hansen: 

  * 1-10-1874 i Tostrup Vængesgård, 

  + 10-6-1875 samme steds. 

 

 1g: Clara Petrea Hansen: 

  * 20-11-1876 i Tostrup Vængesgård, 

  + 16-3-1962 i Keldbylille, begravet i Keldby. 

  Gift i Keldby 1-5-1903 med 

  Axel Sofus Jensen:  
  * 7-4-1879 i Borre sogn,  

  + 9-7-1942 på Diakonissestiftelsen, Solbjerg sogn, København. 

  Parcellist i Tostrup, på Kullegården og fra 1920 i Keldbylille. 

  Børn: 

  1g1: Karen Rigmor Thorsvang Jensen: 

   * 6-2-1904 i Tostrup, 

   + 26-5-1936 i Nørreby, Borre sogn, begravet i Keldby. 

   Forskolelærerinde i Nørreby. 

 

  1g2: Ellen Thorsvang Jensen: 

   * 8-1-1905 i Tostrup, 

   + 3-3-1912 på Epidemisygehuset i Stege, begravet i Keldby. 
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  1g3: Helge Thorsvang Jensen: 

   * 8-10-1906 i Tostrup, 

   + 12-8-1988 i Keldby. 

   Arbejdsmand i Magleby, parcellist i Tostrup og på Kullegården. 

   Gift i Magleby 3-1-1932 med 

   Edith Katrine Ansbjerg: 

   * 23-6-1914 i Stakroge, Sdr.Omme sogn, 

   + 14-9-1992 i Keldby. 

   Børn: 

   1g3a: Kaj Erik Thorsvang Jensen: 

    * 18-12-1931 i Klintholm, Magleby, 

    + 21-2-1932 samme sted, begr. i Keldby. 

 

Forrest fra venstre: Signe, Esther, Clara med Ellen Marie, Maja, Ingeborg, Helge.   

Bagerst: Rigmor og Axel Jensen, o.1920. 

 

 



 17 

 

   1g3b: Knud Thorsvang Jensen: 

    * 28-4-1933 i Magleby by og sogn, 

    + 2-10-2005. 

    Gift med Sonni. 

    Børn: 

    1g3ba: Frank Thorsvang Jensen: 

     * o.1955, 

     + 2008. 

    1g3bb: Pia Thorsvang Jensen. 

    1g3c: Helle Thorsvang Jensen: tvilling. 

    1g3d: Gitte Thorsvang Jensen: tvilling. 

 

   1g3c: Karen Thorsvang Jensen: 

    * 29-8-1934 i Magleby by og sogn. 

    Husassistent på alderdomshjemmet i Vordingborg 1955, husbestyrerinde i Råbylille. 

    Bosat i Næstved. 

    Barn: 

    1g3c1: Lisbeth Thorsvang Jensen: 

     * 4-11-1955 i Næstved, døbt i Keldby.  

     Far: Johan Nielsen, 

     Math, Vordingborg, * 2-4-1928. 

     Gift med 

     Dan Jensen: 

     * 2-4-1939, 

     + 25-12-1998 i Næstved. 

     Barn: 

     1g3c2: Anette Lillian Thorsvang Jensen: 

      * 14-4-1962 på Stege sygehus. 

 

   1g3d: Kurt Thorsvang Jensen: 

    * 9-2-1938 i Tostrup, 

    + 10-9-2006. 

    Samboende med Ingrid. 
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    Barn: 

    1g3d1: Mette Thorsvang Jensen. 

 

   1g3e: Keld Thorsvang Jensen: 

    * 8-8-1943 i Tostrup, 

    + 6-9-2001. 

    Ugift. 

 

   1g3f: Ketty Thorsvang Jensen: 

    * 21-3-1945 i Tostrup. 

    Gift med 

    Eilif Carstensen. 

    Bor 2300 København S. 

    Børn: 

    1g3f1: Henrik Thorsvang Carstensen. 

    1g3f2: Lars Thorsvang Carstensen. 

    1g3f3: Dorthe Thorsvang Carstensen. 

 

   1g3g: Karl Kristian Thorsvang Jensen: 

    * 24-5-1951 på Kullegården. 

    Bosat i Stege. 

    Gift med Mona. 

    Børn: 

    1g3g1: Mia Thorsvang Jensen. 

    1g3g2: Kim Thorsvang Jensen. 

 

   1g3h: Kirsten Thorsvang Jensen: 

    * 29-7-1958 på Kullegården. 

    Gift med 

    Ove Jacobsen. 

    Bosat i Næstved. 

    Barn: 

    1g3h1: Christian Thorsvang Jacobsen. 
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  1g4: Marie Thorsvang Jensen: 

   * 30-8-1908 i Tostrup, 

   + 24-4-1912 samme sted. 

 

  1g5: Hansine Thorsvang Jensen kaldet Signe: 

   * 27-2-1910 på Kullegården, 

   + 19-6-2003 i Stege, begravet i Keldby. 

   Gift i Keldby 27-11-1931 med 

   Johan Grøn: 

   * 13-12-1905 i Ketting, Als, 

   + 22-12-1969 på Stege Sygehus, begravet i Keldby. 

   Kommunekasserer i Keldby kommune, bosat i Tostrup. 

   Børn: 

   1g5a: Klara Grøn: 

    * 10-2-1934 i Tostrup. 

    Overassistent i Stege. 

    Gift med 

    Hans Ove Lorentsen: 

    * 29-7-1923 i Stege, 

    15-10-1985 i Stege. 

    Lagerforvalter, Stege. 

    Barn: 

    1g5a1: Åse Grøn Lorentsen: 

     * 1-6-1958 i Stege, døbt i Keldby. 

     Sygeplejerske fra Slagelse sygehus 1981. 

     Gift med 

     Erik Larsen: 

     Gårdejer på Dyrehavegård, Dalmose. 

     Børn: 

     1g5a1a: Søren Grøn Larsen: 

      * 12-2-1984 i Dalmose. 
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      Landbrugsuddannet fra Gråsten og Dalum  

      landbrugsskoler. HHX fra Selandia, Slagelse. 

      Virksomhedsleder på sit og faderens landbrug. 

      Bor i Oreby, Dalmose. Gift i Sdr. Bjerge 15-6-2019 med 

      Gitte Hansen Jochumsen: 

      * 20-3-1982 i Rønnebæk. Bager. 

      Børn: 

      1g5a1a1: Carl Grøn Larsen: 

       * 5-3-2014 i Dalmose (Næstved sygehus). 

      1g5a1a2: Line Grøn Larsen 

       * 26-11-2016 i Dalmose. 

     1g5a1b: Anne Grøn Larsen: 

      * 25-9-1985 i Dalmose. 

      Kognitiv milieuterapeut (Tao-Lejre) 

      Professionsbachelor pædagog fra University College 

      Sjælland, Haslev. Diplomudd. i pædagogisk psykologi. 

      Bosat i Dalmose. 

     1g5a1c: Kristian Grøn Larsen: 

      * 14-4-1990 i Dalmose. 

      HHX fra Selandia, Slagelse. 

      Speditør ved NTG, Malmø. Bosat på Amager. 

 

   1g5b: Bjørn Grøn: 

    * 26-11-1940 i Tostrup. 

    Tidligere trafikchef i SAS. Bosat i Rødbylund. 

    Gift med 

    Wibeke Nyegaard Sørensen. 

    Børn: 

    1g5b1: Myong Ok Yang døbt Myong Grøn: 

     * 3-8-1971 i Pusan, S.Korea, døbt 20-8-1972 i Præstebo kirke, Herlev. 

     Cand.scient.pol., ansat i Kirkeministeriet. Bosat på Frederiksberg. 

     Gift på Københavns Rådhus 20-5-2006 (ægteskabet ophævet) med 

     David Probst: 

     * 26-12-1972. 
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     Barn: 

 

     1g5b1a: Thea Grøn Probst: 

      * 7-5-2009 på Rigshospitalet, København, 

      døbt 30-8-2009 i Lindevangs kirke, Frederiksberg. 

    1g5b1b: Jin Won Sook døbt Tana Grøn: 

      * 3-10-1972 i Pusan, S.Korea, døbt 26-10-1975 i  

      Vollerslev kirke. 

      Grafiker med speciale i typografi. 

      Socialpædagog, bosat i 2860 Søborg. 

 

  1g6: Ingeborg Thorsvang Jensen: 

   * 2-5-1911 på Kullegården, 

   + 11-12-1987 på Stege sygehus, begravet i Keldby. 

   Gift 10-1-1935 i Keldby (ægteskabet ophævet 31-5-1951) med 

   Niels Pedersen: 

   * 14-1-1908 i Junget sogn, Viborg amt. 

   Bestyrer af Slotshøj Forsamlingshus, Keldbylille. Bosat i 

   Skive fra før 1952. 

   Hans fraskilte hustru boede i Keldby. 

   Børn: 

   1g6a: Ole Baadsgaard Pedersen: 

    * 9-8-1938 i Slotshøj Forsamlingshus. 

    Konfirmeret 1952 i Keldby fra Bogø. 

    Bosat i Birkerød. 

    Gift med (ægteskabet opløst) Anne Marie. 

    Børn: 

    1g6a1: Hans Baadsgaard Pedersen. 

    1g6a2: Inge Lise Baadsgaard Pedersen. 

    1g6a3: Niels Ole Baadsgaard Pedersen. 

     

   1g6b: Hans Baadsgaard Pedersen: 

    * 2-4-1943 i Slotshøj Forsamlingshus. 

    Konfirmeret 1957 i Keldby. 
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    Bosat i Viborg. 

    Gift med 

    Vibeke Bøving: 

    * 15-3-1944. 

    Barn: 

    1g6b1: Rikke Baadsgaard Pedersen. 

 

   1g6c: Niels Baadsgard Pedersen: 

    * 27-4-1944 i Slotshøj Forsamlingshus. 

    Konfirmeret 1958 i Keldby. 

    Bosat i Ringsted. 

    Gift med 

    Birte Andersen. 

    Børn: 

    1g6c1: Anders Baadsgaard Pedersen. 

    1g6c2: Mia Baadsgaard Pedersen. 

 

   Hun gift 2. på Københavns Rådhus 18-12-1959 med 

   Peder Svend Pedersen: 

   * 2-6-1903 i Borre, 

   + 7-3-1989, begravet i Keldby. 

   Snedkermester i København. 

 

  1g7: Esther Thorsvang Jensen: 

   * 19-2-1913 på Kullegården, 

   + 6-4-1942 på Stege sygehus, begravet i Keldby. 

 

  1g8: Maja Thorsvang Jensen: 

   * 29-3-1914 på Kullegården, 

   + 1-5-2000 på Fanefjordcentret, Fanefjord sogn. 

   Gift i Keldby 21-1-1938 med 

   Erhard Jens Peter Nielsen: 

   * 30-10-1911 i Tøvelde, Stege Landsogn, 

   + 22-5-1994 på Stege sygehus, begravet i Fanefjord. 
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   Gårdejer i Hårbølle Kobbel, Fanefjord sogn. 

   Barn: 

   1g8a: Kirsten Margit Nielsen: 

    * 3-7-1939 i Hårbølle Kobbel. 

    Gift med 

    Gunner Østergaard Jacobsen: * 28-12-1919, + 9-7-2014. 

    Bosat i Skovlunde. 

    Børn: 

    1g8a1: Susanne Østergaard Jacobsen. 

    1g8a2: Lars Østergaard Jacobsen. 

    1g8a3: Jens Østergaard Jacobsen. 

 

  1g9: Ellen Marie Thorsvang Jensen: 

   * 25-3-1918 på Kullegården, 

   + 2-7 1946 i Keldbylille, Keldby sogn, T.B. 

 

 1h: Johannes Hansen: 

  * 2-1-1880 i Tostrup Vængesgård, 

  + 5-2-1962 Tostrup, Keldby sogn. 

  Fisker og bådebygger i Tostrup, ejede forældrenes ejendom. 

  Gift i Keldby 21-2-1926 med 

  Margrethe Christine Nikolaisen: 

  * 10-10-1894 i Øster Kjeldal, Idom sogn, 

  + 31-8-1966 på De gamles Hjem, Elmelunde, begravet i Keldby. 

  Børn: 

  1h1: Karl Hansen: 

   * 31-12-1926 i Tostrup, Keldby sogn, 

   + 7-11-2008 i Lendemarke, Stege sogn. 

   Gårdejer i Tostrup. 

   Gift med 

   Karen Larsen: 

   * 14-3-1929. 

   Bosat i Lendemarke. 

   Børn: 
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   1h1a: Anne Hansen: 

    Gift med 

    Finn Bechmann. 

    Bosat i Stege. 

    Børn: 

    1h1a1: Morten Bechmann: 

     Gift med Marianne. 

     Barn:  

     1h1a1a: Sigurd Bechmann. 

 

    1h1a2: Louise Bechmann. 

 

   1h1b: Bente Hansen: tvilling. 

   1h1c: Kirsten Hansen: tvilling. 

    Gift med Michael. 

    Børn: 

    1h1c1: Kathrine. 

    1h1c2: Emil. 

 

  1h2: Anna Elise Hansen: 

   * 5-4-1932 i Tostrup, 

   + 16-10-1953 i Stege, begravet i Keldby. 

  

2: Christian / Kristian Sørensen: 

 * 25-9-1842 på Pollerup Kullegård,                      Lene & Christian Sørensen 

 + 5-7-1914 i Undløse ved et besøg hos sønnen, begravet i Keldby. 

 Ejer af Pollerup Kullegård matr.2. Løste sognebånd til pastor Fr. E. Boisen i Stege. 

 Sendt til Stege 8-12-1856 for at blive udlært som skomager hos skomagermester Jens Nielsen, Skammelstræde 133. Er der 

 i folketælling 1860. 

 Gift i Borre 27-5-1870 med 

 Lene Hemmingsdatter: 

 * 16-1-1841 i Aalebæk, Borre sogn, 

 + 28-7-1918 i Keldby Præstegård på vej til kirke. 

 Der er skifte efter hende i Møn Herreds skifteprotokol 1917-1920 s.472 ff. 



 25 

 Børn: 

 2a: Jens Christiansen: i USA: James Christiansen: 

  * 15-8-1871 på Kullegården, døbt i Stege kirke. 

  + 28-8-1959 i Sioux City, Woodbury, Iowa. 

  Immigrerede til Alden, Minnesota, USA 1892, kontrakt 458.  

  Uddannet læge. 

  Bosat i Sioux City, Iowa i 1918. 

  Gift i Washala, Cheroke, Iowa 15-8-1906 med 

  Maud Rachel Brackney: 

  * 29-10-1876 i Viola, Audebon, Iowa, 

  + 20-8-1951 i Sioux City, Woodbury, Iowa. 

  Børn: 

  2a1: James Brackney Christiansen: 

   * 15-3-1911 i Alden, Freeborn, Minnesota, 

   + 9-12-1998 i Des Moines, Polk, Iowa. 

   Biokemiker og professor i kemi i Storm Lake, Iowa. 

   Gift i Waupin, Wisconsin med 

   Irene Learned:   

   * 14-12-1914 i Waupin, Fond Du Lac, Wiscontin, 

   + 25-4-2003 i Storm Lake, Buena Vista, Iowa. 

   Børn: 

   2a1a: James Learned Christiansen: 

    * 20-10-1940 i Detroit, Michigan. 

    PhD, biologiprofessor ved Drake University, Des Moines. Herpatolog. 

    Gift i Albuguergue, New Mexico 24-3-1968 med 

    Sarah Lee Meyer: 

    * 23-9-1944 i Chicago. 

    PhD, mathematiker, aktuar. Bosat i Georgetown, Texas. 

    Børn: 

    2a1a1: Rebecca Leah Christiansen: 

     * 11-5-1972 i Des Moines, Polk, Iowa. 

     BA Language Theory. 

     Gift i Des Moines 21-8-1994 med 

     Howard Mivhael Wax: 

Jens & Sofie Christiansen, USA o.1900 
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     * 23-12-1958 i Milwauke, Wisconsin.  

     Indkøbschef for Danzinger`s catering (kosher), Chicago.  

     Børn: 

     2a1a1a: Akiva Daniel Wax: 

      * 6-1-1996 i  Omaha, Nebraska. 

      Bosat i Israel 2016, gift med Avigail, underviser i violin- 

      spil. Uddannet violonist. 

     2a1a1b: Yehuda Nachman Wax:  

      * 27-9-1998 i Evanston, Cook, Illinois. 

     2a1a1c: Schlomo Rashi Eliajahu Wax: 

      * 30-9-2001 i Evanston, Illinois. 

     2a1a1d: Gedalya Yechezkel Ephrim Wax:  

      * 1-9-2005 i Evanston, Illinois. 

     2a1a1e: Tehila Chana Devora Wax: tvilling: 

      * 1-9-2005 i Evanston, Illinois. 

       

    2a1a2: Isaac Zvi Christiansen: 

     * 30-6-1976 i Des Moines, Polk, Iowa. 

     MB i Sociologi fra Iowa State Universitet. PhD 2015. Des Moines. 

     Gift (ægteskabet ophævet) i Banjul, Gambia 2-4-2004 med 

     Sorro Camora: 

     * 17-1-1981 i Banjul, Gambia. 

     Barn:  

     2a1a2a: Kaya Salimala Christiansen: 

      * 14-6-2006 i Des Moines, Iowa. 

 

    2a1b: Kayla Elizabeth Christiansen: 

     * 13-11-1945 i Detroit, Wayne, Michigan. 

     + 2-10-1955 i Washta, Cherokee, Iowa. 

 

  2a2: Paul W. Christiansen: 

   * 14-2-1913 i Alden, Freeborn, Minnesota, 

   + 13-5-1915 i Sioux City, Iowa. 
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 2b: Karen Sophie Elisabeth Christiansen: 

  * 9-11-1872 på Kullegården, døbt i Stege kirke, 

  + 1912 i 1318 Lafayette Str.,Waterloo, Iowa. Hendes gravsten findes stadig 2012 sammen med de to døtres og 

  mandens på Elmwood Cemetery, Waterloo. 

  Immigrerede til Alden, Minnesota, USA 1892, kontrakt 457. 

  Gift med 

  Hans Kristian Nielsen:    

  * 1870, 

  + 1951 i Waterloo, Iova. 

  Maskinist i Waterloo. 

  Børn: 

  2b1: Lilly J. Nielsen: 

   * 8-7-1901 i Waterloo, Iowa, 

   + 5-11-1997 samme sted, ugift. 

 

  2b2: Otto Jephard Nielsen: 

   * o.1902 i Waterloo, Iowa, 

   + 6-6-1998 i Hood River, Hood River County, Oregon. 

   Gift i Cook County, Illinois 18-8-1943 med 

   Ednaeyl Mouden: 

   * 7-1-1911 i Stromsburg, Polk, Nebraska, 

   + 18-5-2003 i Hood River, Oregon, USA. 

   Børn:   

   2b2a: June Karen Nielsen: 

    Gift, bosat i Vancouver.   

   2b2b: Barbara Elise Nielsen: 

    gift 2.? 19-7-1993 med 

    Ron Rogers: 

    President for The Ron Rogers Group, Clayton, Californien. 

    Bosat i Concord, Californien. Hun har efterslægt. 

 

   2b2c: Marcia Lene Nielsen: 

    Bor ugift i Rancho Palos Verdes, Californien. 

 

Sofie & Hans Kristian Nielsens bryllup 
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   2b2d: Janet Rasmine Nielsen: 

    Bor ugift i Carlsbad, Californien. 

 

 

 

  2b3: Ernst Christian Nielsen:     

   * o.1905 i Waterloo, Iowa. 

   + 27-3-1995 i Woodstock, McHenry, Illinois, USA. 

   Gift i Cook County 26-5-1945 med 

   Wilhelmina Wild: 

   Lever i 2012 i Woodstock, Illinois ? 

   Børn: 

   2b3a: Ernest (Ernie) K. Nielsen: 

    Gift, bosat i Plain Fields, Illinois. 

 

   2b3b: Sue Nielsen: 

    Gift, bosat i Chicago, Illinois, ingen børn. 

 

   2b3c: Gregory (Greg) Nielsen: 

    Gift, bosat i Arizona. 
        

  2b4: Effie E. Nielsen: 

   * 12-7-1908 i Waterloo, Iowa, 

   + 19-12-1996 samme sted, ugift. 

 

 2c: Peder Otto Christiansen: 

  * 11-5-1874 på Kullegården, 

  + 25-11-1956 på De gamles Hjem, Elmelunde, begravet i Keldby. 

  Tømrermester med bopæl på Kullegården, ugift. 

  Hans navn var sat på forældrenes gravsten, som var en meterhøj granitsten med følgende navne: Christian  

  Sørensen, Lene Hemmingsen, Peder Christiansen. Ikke let at se, at der var mand, kone og søn ! 

 

 2d: Hemming Viggo Christiansen: 

  * 2-11-1876 på Kullegården, døbt i Stege kirke, 

  + 24-12-1957 i Undløse by og sogn. 

Hans Kristian Nielsen med børnene 1913. 
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  Gårdejer på sin svigerfaders gård i Undløse / Ondløse. Kirkeværge ved Undløse kirke. 

  Gift i Undløse 27-5-1903 med 

  Karen Marie Mettine Andersen: 

  * 16-8-1881 i Undløse, 

  + 23-7-1951 i Undløse. 

  Børn: 

  2d1: Ellen Kirstine Christiansen: 

   * 2-9-1904 i Undløse. 

  2d2: Svend Aage Christiansen: 

   * 14-2-1906 i Undløse. 

  2d3: Helene Marie Christiansen: 

   * 6-2-1908 i Undløse, 

   + 21-11-1961 på Radiumstationen, København, bisat i Nakskov. 

   Bosat som enke på Rødbyvej 80, Nakskov. 

   Damefrisør. 

   Gift i Undløse 8-10-1931 med 

   Poul Karlo Nielsen, Hersnæs, fra 1948: 

   * 18-2-1910 i Grevinge sogn,                         Jens, Sofie, Peder & Viggo o.1878. 

   + 14-7-1953 i Nakskov, Sct. Nicolai sogn. 

   Bager i Grevinge ved vielsen. Bager og konditor i Søndergade 30, Nakskov fra 1948. 

    

  2d4: Agnes Emilie Christiansen: 

   * 27-10-1914 i Undløse. 

   Gift i Undløse 27-5-1937 med 

   Valdemar Jørgensen: 

   * 7-2-1903 på Haldby Mark, Tårnborg sogn. 

   Dræningsmester i Holbæk Købstad. 

 

 2e: Ida Christiansen: 

  * 18-3-1879 på Kullegården, døbt i Keldby kirke.   

  + 28-5-1880 samme sted. 

 

 2f: Anders Christiansen: 

  * 15-3-1882 på Kullegården, døbt i Stege kirke. 
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  + 20-11-1939 samme sted. 

  Ejer af Pollerup Kullegård. 

Gift i Kastelskirken, København 8-7-1911 med 

  Anne Margrethe Christiansen: 

  * 1-5-1887 i København, 

  + 2-4-1970 i Stege, begravet i Keldby. 

  Datter af stabssergent Anders Christiansen: 

    * 14-2-1841 i Hages Brænderi, Stege, 

    + 3-2-1925 på Kullegården, var der fra 1918. 

    Gift med 

    Jakobine Kristine Charlotte Nielsen: 

    * 14-3-1848 i Helsingør, 

    + 22-7-1927 på Kullegården. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pollerup Kullegård 1912 & 1914 med Anders Christiansen og familie samt Lene & Kristian Sørensen og Peter Christiansen. 
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  Børn: 

  2f1: Knud Christiansen: 

   * 10-7-1912 på Kullegården. 

   Ejer af Kullegården til den blev solgt 1-5-1957 til Poul Johannes Larsen.  

   Adresse: Kullegårdsvej 22, Pollerup, matr.2a m.fl. 

   Udmeldt med familien af Folkekirken 7-12-1948. 

   Drev en overgang Landsled Kaninuldspinderi. 

   Bosat i Hegnede gamle Skole. 

   Gift på Stege Rådhus 2-11-1941 med 

   Vivian Mary Christensen: 

   * 21-9-1920. 

   Børn: 

   1f1a: Mogens Christiansen: 

    * 15-8-1942 på Kullegården. 

    + før 2012 i Spanien. Bisat i haven ved Hegnede gamle Skole. Ingen børn. 

   1f1b: Inge-Lene Lisbeth Christiansen: 

    * 10-3-1945 på Kullegården. 

    Gift Bang. 

    Bosat i Stege. Ejer af Dametøjsforretning i Stege. 

    Barn: 

    1f1b1: Mikael Bang. 

 

  2f2: Rikard Christiansen: 

   * 8-6-1913 på Kullegården, 

   + 1-7-1983 på Stege Sygehus, bisat i Stege. 

   Gårdejer i Hjelm, Damsholte sogn. 

   Gift i Stege 14-2-1937 med 

   Asta Annette Mortensen: 

   * 12-12-1914 på Stege Mark 

   + 4-8-2011 på Fanefjordhjemmet, bistat i Stege. 

   Børn: 

   2f2a: Preben Skovgaard Christiansen: 

    * 16-1-1938 på Kullegården. 
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    Købmand i Stege. Bosat i Hundige 2012, ugift. 

    Udtrådt af Folkekirken i Valdby sogn 27-4-1977, indtrådt igen 3-4-1986 i Keldby-

    Elmelunde sogn. 

 

   2f2b: Dagny Skovgaard Christiansen: 

    * 5-12-1939 i Hjelm. 

    Ansat i den lokale brugsforening. 

    Gift med 

    Jan Hansen. 

    Bosat i Ørslev ved Ringsted. 

    Børn: 

    2f2b1: Bent Skovgaard Hansen. 

    2f2b2: Palle Skovgaard Hansen. 

    2f2b3: Tom Skovgaard Hansen. 

    2f2b4: Pia Skovgaard Hansen. 

 

   2f2c: Gurli Skovgaard Christiansen: 

    * 3-9-1943 i Hjelm. 

    Butiksansat. 

    Gift med  

    Steffen Marcussen. 

    Bosat i Neder Vindinge. 

    Børn: 

    2f2c1: Carsten Skovgaard Marcussen. 

    2f2c2: Helle Skovgaard Marcussen. 

 

   2f2d: Hanne Frida Skovgaard Christiansen: 

    * 24-1-1945 i Hjelm. 

    Tidligere ansat på Haribo Fabrikken. 

    Samboende i Fakse med Keld. 

    Børn: 

    2f2d1: Michael Skovgaard. 

    2f2d2: Henrik Skovgaard. 

    2f2d3: Allan Skovgaard. 
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   2f2e: Jens Skovgaard Christiansen: 

    * 8-1-1946 i Hjelm. 

    Direktør for Dan Bakery, Ribe. 

    Gift med 

    Jytte Jensen. 

    Børn: 

    2f2e1: Liane Skovgaard Christiansen. 

    2f2e2: Steen Skovgaard Christiansen. 

 

   2f2f: Anna Dorthea Skovgaard Christiansen: 

    * 15-10-1947 i Hjelm, + 6-2-2021 i Stege.  

    Fornavnet ændret til Dorthe 31-12-1989. 

    Ansat i murermesterfirmaet. Farmor ifølge dødsannoncen. 

    Gift med 

    Jens Ove Hansen: 

    Murermester og Entreprenør i Stege. Lever 2021. 

    Børn: 

    2f2f1: Dan Skovgaard Jensen. 

    2f2f2: Kim Skovgaard Jensen. 

    2f2f3: René Skovgaard Jensen. 

 

   2f2g: Niels Arild Skovgaard Christiansen: 

    * 12-6-1954 i Hjelm. 

    Ejer af fødegården i Hjelm. Ugift. 

 

   2f2h: Meriana Skovgaard Christiansen: 

    * 25-7-1955 i Hjelm. 

    Gift med Freddy. 

    Børn: 

    2f2h1: Josephine Skovgaard. 

    2f2h2: Katrine Skovgaard. 
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  2f3: Dødfødt dreng: 

   *+ 28-8-1915 på Kullegården. 

 

  2f4: Haakon Christiansen: 

   * 20-4-1917 på Kullegården. 

   + 3-1-1964 på Amtssygehuset i Stege, begravet i Kalvehave. 

   Maskinarbejder i Stege 1943, montør i Kalvehave fra før 1947. 

   Gift i Fanefjord 13-6-1943 med 

   Elna Johanne Hansen: 

   * 4-10-1919 i Fanefjord by og sogn, 

   + 10-6-2012 i Kalvehave sogn. 

   Bosat i Kalvehave. 

   Barn: 

   2f4a: Anders Birger Christiansen: 

    * 22-1-1945 i Stege. 

    Ejer af Ørslev Byggemarked, Vordingborg. 

    Gift med  

Kirsten Deis: 

* 17-12-1950 på Frederiksberg. 

Børn: 

2f4a1: Dennis Deis (Christiansen): 

 * 16-11-1975 i Vordingborg. 

 Revisor, bosat i Søborg. 

 Gift med Kristine Stark. 

 Børn: 

 2f4a1a: Gilbert Stark Deis: 

  * 30-4-2008 i Søborg. 

 2f4a1b: Gaia Stark Deis: 

  * 18-7-2013 i Søborg. 

 

2f4a2: Morten Deis Christiansen: 

 * 30-5-1981 i Vordingborg. 

 Politibetjent, bosat i Lyngby. 

 Samboende med Maria Lavrsen. 
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 Barn: 

 2f4a2a: Magne Huxi Deis Lavrsen: 

  * 24-6-2012 i Lyngby.    

 

  2f5: Torben Christiansen: 

   * 11-5-1919 på Kullegården, 

   + o.2000 i Stege. 

   Murermester i Stege, byggede og ejede Præstekilde Hotel, Stege. Ingen børn. 

Hans fars slægtsoptegnelser findes afleveret til Lokalhistorisk Forening Møn, Thorsvangs Allé 7, 

Lendemarke. 

   Gift i Stege 26-12-1947 (ægteskabet ophævet) med 

   Hjørdis Irene Haubach Smedegaard: 

   * 23-9-1920 på Rigshospitalet, København. 

   + 17-6-2017 i Peblingerenden 1, Stege. 

   Gift 2. med Ellen Vita Henningsen: + o.2010 i Stege. 

 

  2f6: Dødfødt dreng: 

   *+ 9-9-1920 på Kullegården. 

 

3: Kristen / Christen Sørensen: 
 Lærer i Tostenæs skole, Fanefjord sogn 1872 – 1912, kirkesanger i Fanefjord kirke. 

 Blev sendt til Stege 29-10-1856 for at være dreng i en beværtning,  

 men er hjemme på Kullegården i folketællingen 1860. 

 * 25-9-1842 på Pollerup Kullegård, Keldby sogn, 

 + 15-6-1930 i Lendemark, Stege sogn. 

 Gift i Stege 26-7-1872 med 

 Katrine Nielsdatter: 
 * 11-2-1852 i Tjørnemark, Stege landsogn, 

 + 18-10-1928 i Lendemark, Stege sogn. 

 
 Ranum seminarium 1868, Christen Sørensen øverst 

 Til venstre. 

 

          
 Til højre: Katrine Nielsdatter 1870.         
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             Katrine Nielsdatter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

 
  Katrine & Kristen Sørensen 1922.     Tostenæs skole 1910.   

 
             Katrine Sørensen 1924. 

 Kristen Sørensen 1926. 

       Stege kirkegård. 
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Guldbryllup i Lendemark, 1872 22-7 1922. 

 

1: Anna Lund Sørensen, datter af 8-9. 

2: Catrine Sørensen gift med 3. 

3: Christen Sørensen. 

4: Christen Sørensen, søn af 8-9. 

5: Erna Lund Sørensen, datter af 8-9. 

6: Hans Peter Gylling Folkmann, søn af 25-26. 

7: Thora Lund Sørensen, datter af 8-9. 

8: Mitte Sørensen f.Lund, gift med 9. 

9: Engelhard Sørensen, søn af 2-3. 

10: Kresten Lund, Krejbjerg, broder til 8, forlovet med 13. 

11: Asta Møller f.Sørensen, datter af 2-3, gift med 12. 

12: Thomas Møller. 

13: Olga Sørensen, datter af 2-3. 

14: Aksel Sørensen, søn af 2-3. 

15: Maja Nielsen, datter af afdøde Thora Sørensen g.Nielsen, datter af 2-3. 

16: Emma Hovmand, forskolelærerinde i Tjørnemark, Majas plejemoder. 

17: Frida Nielsen, søster til 15. 

18: Kaja Gylling Folkmann, datter af 25-26. 

19: Valborg Hansen f.Sørensen, datter af 2-3, gift med 20. 

20: Frederik Hansen, søstersøn til 3, gift med sin kusine 19. 

21: Ingeborg Sørensen, gift med 22. 

22: Emil Sørensen, søn af 2-3. 

23: Konrad Sørensen, søn af 21-22. 

24: Ejvind Nielsen, broder til 15-17. 

25: Mille Gylling-Folkmann f.Sørensen, datter af 2-3, gift med 26. 

26: Hans Peter Gylling-Folkmann. 
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                Thora & Ludvig Nielsen 1901. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Børn: 

 3a: Thora Sørensen: 

 * 17-4-1874 i Tostenæs skole, Fanefjord sogn, 

 + 9-9-1909 samme sted. Tuberkulose. Blev passet hos forældrene i den sidste tid. 

 Gift i Fanefjord 21-5-1901 med 

 Niels Peter Ludvig Nielsen:      
 * 8-9-1869 på Ågerup mølle, Ågerup sogn. 

 + 19-10-1909 i Tjørnemarke skole, Stege Landsogn, Møn. Død af sukkersyge. 

 Læreruddannet fra Gedved seminarium i 1888. Førstelærer i Tjørnemarke 1897. 
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 Møns Folkeblad: 11. og 12.-9-1909: 

Vor kære 

Thora 

døde i dag. 

Jordefæstelsen foregår fra Kapellet på Stege 

Kirkegaard Onsdag, d.15. Eftermiddag kl.3½. 

Tjørnemark og Tostenæs 

den 9. September 1909. 

På familiens vegne 

Ludvig Nielsen. K. Sørensen. 

 

 

 Møns Folkeblad: 19. og 20-10-1909: 

Slægt og venner meddeles herved, 

at vor kære 

L. Nielsen 

Lærer i Tjørnemark døde i dag, den 18. Oktober. 

Hans Efterladte. 

Begravelsen foregaar fra Kapellet Fredag, den 22.ds. Eftermiddag kl.3. 

 

 Møns Folkeblad, mandag aften, den 18. oktober 1909: 

 I morgen døde lærer Nielsen i Tjørnemark efter en lang, håbløs sygdom. For kort tid siden fulgte han sin hustru til graven. 

 Hun havde ligeledes været dødsmærket i flere år. Tilbage i hjemmet er nu deres tre små børn og Nielsens gamle moder. 

 Det er en hård skæbne, der har ramt denne familie. Lærer Nielsen var oprindelig en kraftig og stærk mand også rent legemlig 

 set, og hans hustru, en datter af lærer Sørensen, Tostenæs, havde jo også en stærk og sund race at slægte på. Livet lå i enhver 

 henseende lyst for de to unge mennesker, indtil sygdommen sneg sig ind på dem og gjorde deres skæbne så urimelig hård og 

 uforståelig. 

 Nielsen var ikke alene en af de allerdygtigste lærere her på Øen, men han var en i høj grad sympatisk elskværdig, forekom- 

 mende og virkelig frisindet karakter, som umiddelbart vandt alle, der kom i berøring med ham. Han var opofrende, uegennyt- 

 tig og alsidig interesseret, ligesom han også var alsidig begavet. Skoledistrikterne kæmpede om at erhverve ham – eller behol- 

 de ham. Vi mindes således, at da han søgte Lendemark, vel væsentligst for at komme lidt nærmere til byen, hvortil bl.a. de  

 musikalske interesser drog ham, da var årsagen til, at han ikke blev forflyttet, væsentligst den, at man ville ikke af med ham i 

 Tjørnemark. Det var ikke noget uegennyttigt motiv, men det var betegnende. 
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 Det er ingen frase, når vi siger, at sorgen og deltagelsen ved Nielsens død vil være dybfølt i vide kredse, det mærkedes allere- 

 de ved hans hustrues begravelse. Blandt de efterlevende i familien har den hårde skæbne og sorg vel ramt Nielsens gamle 

 moder stærkest. Børn slipper al tid forholdsvis lettest over de tunge minder. 

 I lærer Nielsen mistede også ”Møns Folkeblad” en forstående og trofast ven, som vi aldrig vil glemme. Vi ved slet ikke - og 

 bryder os heller ikke om at vide det – hvor meget eller hvor lidt vore anskuelser faldt sammen med hans på de forskellige 

 punkter, men det, vi satte pris på hos Nielsen i forholdet til os, var ærligheden og trofastheden i venskabet i anerkendelsen af, 

 at også vi opfyldte en mission i frihedens og sandhedsbestræbelsernes tjeneste. Æret være hans minde !  

 

 Lærer Nielsens begravelse: 

 Ved ettiden begyndte folk at samles ved skolen. Alle flag i Tjørnemark vejede på halv stang, og gaden var i hele dens længde 

 bestrøet med grønt. Skolebørnene stillede sig op i haven beredt til at følge deres elskede lærer til hans sidste hvilested. Pastor 

 Borch holdt en køn lille tale i hjemmet og betegnede den afdøde som et viljesmenneske af den slags, der ikke var anmasen- 

 de, men virkede i stilhed ved beskedenhed og opofrelse i det godes tjeneste. 

 Begravelsen var averteret til at foregå fra Kapellet, og her samledes da det store følge ved tretiden. Da følget langt fra kunne 

 være i Kapellet, blev kisten sat uden for, og lige her ved indgangsdøren talte provst Repsdorph: Nu har altså lærerhjemmet i 

 Tjørnemark lukket sig til. Tilbage sidder de tre fader- og moderløse og den gamle bedstemoder, som også har endt sin trofaste 

 vogtergerning i dette hjem. Vi samles her med et både vemodigt og taknemmeligt minde om den gerning, der er gjort i dette 

 hjem af de to unge, gjort både i skolen og ved at aflægge vidnedsbyrd ud ad til, så man måtte tro, at der levedes derude, som 

 der lærtes. 

 Nielsen havde et varsomt øje og vilje til at samle sine store arbejdskræfter og evner om sin skolegerning. Det er der mange 

 vidnedsbyrd rundt omkring fra.  

 Og han havde styrke til at leve et tålsomt og trøstigt liv. Under den tunge livsskæbne, som var lagt over ham, hører der tålmo- 

 dighed til, når der ikke skal klynkes og klages. Og det var en forunderlig kraft, han havde til at bære det tålelig, som var lagt 

 på ham. 

 Han bøjede sit livs skæbne under dette: Herren råder og styrer alt for mig. Vi er mange, der ved, hvor frimodigt han kunne se 

 på, hvad der skulle komme. 

 Kisten bares til graven af mønske lærere, medens Pedersens orkester blæste en koral. Provst Repsdorph forrettede jordpåka- 

 stelsen, og den afdødes broder og svigerfader takkede for den store deltagelse. 
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Tjørnemarke skole efterår 1907, i haven farmor Trine Brylle med Frida, Ludvig Nielsen, Ejvind, Thora Sørensen, Maja. 

 

 

 

 

     

     

 

 
           Ludvig Nielsen & Thora Sørensen 

 

 

 

 Børn:  

 3a1: Ejvind Nielsen:  
  Radioforhandler på Danasvej 4, København. 

  * 19-5-1902 i Tjørmenarke skole, Stege Landsogn,,  

  + 15-10-1985 i Danasvej 4, København F., bisat på Solbjerg kirkegård. 

  gift i Sct. Markus sogn, København 7-12-1930 (ægteskabet opløst) med                            Stege kirkegård. 

  Anna Koch:  
  * 12-2-1905 på Fødselsstiftelsen, døbt i Sions sogn, København, 

  + 28-3-1981 i Grøndals sogn, København. 
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  Hun gift 2. på Frederiksberg Rådhus 1-5-1937 med Egon Henry Folmer Mortensen, Grøndals sogn.  

  Barn: 

  3a1a: Maja Koch Nielsen: 

   Hattemager. 

   * 1-12-1931 Gentofte, døbt i Marcus sogn, København. 

   gift 1. i Grøndals sogn, København 3-12-1951 med 

   Preben Larsen: 

   * 22-9-1929 i Sions sogn, København, 

   + 23-11-1982 i Dragør. 

   Salgschef. 

   Børn: 

   3a1a1: Kaspar Max Larsen: 

    * 9-5-1956 i Dragør. 

    Orlogskaptajn i Søværnet,  Kastellet, Pensioneret. 

    Bosat København F, nu Kulhuse. 

    Gift i Tranekær 27-8-1977 med 

    Lene Jensen: 

    * 30-11-1953 i Pillemark, Tranekær sogn, Samsø. 

    Smørrebrødsjomfru, smørrebrødsforretningsindehaver. Pensioneret. 

    Børn: 

    3a1a1a: Mathilde Mai Larsen: 

     * 21-1-1978 i Brøndby, døbt i Kirke Sonnerup. 

     Lærer i Rødovre. 

     Gift (ægteskabet ophævet) med 

     Claus Ballegaard: 

     Brandmand, Rødovre. 

     Barn: 

     3a1a1a1: Mikkel Ballegaard: 

      * 3-5-2004 på Rigshospitalet. 

 

    3a1a1b: Nicholai Max Larsen: 

     * 27-9-1980 i Sct.Marcus sogn, København. 

     Automekaniker, København. 

     Samboende med 
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     Julie Buron: 

     * 20-9-1980 i København. 

     Designer, konsulent ved Hørsholm Avis. 

 

   3a1a2: Thomas Peter (Larsen) Lundorff: 

    * 5-3-1960 i Dragør. 

    Uddannet radioforhandler ved Fredgaard, sosu-assistent, bosat i Dragør. 

    Gift i Store Magleby 9-2-1991 med 

    Karin Lundorff: 

    * 15-10-1961 i Store Magleby. 

    Tidligere skotøjshandler i Dragør og Helsinge, sekretær. 

    Børn: 

    3a1a2a: Niklas Lundorff: 

     * 8-9-1992 i  Glostrup. 

    3a1a2b: Kamilla Lundorff: 

     * 11-2-1997 i Dragør. Stud jur. i København. 

    

   Gift 2.på Dragør Rådhus 22-8-1986 med 

   Allan Erwin Arthur Johnsen: 

   * 11-8-1929 i Absalons sogn, København. 

   Afdelingsdirektør i Fabers Fabrikker. 

   Bosat i Dragør. 

 

  gift 2.på Frederiksberg Rådhus 17-7-1937 med  

  Gurli Margrethe Nielsen: 

  * 24-8-1907 i Simons sogn, København, 

  + 9-1-1988 på Hillerød Centralsygehus, bisat på Solbjerg kirkegård. 

  Var først gift med frugthandler Wilhelm Martin Künzel, København. 

  Barn: 

  3a1b: Jytte Leslie Nielsen:  
   * 13-10-1937 på Rigshospitalet fra Danasvej 4, 2.h. 

   Advokatsekretær, kosmetolog. 

   Gift i Frederiksberg Slotskirke 25-2-1961 med 

   Per Wengler: 
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   * 29-4-1935 i København. 

Shippinguddannet ved Østasiatisk Kompagni (handel, økonomi, shipping og industri med 

oversøisk tjeneste), senest ansat i Pihl og Søn. Student fra Metropolitan skolen 1954. 

   Bosat i Gourdon, Nice, Frankrig. 

   Barn: 

   3a1b1: Monique Wengler: 

    * 23-3-1962 på Rigshospitalet, døbt i Frederiksberg Slotskirke. 

    BA i international affairs samt fransk og tysk med certifikat som lærer. 

Master of Arts in Liberal Studies (MALS) fra Mary Washington Universitet.  

    Bosat i Washington, USA. 

    Gift i Frederiksborg Slotskirke 1983 (ægteskabet ophævet) med 

    Wright Fallin, USA.                  Maja 

  

 3a2: Maja Marie Nielsen:  
  Sygeplejerske fra Bispebjerg Hospital 1939. Hjemmesygeplejerske på Christianshavn. 

  * 8-9-1903 i Tjørnemark skole, Stege Landsogn, plejedatter hos forskolelærerinde Emma Hovmand. 

  + 1-8-1997 i Haderslev, begravet i Gram. 

  gift i Hellerup 21-11-1939 med  

  Johannes Mikkelsen Lund: 

  * 21-11-1900 på Haderslev Missionshotel, 

  + 3-1-1983 på Haderslev Sygehus, begravet i Gram. 

  Grosserer i Fredensborg. Bosat i Gram fra 1968. 

  Børn: 

  3a2a: Johannes Johansen Lund: 

   * 25-11-1941 på Rigshospitalet, København, fra Fredensborg. 

   Dyrlæge 1968. Praksis i Spjald 1972-2005.                   Emma Hovmand 

   Gift i Ørum Djurs 29-5-1971 med                    1877-1955 

   Ingerlise Skov:                        + i Fredensborg. 

   * 11-5-1941 i Ebdrup Brugsforening, Ebdrup, datter af brugsuddeler Viggo Kristian Nielsen Skov  

   (1907-2005) og Lissy Andersen (1917-1996), senere bosat Ørum Djurs. 

   Fysioterapeut fra Århus 1964. Klinik i Spjald 1972-2004. 

   Børn: 

   3a2a1: Mette Katrine Lund: 

    * 3-2-1972 på Holstebro sygehus fra Spjald, Bregning sogn.  
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    Cand.scient. og PhD i molekulær biologi fra Århus universitet. I San Francisco 2001-

    2008 ved University of California. 

    Ansat ved Århus universitet 2008-2011. 

    Application Manager hos Eurofins Genomics, Aarhus 2012 og 2017. 

    Gift 21-12-2004 i San Francisco med 

    Anders Olsen: 

    * 22-10-1974 i Ålborg. 

    Cand.scient og PhD i moleculær biologi fra Manchester universitet, England.  

    I San Francisco 2001-2008 ved Buck Institute.    

    Lektor ved Århus universitet 2008. Lektor ved Aalborg universitet 2017. 

    Familien er bosat i Sabro. 

    Børn: 

    3a2a1a: Maja Lund Olsen: 

     * 27-11-2004 i San Francisco. Døbt i Bregning. 

    3a2a1b: Cecilie Lund Olsen: 

     * 9-6-2007 i San Francisco. Døbt i Bregning. 

 

   3a2a2: Anne Lisbeth Lund: 

    * 21-7-1973 på Holstebro sygehus fra Spjald, Bregning sogn. 

    Cand.IT og kunsthistorie fra Københavns universitet 2002.   

    Museumsdirektør på J.F.Willumsens Museum, Frederikssund fra 1-4-2017. 

    Gift på Københavns Rådhus 12-4-2008 med 

Allan Lerberg Jørgensen: 

    * 17-4-1974 i Ringkøbing. 

    Cand.scient.pol. fra Københavns universitet 2001. Afdelingsleder i Institut for Men-

    neskerettigheder, København 2012. Ansat ved Maersk, Esplanaden, Kbh. 2017.  

Chef for OECD`s center for ansvarlig virksomhedsadfærd, Paris 1-1-2021. 

    Familien er bosat på Østerbro, Kastels sogn, København. 

    Børn: 

    3a2a2a: Hedvig Lerberg Lund: 

     * 11-10-2002 i Nazaret sogn, Kbh. Døbt i Bregning. 

    3a2a2b: Oskar Lerberg Lund: 

     * 17-11-2007 i Nazaret sogn, Kbh. Døbt i Bregning. 
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   3a2a3: Johan Kristian Mikkelsen Lund: 
    * 23-8-1978 på Herning sygehus fra Spjald, Bregning sogn. 

    Cand.scient.mat./øko. fra Århus 2005. 

    Obligationsanalytiker i Scan Raid, Århus. 

    Gift på Ebeltoft Rådhus 7-11-2009, kirkelig velsignelse i Elsted kirke 9-7-2011 med 

    Mette Wemmelund: 

    * 8-2-1979 i Århus. 

    Læge fra Århus universitet 2007. Praksislæge i Hornslet. 

    Familien er bosat i Lystrup. 

    Børn: 

    3a2a3a: Lærke Matilde Lund: 

     * 13-6-2007 i Århus, Langenæs sogn. 

    3a2a3b: Jonathan Johansen Lund: 

     * 31-3-2010 i Lystrup, Elsted sogn. 

    3a2a3c: Alfred Kristian Lund: 

     * 16-5-2014 i Lystrup, Elsted sogn. 

 

  3a2b: Kirsten Katrine Lorenzen Lund: 
   * 29-10-1942 på Rigshospitalet, København, fra Fredensborg. 

   Sygeplejerske fra Bispebjerg Hospital 1966. 

   Afdelingssygeplejerske på Haderslev sygehus til 2004. 

   Gift i Gram 25-10-1969 med 

   Uffe Schear Mikkelsen: 

   * 10-8-1941 i Slagelse, søn af gdr. Leo Mikkelsen (1909-1985) og Eva Ludvig (1914-1990), ejer 

   af Schäffergården, Smørumnedre. 

   Dyrlæge 1968, ansat ved Levnedsmiddelkontrollen i Haderslev til 2008.  

   Familien bor i Haderslev. 

   Børn: 

   3a2b1: Jens Schear Mikkelsen: 

    * 17-7-1971 på Vestervig sygehus fra Hurup. 

    Ingeniør fra Sønderborg Teknikum 1997. 

    Ansat ved Sauer Danfoss til 2009. 

    Projektmanager ved Sønderborg Energiforsyning fra 2009. 

    Samboende (ophævet) med 
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    Charlotte Møberg Møller: 

    * 12-6-1975 i Ålborg. 

    Cand.psych. fra Ålborg Universitet. 

    Psykolog ved Sønderborg sygehus. 

    Fra 2009 ansat ved Center for Rehabilitering i Sønderborg. 

    Børn: 

    3a2b1a: Marie Schear Møberg Mikkelsen: 

     * 25-9-2008 på Sønderborg sygehus. 

    3a2b1b: Alma Schear Møberg Mikkelsen: 

     * 30-6-2011 på Sønderborg sygehus. 

     Familien bor i Sønderborg. 

 

   3a2b2: Ulrik Schear Mikkelsen: 
    * 13-11-1979 på Sønderborg sygehus fra Løjt Kirkeby. 

    Sprøk mat./tysk fra Syddansk universitet, Kolding, 2010. 

    Product Manager hos WOCA Denmark A/S, Lunderskov 1-5-2021. 

    Gift på Kolding Rådhus 1-11-2014 med 

    Malene Witte Nielsen: 

    * 29-1-1983 i Sønderborg. 

    Grafisk designer. Ansat i Vejle. 

    Børn: 

    3a2b2a: Victoria Witte Schear Mikkelsen: 

     * 1-2-2015 i Kolding, Dalby sogn. 

    3a2b2b: Samuel Witte Schear Mikkelsen: 

     * 6-4-2018 i Kolding, Dalby sogn. 

 

 3a3: (El)Frida Nielsen:  

  Handelsuddannet i Jyderup. Plejedetter hos mosteren Valborg Sørensen g. Hansen. 

  * 1-2-1906 i Tjørnemark skole, Stege Landsogn,  

  + 25-3-1994 i Nykøbing Sjælland, begravet på Rørvig kirkegård. 

  gift i Sct. Jørgensbjerg, Roskilde 26-11-1937 med  

  Poul Henrik Bay Jørgensen:  
  * 17-2-1911 i Hasle præstegård, Bornholm, 

  + 21-9-1993 i Nykøbing Sjælland, begravet på Rørvig kirkegård.  
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  Købmand i Hareskov. Fra 1986 bosat i Nykøbing Sjælland. 

  Børn: 

  3a3a: Finn Bay Jørgensen: 

   * 23-3-1940 i Lyngby, Lundehus sogn. 

   Indretningsarkitekt fra Skolen for Boligindretning, København, bosat i Lyngby. 

   Gift med 

   Lennart Råholt: 

   * 10-6-1947 i Ringe, + 28-3-2019 i Kgs. Lyngby, begravet på Marienbjerg. 

   Designer fra Kunsthåndværkerskolen, København. 

 

  3a3b: Karen Bay Jørgensen: 

   * 26-6-1943 i Lyngby, Lundehus sogn. 

   Sygeplejerske, sundhedsplejerske i Karup. 

   Bosat i Viborg. 

   Barn: 

   3a3b1: Peter Alessandro Pinto: 

    * 20-1-1974 på Amager, København. 

    Premierløjtnant i Karup, bosat i Herning. 

    Gift (ægteskabret ophævet) med 

    Pernille Sindbæk. 

 

   Gift med 

   Victor Immanuel Hammershøi: 

   + 11-12-2011 i Viborg, 83 år gammel. 

   Oberstløjtnant i Luftvåbenet. 

 

3b: Christian Valdemar Grundtvig Sørensen: 

 * 17-11-1875 i Tostenæs, 

 + 30-10-1876 sst. 

    

3c: Valborg Kirstine Sørensen: 

 * 2-2-1877 i Tostenæs, 

 + 4-11-1958 i Jyderup. 

 Gift i Fanefjord 10-12-1910 med fætteren, fisker & bådebygger Frederik Hansen, Tostrup: (1866-1942). Se 1a. 
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 En gammel veltjent sømand og fisker fylder 75. (25-5-1941): 

 Frederik Hansen i Tostrup stammer fra den bekendte Frederikslægt i Råby. Han er født på Tostrup Vængesgaard, og søen drog 

 ham tidlig, og mange ungdomsår tilbragte han på togter i alle europæiske have. Vi, der er lidt yngre, synes, at han kom hjem med 

 al eventyrets herlighed, når han fortalte sine oplevelser, for Fr. H. er en god fortæller og har altid haft et lunt blik for livets 

 pudsigheder. 

 Da han gik fra de lange rejser, begyndte han fiskeri dels i Noret og dels i Østersøen, hvor han i bundgarnenes glansperiode drev 

 det vidt og var agtet og afholdt for kyndighed og snilde. 

 Samtidig drev han sammen med sin broder (Johannes) et ret stort bådebyggeri, mindre brugsbåde og pramme, men også større 

 fiskerkvaser er blevet til nede ved Tostrup strand, og det var altid kurant arbejde. 

 Indtil for få år siden var Fr. H. parthaver i fiskeriet, men en svækkelse i benmusklerne har tvunget ham til at lægge op, og nu må 

 tiden gå med læsning og hvad syssel en fingernem mand kan finde på. Han skænkede således afvigte år en pæn skibsmodel til 

 Keldby kirke. (Rigmor). 

 Et besøg hos FR. Hansen er en oplevelse. Hans fortællinger fra de rigtige sejlskuders tid og det lange fiskerlivs forskellige hårde 

 tørn opleves igen, når han sidder i sit hyggelige hjem og fortæller. 

 

 Dødsfald. Fisker Fr.Hansen, Tostrup 

 er i går (28-1-1942) afgået ved døden efter længere tids svagelighed, 75 år gammel. 

 Fisker Fr. Hansen, der stammede fra Tostrup, sejlede som ung såvel på ind-som udland. Efter at have slået sig ned herhjemme, 

 blev han meget hurtigt en særdeles anset og respekteret mand. Indenfor fiskerierhvervet var han en foregangsmand. Han var med 

 blandt de første, der begyndte at drive bundgarnsfiskeri i Østersøen, og det fortælles om ham, at når alle andre fiskeres bundgarn 

 var revet bort af stormen, stod Fr. Hansens som regel altid tilbage. Han havde forstand på sine ting, og hans evner blev da også 

 benyttet i vid udstrækning indenfor fiskernes organisationer. Han har således været formand for Andelsforeningen Møns Fiske- 

 salg, og i øvrigt været med i alle fiskesalgsforeningerne her på Øen. Han var med til at oprette den første herovre. Endvidere har 

 han i 2 perioder været medlem af Keldby sogneråd. 

 Fr. Hansen vil også være kendt for sit bådebyggeri. På eget værft lavede han sammen med sin broder joller, pramme og store 

 sildebåde, op til 25-30 fod. Det var fint arbejde, der blev præsteret, og adskillige af bådene eksisterer da også endnu. 

 For en del år siden ramtes den driftige mand af en sygdom i benene, der gjorde, at han ikke mere kunne gå. Han tabte dog ikke 

 modet, men helligede sig husfliden. Som et synligt minde om hans fingerfærdighed hænger der i Keldby kirke en smuk model af 

 en skonnertbrig (Rigmor), forarbejdet af Fr. Hansen. I øvrigt lavede han de sidste år mange andre små skibsmodeller, som han 

 forærede bort. 

 Afdøde efterlader sig sin hustru og en plejedatter (Frida * Nielsen, Tjørnemarke 1906), der er gift og bor i København. 
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3d: Emilie Marie Sørensen: 

 * 14-2-1878 i Tostenæs skole, Fanefjord sogn, 

 + 16-3-1957 i Jyderup. 

 Gift i Hjembæk 9-5-1907 med 

 Hans Peder Gylling-Folkmann: 

 * 1-1-1882 i Jyderup, 

 + 7-2-1956 i Jyderup. 

 Isenkræmmer i Jyderup. 

 

 

 

 

     

 

        

 

 

 

 

 
               Jyderup 1920. 

 

 
       T.v. Emilie & Valborg Sørensen 1894. 

       Midt: Emilie Sørensen 1900. 

 

 
 

 

 Fru Emilie Gylling-Folkmann død. 

 Kun få måneder efter sin mands død er fru Emilie Gylling-Folkmann i nat stille sovet ind i døden på Sct.Elisabeths Hospital i 

 Holbæk, hvortil hun bragtes forleden, efter at hun i fredags var blevet ramt af en hjerneblødning. Fruen har lige siden været 

 bevistløs. 

 Fru Gylling-Folkmann, der blev 78 år gammel, var født i Tostenæs på Møen, hvor hendes far var skolelærer. To søstre bor i 

 Jyderup, Frk. Sørensen, Papirhandelen, og fru Valborg Hansen, Jernbanevej. En broder er pensioneret lærer Sørensen, Tøl- 
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 løse, tidligere Svebølle. 

 Som ung kom fru Gylling-Folkmann til Svinninge, hvor hun lærte sin mand at kende. Ved giftermålet fik de den forretning, 

 der nu indehaves af manufakturhandler Mogens Ravnebjerg, og her var fru Gylling-Folkmann med i forretningen og var en 

 stor støtte for sin mand. Det vedblev hun at være, da de fik ”Gyllinghus”, hvor der blev øget travlhed for dem begge. 

 Trods det, at fru Gylling-Folkmann ofte var syg, var det alligevel hende, der var det centrale i hjemmet. Hun var en 

 charmerende og fin personlighed og betød uendelig meget for sin mand, med hvem hun levede et forbilledligt, harmonisk og 

 lykkeligt ægteskab. Trods sin svaghed evnede hun at give styrke til sin mand, da han selv måtte prøve sygdom, og de var så 

 nært sammenknyttede, at alle, som stod dem nær, forudså, at fru Gylling-Folkmann snart ville følge sin mand i døden. Da hun 

 mistede ham, var det, som om en del af hendes livsgnist slukkedes, som om hun følte, at hendes mission var forbi, selv om 

 hun betød uendelig meget for sine kære. 

 Fru Gylling-Folkmann var en enestående mor for sine børn, fru Kaja Gundersen, H.P.Folkmanns Vej, og isenkræmmer Hans 

 Gylling Folkmann, der viderefører forretningen. 

 Fru Gylling-Folkmann vil blive mindet med tak af sine mange venner. Hun var et elskeligt og yndigt menneske, der havde en 

 sjælden evne til at præge sine omgivelser, så kun alt, hvad der var godt og rent, kunne trives i henses nærhed. Allermest vil 

 hun blive savnet af hendes børn, svigerbørn og børnebørn. 

 

 Børn: 

 3d1: Herdis Kaja Gylling Folkmann: 

   * 16-6-1908 i Jyderup Stationsby, Hjembæk sogn, 

  + 18-8-1987 i Jyderup Stationsby. 

  Gift i Hjembæk 29-9-1935 med 

  Harry Reinholt Gundersen: 

  * 14-12-1908 i Hobro, 

  + 12-1-1994 i Jyderup. 

  Officiant, købmand, senere aftenskoleforstander i Jyderup. 

  Børn: 

  3d1a: Annelise Gundersen: 

   * 1-12-1937 i Jyderup. 

   Lærer. 

   Gift i Jyderup 23-7-1960 med 

   Carl Viggo Funch (Jensen) nu Carl Funch: 

   * 18-9-1937 i Jyderup. 

   Arkitekt MMA, bosat i Lyngby. 

   Børn: 
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   3d1a1: Hanne Funch: 

    * 13-8-1963 i Hvidovre. 

    Akademingeniør fra DTU, bosat i Ordrup. 

    Tidligere samboende med 

    Carsten Nielsen: 

    Ingeniør. 

    Børn: 

    3d1a1a: Emilie Funch Nielsen: 

     * 16-10-1999 i København Ø. 

    3d1a1b: Niels Funch Nielsen: 

     * 21-11-2002 i København Ø. 

 

    Samboende med  

    Sam Anderberg:  

    * 23-7-1963 i Halmstad, Sverige. 

 

   3d1a2: Lars Funch nu Funch Lerche: 

    * 27-2-1967 i Virum. 

    Cand.merc., bosat i Birkerød. 

    Gift med 

    Patricia Julia Nielsen: 

    * 29-7-1969. 

    Børn: 

    3d1a2a: Mathilde Funch Lerche: 

     * 9-10-1997 i Valby. 

    3d1a2b: William Funch Lerche: 

     * 2-5-2003 i Birkerød.  

 

   3d1a3: Stine Funch:  
    * 22-3-1971 i Virum. 

    Lægesekretær, bosat i Birkerød. 

    Gift med 

    Tete Mensa-Annan: 

    * 11-5-1968 i Skørping. 
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    EDB udvikler i Microsoft. 

    Børn: 

    3d1a3a: Markus Funch Mensa-Annan: 

     * 4-9-1995 i København. 

    3d1a3b: Julius Funch  Mensa-Annan: 

     * 21-6-2001 i Seattle, USA. 

 

  3d1b: Per Gundersen: 

   * 12-11-1939 i Jyderup. 

   Bygningsingeniør fra Københavns Teknikum  

   Bosat i Glostrup. 

   Gift i Herlufsholm kirke 9-11-1963 med 

   Lise Jespersen: 

   * 8-2-1940 i Næstved. 

   Lærer fra Zahles Seminarium 1964. 

   Børn: 

   3d1b1: Mikkel Gundersen: 

    * 31-1-1967 i Glostrup. 

    Maskiningeniør, bosat i København S.  

    Barn: 

    3d1b1a: Thea Gundersen: 

     * 6-10-1995 i København, mor: Helle Larsen. 

     Student, bosat i København. 

 

   3d1b2: Mads Gundersen: nu Mathias Borg: 

    * 2-7-1969 i Glostrup. 

    Bygningsingeniør, nu pædagogmedhjælper på Landbrugsskolen i Eslöv. 

    Bosat i Höör, Sverige. 

    Gift på Københavns Rådhus 16-12-1991 (ægteskabet ophævet) med 

    Julia Enxuto Denis: 

    * 12-1-1973 i Portugal. Nu bosat i Jægerspris. 

    Barn: 

    3d1b2a: Nikita Denis Gundersen: 

     * 22-3-1991 i Portugal. 
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    Nu samboende i Höör med 

    Carmen Chor. 

    Barn: 

    3d1b2b: Baltazar Chor: 

     * 2-12-2002 i København. 

 

  3d1c: Svend Erik Gundersen: 

   * 20-9-1944 i Jyderup. 

   Lærer fra N. Zahles Seminarium, ansat på Hedelykkeskolen, Greve. 

   Bosat på Frederiksberg, ugift. 

 

 3d2: Hans Peter Gylling Folkmann 

  * 17-3-1916 i Jyderup, Hjembæk sogn, 

  + 12-9-2004 i Jyderup. 

  Isenkræmmer i Jyderup. 

  Gift i Hjembæk 2-5-1940 med 

  Else Margrethe Emma Hansen: 

  * 16-2-1916 i Slangerup, 

  + 19-9-2004 i Jyderup. 

  Børn: 

  3d2a: Hans Peter Gylling Folkmann, nu Peter Folkmann: 

   * 1-8-1941 i Korsør. 

   Ingeniør, bosat i Stubberup pr. Borup. 

   Gift på Borup Rådhus 13-7-1974 med                        ”Gyllinghus” i Jyderup med Mille & Hans o.1910. 

   Anita Meng: 

   * 1-5-1948 på Frederiksberg, døbt i Rødovre sogn. 

   Billedkunstner. 

   Børn: 

   3d2a1: Viggo Peter Meng Folkmann: 

    * 10-11-1972 på Roskilde sygehus fra Stubberup, Borup sogn. Døbt Borup 1981. 

    Landskabsarkitekt. 

    Bosat i Brønshøj, København. 

    Gift i Vanløse, Det Danske Missionsforbund, 16-10-1999 med 
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    Pernille Brink Guldberg Pedersen: 

    * 21-1-1976 i Sorø. 

    Lærer. 

    Børn: 

    3d2a1a: Hannah Kirstine Brink Folkmann: 

     * 17-10-2002 på Herlev sygehus fra Brønshøj. 

    3d2a1b: Marie Emma Brink Folkmann: 

     * 27-4-2005 på Herlev sygehus fra Brønshøj. 

    3d2a1c: Benjamin Peter Brink Folkmann: 

     * 23-8-2008 på Herlev sygehus fra Brønshøj. 

 

   3d2a2: Anja Meng Folkmann: 

    * 18-7-1976 på Roskilde sygehus fra Stubberup, Borup sogn. Døbt Borup 1981. 

    Lærer, Bosat i Mariager. 

    Gift i Osted, Det Danske Missionsforbund, 4-5-1996 med 

    Bill Ivan Jalk: 

    * 20-6-1976. 

    Lærer. 

    Børn: 

    3d2a2a: Levi Meng Jalk: 

     * 7-11-1996 på Roskilde sygehus, døbt Mariager 2009. 

    3d2a2b: Anna Kezia Meng Jalk: 

     * 30-12-1997 på Roskilde sygehus, døbt Mariager 2011. 

    3d2a2c: Sela Valentine Meng Jalk: 

     * 11-11-2008 på Hobro sygehus fra Mariager. 

    3d2a2d: Ezra Meng Jalk: 

     * 14-12-2009 på Hobro sygehus fra Mariager. 

     

  3d2b: Jørgen Gylling Folkmann: 

   * 22-8-1945 i Jyderup. 

   Isenkræmmer i Jyderup. Nu bosat i Valby. 

   Gift i Præstø 30-9-1967 (ægteskabet ophævet) med 

   Lissi Bodil Hansen: 

   * 16-7-1944 i Præstø. 
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   Børn: 

   3d2b1: Lone Gylling Folkmann: nu Nygaard Folkmann: 

    * 5-7-1971 på Holbæk sygehus fra Jyderup. 

    Cand.mag. i Litteraturvidenskab fra Københavns Universitet 

    Arbejder som webkonsulent i sundhed.dk 

    Gift med 

    Mads Nygaard: nu Nygaard Folkmann: 

    * 17-8-1972 på Rigshospitalet fra Kgs.Lyngby, senere Hvidovre. 

    Cand.mag, ph.d i Litteraturvidenskab fra Københavns Universitet. 

    Lektor ved Institut for Design, Kultur og Sprog ved Syddansk Universitet. 

    Familien er bosat i Brøndby. 

    Børn: 

    3d2b1a: Ane Nygaard Folkmann: 

     * 16-7-1999 på Frederiksberg. 

    3d2b1b: Lea Nygaard Folkmann: 

     * 20-4-2004 på Frederiksberg. 

 

   3d2b2: Hans Peter Gylling Folkmann: 

    * 3-9-1974 på Holbæk sygehus fra Jyderup. 

    Isenkræmmer, bosat på Frederiksberg. Ugift. 

    

   Gift 2. 23-7-2010  med 

   Maj-Britt Engel Thorbjørnsrud. 

 

  3d2c: Ida Gylling Folkmann: 

   * 11-1-1947 i Jyderup, 

   + 21-7-2013 på Rigshospitalet fra Frederiksværk. Begravet i Jyderup. 

   Husholdningslærer, kirketjener i Vinderød. 

   Bosat i Frederiksværk. 

   Gift i Hjembæk 10-3-1973 med 

   Jens Fabricius: 

   * 8-2-1946 i Skibby. 

   Driftsleder ved Frederiksværk Elværk. 

   Børn: 
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   3d2c1: Ole Fabricius: 

    * 6-2-1977 i Horsens. 

    Agrar økonom fra Landbohøjskolen 2012.   

    Ansat samme sted i Landbrug-Fødevarer.   

    Gift med 

    Anne Katrine Christiansen: 

    * 17-5-1978 i Jersie. 

    Frøavlskonsulent i Bårse. 

    Bosat i Vedskølle, Herfølge sogn. 

    Børn: 

    3d2c1a: Marie Fabricius: 

     * 17-7-2009 i Vedskølle. 

    3d2c1b: Julie Mathilde Fabricius: 

     * 11-3-2012 i Vedskølle. 

 

   3d2c2: Per Fabricius: 

    * 10-10-1981 i Horsens.  

    Tømrermester i Fjællebroen, Ulbølle sogn. 

    Gift med 

    Signe-Marie Kondrup-Gram: 

    * 4-11-1981 i Frederiksværk. 

    Lærerstuderende. 

    Barn: 

    3d2c2a: Birk Kondrup-Gram: 

     * 9-4-2007 i Svendborg.   

3e: Christian Valdemar Aksel: 

 * 19-9-1880 i Tostenæs, 

 + 25-11-1946 i Jyderup.          

 Tømrer i Dons i mange år, ugift. 

          
                     Aksel Sørensen 1910 & 1946. 
 Jyderup. Dødsfald. 

 Rentier Aksel Sørensen, Jyderup, er i går (25-11-1946) afgået ved døden på Sct. Elisabeths Hospital i Holbæk. Sørensen, der 

 havde været svagelig i længere tid, blev i sidste uge indlagt på sygehuset for en hjertesygdom, og her sov han stille ind, 66 år 

 gammel. 
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 Afdøde var et tiltalende menneske, der skaffede sig mange venner. Han stammede fra Møn, var oprindelig tømrer og boede en 

 lang tid i Jylland, men da han for en halv snes år siden måtte opgive håndværket på grund af sygdom, flyttede han til Jyderup og 

 tog ophold hos sin søster, frk. Olga Sørensen, Jyderup Papirhandel, og her fik han en omsorgsfuld pleje. 

 Sørensen, der var ugift, efterlader sig 6 søskende, hvoraf de 3 er boende her på egnen. Foruden den nævnte søster er der fru 

 isenkræmmer Gylling-Folkmann, Jyderup, og lærer E. Sørensen, Svebølle skole. 

 Båren ankom i eftermiddags til Jyderup Kapel, og begravelsen foregår på lørdag. 

 

3f: Frederik Engelhardt Viggo: 

 * 23-10-1882 i Tostenæs, 

 + 11-12-1962 på Holbæk Centralsygehus, begravet i Tølløse. 

 Lærer fra Vordingborg Seminariun 1902, lærer i Kgs.Lyngby, Krejbjerg og Svebølle. Sidst bosat i Gl.Tølløse. 

 Gift i Thise 25-9-1908 med 

 Karen Marie (Mitte) Lund: 

 * 18-1-1889 på Brøndsager, Thise sogn, Salling Nørre herred, Viborg amt, 

 + 26-1-1962 på Sct. Elisabeths Hospital, Holbæk, begravet i Tølløse. 

 

 70 år: 

 Forh. lærer i Svebølle, Engelhardt Sørensen, Tølløse, fylder torsdag, den 23. dennes 70 år. 

 Sørensen, der stammer fra Møn, hvor hans fader var lærer i Fanefjord sogn, dimitteredes fra Vordingborg Seminarium i 1902, var 

 en kort tid lærer i Kongens Lyngby og kom derefter til Salling, hvor han var lærer i Thise og Krejbjerg skoler, og det var her, han 

 lærte sin hustru at kende. I 1919 kom han til Sjælland og fik lærerembede i Svebølle skole, hvor han virkede i 31 år. 

 Ved sit elskværdige og vindende væsen vandt han sig hurtigt mange venner, og han var en dygtig lærer, hvilket sporedes både 

 indadtil og udadtil. Han blev kort tid efter sin ansættelse i Svebølle knyttet til Jyderup Teknisk Skole og Handelsskole, hvor han 

 virkede i hen ved 30 år, og det var særlig handels- og salgslære samt produktionslære, han beskæftigede sig med, og han har ført 

 mange unge handelsmænd frem til handelsmedhjælpereksamen. Både skolen i Svebølle og i Jyderup har høstet stort udbytte af 

 hans rige evner. Han bliver da også stadig benyttet som censor ved eksamen på Jyderup Handelsskole. 

 Han har også udvist stor interesse for sin by, og det var således på hans initiativ, at mindestenen og det smukke anlæg blev lagt 

 ved Korsvejen i Gammel Svebølle efter Genforeningen, og han gjorde ligeledes et stort arbejde for opførelsen af Svebølle For- 

 samlingshus og Aunsø nye kirke. Sørensen var ligeledes en ivrig forkæmper for Børnesagen, og han var i mange år formand for 

 Børneværnet. Også det sønderjyske spørgsmål havde hans store interesse. Han har således i mange år været med i ledelsen af De 

 sønderjyske Foreninger og har flere gange været delegeret ved Årsmøderne. 

 I politisk henseende er Sørensen en af Venstres gode forkæmpere. Han var i mange år formand for den lokale Venstrevælger- 

 forening, og formand for Kalundborgkredsens Venstreforening, og ved møderne lyttede man gerne til ham, når han talte partiets 

 sag. 
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 For et par år siden tog han sin afsked og flyttede til Tølløse, hvor han købte en ejendom mellem kirken og Slottet, og her nyder 

 han en velfortjent hvile sammen med sin udmærkede hustru og omgivet af nogle af sine børn og børnebørn. Sørensen er trods sine 

 70 år rask og spændstig, og han vil sikkert blive genstand for megen opmærksomhed både af gamle og nye venner på 70 års 

 dagen. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 Børn:    Emilie, Emil, Valborg, Engelhardt, Olga 1954. 

 3f1: Thora Lund Sørensen:  

  * 20-8-1909 i Krejbjerg, Salling, 

  + 5-4-1982 i Tølløse Stationsby. 

  Gift i Avnsø 22-5-1938 med 

  Carl Alfred Lundov: 

  * 7-5-1905 i Tølløse Stationsby,            Engelhard, Asta, Emil, Valborg, Olga, Emilie 1955. 

  + 16-7-1987 i Tølløse Stationsby.      

  Boghandler i Tølløse Stationsby. 

  Børn: 

  3f1a: Ole Lundov: 

   * 3-8-1942 i Tølløse Stationsby. 

   Uddannet elektriker. 

   Bosat i Holbæk. 

   Gift 1. (ægteskabet ophævet) med 

   Henny Fredslund. 
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   Børn: 

   3f1a1: Allan Fredslund Lundov: 

    * 15-3-1968 i Tølløse Stationsby. 

    Fredslund ApS, IT-rådgivning, Lysgård pr. Viborg. 

    Gift i Bjergsø, Stølen, Norge 9-5-2009 med 

    Elin Pausevang: 

    * 17-5-1970 i Adis Abbeba, Etiopien (norsk mor, tysk far). 

    Børn: 

    3f1a1a: Vilde Pausevang Fredslund: 

     * 7-1-2008 i Lysgård. 

    3f1a1b: Birk Pausevang Fredslund: 

     * 20-12-2010 i Lysgård. 

 

   3f1a2: Lasse Fredslund Lundov: 

    * 27-4-1970 i Tølløse Stationsby. 

    Installatør, Fredslund Automation, Søby, Holbæk. 

    Gift i Nr. Asmindrup 16-8-2003 med 

    Inge Ditlevsen: 

    * 17-5-1973 i Glostrup. 

    Børn: 

    3f1a2a: Matthias Fredslund Lundov: 

     * 22-7-2000 i Holbæk. 

    3f1a2b: Sebastian Fredslund Lundov: 

     * 24-3-2003 i Holbæk. 

    3f1a2c: Ida Fredslund Lundov: 

     * 20-4-2007 i Holbæk. 

 

   3f1a3: Maria Fredslund Lundov: 

    * 8-5-1976 i Tølløse Stationsby. 

    Gift i Tølløse 23-9-2000 med 

    Henrik Adelgaard:           Tølløsebørnene + ukendt foran til venstre. 

    * 1-3-1972 i Fåborg. 

    Bosat i Asnæs. 

    Børn: 
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    3f1a3a: Asbjørn Adelgaard: 

     * 13-4-2002 i Asnæs. 

    3f1a3b: Nanna Adelgaard:       

     * 13-4-2005 i Asnæs. 

 

   Gift 2. på Holbæk Rådhus 19-10-2002 med 

   Lise Betzer Petersen. 

   Barn: 

   3f1a4: Mette Betzer Lundov: 

    * 8-3-1987 i Roskilde (Rigshospitalet, Kbh.). 

    Læser Geografi på Københavns Universitet. 

 

  3f1b: Lene Lundov: 

   * 16-9-1944 i Tølløse Stationsby. 

   Lærer fra Blågårds Seminarium, København 1971, ansat ved Brogårdsskolen, Greve til 1980, og VUC i Greve 

   1980-1994. Bosat i Karlslunde. 

   Gift 1990 med 

   Grethe Simonsen: 

   Lærer ved Hedelykkeskolen, Greve. 

 

 3f2: Erna Lund Sørensen: 

  * 24-9-1910 i Krejbjerg, Salling, 

  + 8-5-1992 i Slagelse. 

  Gift i Slagelse Sct. Mikkels sogn 10-5-1935 med 

  Poul Villy Nielsen: 

  * 26-2-1913 i Tjæreby, Tårnborg sogn, 

  + o.1986 i Slagelse. 

  Montør, senere blikkenslagermester i Slagelse. 

  Børn: 

  3f2a: Thomas Lund-Nielsen: (bindestreg fra 1963): 

   * 26-10-1936 i Sct. Mikkels sogn, Slagelse, 

   + 7-1-1985 i Grønbjerg, Nr. Omme sogn. 

   Cand.med. fra Københavns Universitet. 
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   Læge i Grønbjerg 1969-1983. 

   Gift 1965 med (ægteskabet ophævet) med 

   Berit / Berrit Maigaard Jensen: 

   * 3-11-1942 på Mors. 

   Sygeplejerske fra Århus 1966. 

   Bosat i Grønbjerg. 

   Børn: 

   3f2a1: Mette Lund-Nielsen: 

    * 19-12-1965 på Fødselsstiftelsen i Århus, døbt i Jordrup. 

    Ansat i Ringkøbing Landbobank, Ringkøbing. 

    Bosat i Hover. 

    Gift på Ringkøbing Rådhus 23-4-1994 med 

    Uffe Haubjerg: 

    * 8-10-1964 i Hover by og sogn. 

    Ansat i Ringkøbing Landbobank, Ringkøbing. 

    Børn: 

    3f2a1a: Anne Haubjerg: 

     * 14-7-1994 i Hover. 

    3fb1a2: Sofie Haubjerg: 

     * 18-11-1996 i Hover. 

 

   3f2a2: Tine Lund-Nielsen: 

    * 14-11-1966 i Brande. 

    Uddannet i Vestjysk Bank. Assurandør.  

    Jobkonsulent ved Ringkøbing-Skjern Kommune. 

    Bosat i Grønbjerg. 

    Gift på Videbæk rådhus 27-5-1995 me 

    Torbjörn Rantanen Lund-Nielsen: 

    * 24-2-1964 i Boden, Sverige. 

    Uddannet pilot fra Scottsdale, Phoenix, Arizona 1991, kaptain hos Cimber Air. 

    Læser til fysioterapeut på Fysioterapeutskolen i Holstebro. 

    Børn: 

    3f2a2a: Thomas Rantanen Lund-Nielsen: 

     * 6-8-1995 i Grønbjerg, Nr.Omme sogn. 
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    3f2a2b: Espen Rantanen Lund Nielsen: 

     * 5-4-1998 i Grønbjerg, Nr.Omme sogn. 

 

   3f2a3: Hanne Lund-Nielsen: 

    * 1-5-1969 i Grønbjerg. 

    Kontoruddannet i Arbejdsministeriet. Advokatsekretær i Tønder. 

    Uddannelseskonsulent ved Uddannelsescenter Holstebro. 

    Bosat i Holstebro. 

    Gift i Frederiksberg Slotskirke 10-7-1993 (ægteskabet ophævet) med 

    Rasmus Amstrup: 

    * 26-7-1969. 

    Officer i Det danske Forsvar. 

    Børn: 

    3f2a3a: Kristian Amstrup: 

     * 6-10-1994 i Tønder. 

    3f2a3b: Lasse Amstrup: 

     * 4-12-1996 i Tønder. 

 

   3f2a4: Inge Lund-Nielsen: 

    * 12-3-1971 i Grønbjerg. 

    Træneruddannet i Jysk Boldspil Union, Vildbjerg.  

    Ansat i DBU-Jylland, Århus. 

    Bosat i Tranbjerg, Århus. 

    Gift 1-10-2009 med 

    Lene Lundsgaard: 

    * 21-6-1971 i Ringkøbing. 

    Pædagog. Kontorassistent. 

 

  3f2b: Mogens Lund Nielsen: 

   * 6-9-1943 i Sct. Mikkels sogn, Slagelse. 

   Blikkenslagermester i Slagelse. Bosat i Slagelse. 

   Gift 1. (ægteskabet opløst) med 

   Gitte Nielsen. 
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   Børn: 

   3f2b1: Michael Lund Nielsen: 

    * 13-8-1962 i Slagelse. 

    Bosat i Slagelse. 

    Gift (ægteskabet ophævet) med 

    Susanne Lindner. 

    Børn: 

    3f2b1a: Christian Lund Nielsen: 

     * 2-8-1987 i Slagelse. 

     Læser journalistik på Uni, Roskilde. 

    3f2b1b: Mads Lund Nielsen: 

     * 1-4-19++ i Slagelse. 

    

   3f2b2: Henrik Lund Nielsen: 

    * 16-11-1963 i Slagelse. 

    Bosat i Slagelse.        Krejbjerg skole 1911, Thora, Erna, Mitte & Engelhardt. 

    Gift (ægteskabet ophævet) med 

    Tina Dehli. 

    Børn: 

    3f2b2a: Christoffer Dehli Nielsen: 

     * 23-12-1994 i Slagelse. 

    3f2b2b: Sofie Dehli: 

     * ?? i Slagelse. 

 

   3f2b3: Claus Lund Nielsen: 

    * 17-7-1969 i Slagelse. 

    Bosat i Slagelse, driver Claus Lund Nielsens Blik & VVS APS. 

    Samboende (ophævet) med 

    Tina Aae Mouritsen. 

    Børn: 

    3f2b3a: Maria Lund Mouritsen: 

     * 4-4-1995 i Slagelse. 

    3f2b3b: Sara Lund Mouritsen: 

     * 10-10-1996 i Slagelse. 



 65 

 

    Samboende med Lise Glintberg. 

 

   Samboende (ophørt) med 

   Bodil Langberg. 

   Barn: 

   3f2b4: Nanna Lund Nielsen: 

    * o.1992 i Slagelse. 

    Sygeplejerskestuderende i København. 

 

 3f3: Anna Lund Sørensen: 

  * 28-1-1912 i Krejbjerg, 

  + 25-11-2005 i Sorø. 

  Gift i Avnsø 28-10-1934 med 

  Hans Morten Tange: 

  * 2-7-1906 i St.Grandløse, 

  + 24-11-1977 i Sorø. 

  Depotejer i Sorø. 

  Børn: 

  3f3a: Kirsten Tange: 

   * 9-4-1935 i Slagelse. 

   Socialrådgiver, bosat på Fanø. 

   Gift 5-7-1964 i Sorø med 

   Jørn Jakobsen: 

   * 15-1-1938 i Aså, 

   + 26-11-1970 i Herning. 

   Ingeniør.                   Bagerst Konrad, Olga, Engelhardt. 

                       Forrest: Mille & Asta. Jyderup 1913. 

  3f3b: Karen Tange: 

   * 19-4-1939 i Sorø. 

   Beskæftigelsesvejleder fra Svendborg. 

   Bosat i Sorø. 

   Gift 28-8-1962 i Sorø med 

   Finn Stege: 

   * 13-7-1928 i Sorø, 
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   + 18-4-1994 i Sorø. 

   Telegrafist, har sejlet to gange med Jutlandia, sidst i Mercandia Rederiet. 

   Børn: 

   3f3b1: Ellen Stege: 

    * 8-7-1963 i Sorø. 

    Lærer fra Skårup Seminarium, ansat på Social- og Sundhedsskolen, Svendborg. 

    Gift i Sorø 1992 med 

    Ole Vaaben Rasmussen: 

    * 6-12-1964 i Strib. 

    Lærer fra Skårup Seminarium. 

    Bosat i Skårup. 

    Børn:  

    3f3b1a: Thilde Stege Rasmussen: 

     * 4-6-1993 i Slagelse. 

    3f3b1b: Sofie Stege Rasmussen: 

     * 25-12-1995 i Skårup. 

    3f3b1c: Gorm Stege Rasmussen: 

     * 27-6-2000 i Skårup. 

 

   3f3b2: Marie Stege: nu Stege Brink: 

    * 1-3-1965 i Sorø. 

    Sygeplejerske fra Ringsted Sygehus, psykoterapeut. 

    Gift i Karrebæksminde 1997 med 

    Jørgen Frederik Hartvig Brink Nielsen: nu Stege Brink: 

    * 21-7-1959 i Køge. 

    Pilot i SAS. 

    Bosat i Karrebæksminde. 

    Børn: 

    3f3b2a: Klara Luna Stege Brink: 

     * 29-10-1997 i Karrebæksminde. 

    3f3b2b: Asger Kristian Stege Brink: 

     * 19-10-1999 i Karrebæksminde. 
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  3f3c: Kristian Lund Tange: 

   * 16-3-1949 i Sorø. 

   Handelsuddannet i autobranchen, lærer fra Holbæk Seminarium, bosat i Sorø. 

   Gift i Sorø 8-7-1978 (ægteskabet ophævet) med 

   Jytte Hildebrand: 

   * 20-2-1951 i Sorø. 

   Lærer. 

   Børn: 

   3f3c1: Mads Frederik Hildebrand Tange: 

    * 23-9-1979 i Sorø. 

    Bosat i København. 

   3f3c2: Nynne Sofie Hildebrand Tange: 

    * 27-3-1984 i Sorø. 

    Socialrådgiver, bosat i København. 

   3f3c3: Aske Alexander Hildebrand Tange: 

    * 15-9-1988 i Sorø. 

    Lærerstuderende på Zahles Seminarium, København. 

 

 3f4: Christen Lund Sørensen: 

  * 1-5-1913 i Krejbjerg, Salling, 

  + 14-12-1998 i Tølløse. 

  Mejerist, i 1966 overtog han svigerfaderens møbel- og bedemandsforretning i Tølløse. 

  Gift i Tølløse 27-1-1946 med 

  Rinda Engstrøm Larsen: 

  * 6-3-1918 i Holbæk, 

  + efter 1973 i Tølløse. 

 

3g: Emil Sørensen: 

 * 11-10-1884 i Tostenæs skole, Fanefjord sogn, 

 + 27-2-1976 på Sct.Josephs Hospital, Odense fra Hjallelse, begravet i Dalum. 

 Maler, bosat i Hjallelse i villa ”Rødhætte”. 

 Gift i Sdr. Nærå Valgmenighed 9-6-1910 med 

 Ingeborg Karoline Kristine Hansen: 

 * 9-6-1890 i Årslev sogn, 
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 + 10-10-1982 på Sct.Klemens Plejehjem, Odense, begravet i Dalum. 

 Børn: 

 3g1: Tove Sørensen:          

  * 18-4-1912 i Oure sogn. 

  Sekretær i Chicago. 

  + 23-1-2017 i Solvang, Californien.  

  Gift i Nevada 14-6-1966 med sin afdøde mosters mand   

  Joe Matherly: 

  * 13-11-1885 i Gainesville, Texas, 

  + 26-8-1980 i Solvang, Californien. 

  Advokat, dommer i Escandido, Californien. 

 

 3g2: Herdis Dorthea Sørensen: 

  * 14-4-1914 i Hjallelse, Dalum sogn, (under Odense Valgmenighed),    

  Gift i Sct.Olai, Helsingør 1-5-1937 med 

  Vilner Skov: 

  * 20-12-1913 på Rigshospitalet, København,        Konrad & Emil Sørensen o.1924. 

  + 22-8-2004 i Helsingør. 

  Inspektør ved Metalindustriens Fagskole, Ballerup. 

  Bopæl i Helsingør. 

  Børn: 

  3g2a: Anni Skov: 

   * 23-12-1939 i Helsingør. 

   Lærer fra N. Zahles Seminarium, København, 1963. 

   Gift i Sct. Olai, Helsingør 15-6-1962 med 

   Bent Arthur Brander: 

   * 14-9-1939 i Helsingør. 

   Lærer fra N. Zahles Seminarium, København, 1963. 

   Bosat i Helsingør. 

   Børn: 

   3g2a1: Didde Brander: 

    * 26-10-1964 i Tybjerg skole, Tybjerg sogn. 

    Læge fra Københavns Universitet 1993. Ortopæd kirurg. Undervisningslæge. 

    Gift med 
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    Peter Trautner Madsen nu Trautner Brander: 

    * 27-2-1967 i Helligkors sogn, København. 

    Cand. scient., lektor ved Næstved gymnasium. 

    Bosat i Næstved. 

    Børn: 

    3g2a1a: Melissa Brander: 

     * 4-10-1994 i Næstved. 

     Lærer (science), ansat ved Søllerød skole, bosat i Valby. 

    3g2a1b: Marco Brander: 

  * 31-12-1996 i Næstved. Læser på DTU.    
                                                                                                         

3g2a2: Bjørn Brander: 

    * 11-3-1969 i Boestofte, Kettinge sogn. Tvilling. 

    Mekaniker. Salgschef for WW i Glostrup. Bosat i Leestrup. 

             Gift med      

             Nina Jessen: 

    * 27-7-1970 i Vor Frelsers sogn, Esbjerg. 

    Læge fra Københavns universitet, ansat på Kirurgisk afd., Næstved sygehus. 

    Barn: 

    3g2a3a: Bertil Mark Brander: 

     * 31-5-2006 i København. 

 

   3g2a3: Britt Lin Brander: 

    * 11-3-1969 i Boestofte, Kettinge sogn. Tvilling. 

    Cand. mag. i engelsk & matematik. Bosat i København, ugift. 

 

  3g2b: Kirsten Skov: 

   * 2-4-1946 i Helsingør. Tvilling. 

   Børnehavelærerinde fra Slagelse Seminarium. 

   Gift hos sognefogeden i Esbønderup 1969 (ægteskabet opløst) med  

   Erik Simonsen: 

   * 27-8-1945. 

   Børn: 

   3g2b1: Mia Simonsen: 

    * 1973 i Syd Korea. 
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    IT uddannet. Bosat i New York 

   3g2b2: Mai Simonsen: 

    * 1975 i Syd Korea. 

    Ansat på Coloplast, Humlebæk. 

    Barn: 

    3g2b2a: Marius Simonsen: 

     * 26-3-2002 i Helsingør. 

 

  3g2c: Jørgen Skov: 

   * 2-4-1946 i Helsingør. Tvilling. 

   Fritidshjemsleder, bosat i Helsingør. 

   Gift i Sct. Olai, Helsingør februar 1969 med 

   Bodil Irene Nilsson: 

   * 23-2-1946 i Sverige. 

   Sygeplejerske. 

   Børn: 

   3g2c1: Ulrik Skov: 

    * 15-9-1969 i Helsingør. 

    Isenkræmmeruddannet. Fitnesscenter ejer i Humlebæk. 

    Gift med 

    Kirsten Sørensen: 

    * 27-10-1954 i Helsingør. 

 

   3g2c2: Nini Skov: 

    * 16-3-1973 i Helsingør. 

    Sygeplejerske, bosat i Helsingør. 

    Gift med 

    Eskild Sundsfjord: 

    * 11-6-1974 i Trondheim, Norge. 

    Ansat ved Statoil, Helsingør. 

    Børn: 

    3g2c2a: Oskar Skov Sundsfjord: 

     * 1-7-2005 i Oslo. 
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    3g2c2b: Frida Sundsfjord: 

     * 13-8-2007 i Hvidovre. 

 

 3g3: Konrad Sørensen:  Sejrskov fra 4-11-1952:  

  * 18-6-1920 i Hjallelse, 

  + 10-4-1995 i Hjallelse, bisat i Dalum. 

  Møbelsnedker, rammefabrikant i Hjallelse. 

  Gift i Hjallelse 19-3-1960 med 

  Doris Jensen: 

  * 7-2-1931 i Hjallelse. 

  Bosat 2012 i Odense SV. + o.2015. 

  Barn: adopteret: 

  3g3a: Jan Henrik Sejrskov: 

   * 29-8-1966 i Hjallelse. 

   Maler ved Kildemoes Cykelfabrik, Nr.Lyndelse. 

   Gift med       

   Marianne Lund:     

   * 3-6-1965 i Ringe. 

   Bosat i Nr.Lyndelse.  

   Børn: 

   3g3a1: Trine Lund Sejrskov: 

    * december 1994 i Nr. Lyndelse. 

   3g3a2: Britt Lund Sejrskov: 

    * 1997 i Nr. Lyndelse. 

 

3h: Christen Sørensen: 

 * 3-10-1885 i Tostenæs, tvilling, 

 + samme dag, sst. 

 

3j: Christian Sørensen: 

 * 3-10-1885 i Tostenæs, tvilling, 

 + samme dag, sst. 

   

  

Lendemarke 1916, f.v. Asta & Thomas, Aksel, Kaja, Olga, Katrine & Kristen 

Sørensen, Ejvind, Hans, Emilie med Lille Hans. 
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3k: Kirstine Maren Sørensen: 

 * 24-1-1887 i Tostenæs, 

 + 19-3-1888 sst. 

 

3l: Niels Kristian Johannes Konrad Sørensen:  
 * 18-12-1889 i Tostenæs, 

 + 4-12-1918 i Mørkøv Stationsby, Skamstrup sogn. (Spansk Syge). Begravet i Jyderup. 

 Forretningsbestyrer i Mørkøv. 

 Gift i Holbæk Sct. Nikolai 7-4-1918 med  

 Astrid Johanne Paulsen: 

 * 11-8-1897 i Holbæk. 

 

3m: Asta Katrine Maren Stine Sørensen: 

 * 3-12-1893 i Tostenæs skole, Fanefjord sogn, 

 + 1-12-1978 på Suldrup Plejehjem, begravet i Sønderup. 

 Gift i Stege 5-3-1921 med 

 Thomas Møller: 

 * 6-2-1894 i Vrå sogn, (Valgmenigheden), 

 + 10-7-1961 i Haverslev, begravet i Sønderup. 

 Gårdejer på Lerbjerg, Vrå sogn, Gravlev Nørgård og Sønderupgård. 

 De lærte hinanden at kende på Dalum Landbrugsskole. 
          

 Asta Møller, Himmerlandshave, Sønderup, er død knap 85 år . Hun var enke efter gårdejer Thomas Møller. 

 Asta Møller var født på øerne. I mange år drev hun sammen med sin mand Gravlev Nørgaard og siden Sønderupgaard. De 

 sidste måneder af sit liv tog hun ophold på plejehjemmet Himmerlandshave. 

 Mange karle og piger på Sønderup-egnen har igennem årene haft Asta Møller til madmor, ligesom landevejens farende 

 svende var vant til at få godbidder ved hendes bord. 

 Ved afhændelsen af Sønderupgaard flyttede parret til Haverslev, hvor Thomas Møller døde kort tid efter. Asta Møller flyttede 

 derefter tilbage til Sønderup. Hun overleves af fire sønner.  

 Børn: 

 3m1: Jens Møller: 

  * 13-9-1923 på Lerbjerg, Vrå sogn, 

  + 30-7-2009 i Nørager, begravet i Sønderup. 

  Chauffør ved Fjerritslev Busselskab. 

  Gift i Årdestrup 21-1-1951 med 

Astrid & Konrad Sørensen.  
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  Edith Eva Jensen: 

  * 12-4-1928 på Stubberupgård, Årdestrup sogn, 

  + 12-1-2000 i Nørager, begravet i Sønderup. 

  Børn:  

  3m1a: Anette Møller: 

   * 11-5-1953 i Skalborg, Hasseris sogn. 

   Sparekasseassistent, Sparekassen Himmerland,  

Hobro. 

   Gift 16-8-1975 i Stenild med 

   Søren Tage Nielsen: 

   * 21-2-1950 på Østervang, Stenild sogn.  

   Lokomotivfører, bosat i Hørby. 

   Børn:                 Mille, Aksel, Valborg, Olga, Asta o.1936. 

   3m1a1: Kennet Møller Nielsen: 

    * 26-6-1979 i Hobro. 

   3m1a2: Jesper Møller Nielsen: 

    * 8-5-1982 i Hobro. 

 

  3m1b: Peter Møller: 

   * 25-10-1959 i Skalborg, Hasseris sogn. 

   Underdirektør i Middelfart Sparekasse,  

   bosat i Middelfart. 

   Gift i Århus Domkirke juni 1990 (ægteskabet ophævet) med 

   Betina Møller. 

   Børn: 

   3m1b1: Kira Møller: 

    * o.1990 i Vejle. Læser på pædagogseminarium i Roskilde.   

   3m1b2: Mathilde Møller: 

    * o.1993 i Vejle. Læser til folkeskolelærer i Århus. 

 

   Gift 2.gang med 

   Bianca Møller: ansat i Middelfart Sparekasse, Fredericia. 
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 3m2: Vagn Møller: 

  * 3-2-1926 på Gravlev Nørgård, Gravlev sogn, 

  + 22-2-2012 på Øster Hornum Plejehjem fra Støvring, begravet i Sønderup. 

  Ansat i Sønderup Møbelforretning. 

  Gift 1951 i Brorstrup med 

  Gerda Elisabeth Kristensen: 

  * 10-1-1931 i Smorup, Brorstrup sogn, 

  + 10-6-1997 i Sønderup. 

  Børn: 

  3m2a: Poul Møller: 

   * 17-2-1955 i Sønderup. 

   Lærer ved Suldrup skole. Bosat i Sønderup. 

   Gift i Sønderup 16-2-1984 (ægteskabet ophævet) med 

   Kirsten Nielsen: 

   * 23-1-1960 i Nr. Kongerslev sogn. 

   Klinikassistent. 

   Børn: 

   3m2a1: Christian Møller: 

    * 10-5-1982 i Suldrup (Ålborg Sygehus). 

   3m2a2: Rasmus Møller: 

    * 1-1-1986 i Suldrup (Ålborg Sygehus). 

 

   Gift i Sønderup 28-8-2004 med 

   Marianne Larsen: 

   Lærer. 

   Børn: 

   3m2a3: Mette Larsen Møller: 

    * 7-7-1998 i Sønderup. 

   3m2a4: Maria Larsen Møller: 

    * 16-6.2001 i Sønderup. 

 

  3m2b: Thomas Møller: 

   * 10-12-1960 i Sønderup. 

   Mekaniker, maskintekniker. 
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   Bosat i Sønderup. 

   Gift i Gravlev 11-7-1987 med 

   Hanne Buus Pedersen: 

   * 7-10-1962 i Gravlev. 

   Statsautoriseret ejendomsmægler, ansat på Landbrugscentret i Skalborg. 

   Barn: 

   3m2b1: Mie Møller: 

    * 1996 i Colombia. 

 

 3m3: Arne Møller: 

  * 22-8-1932 på Gravlev Nørgård, Gravlev sogn, 

  + 4-1-2015 i Nr. Lyndelse. 

  Værkfører ved fabrikken Kildemoes, Nr. Lyndelse. 

  Bosat i Nørre Lyndelse. 

  Gift i Nr. Lyndelse 16-7-1955 med 

  Aase Grethe Nielsen: 

  * 16-3-1931 i Kirstinebjerg, Årslev sogn. 

  Barn: 

  3m3a: Kate Møller: 

   * 12-1-1956 i Nr. Lyndelse (Odense Amts sygehus). 

   Dekoratør. 

   Gift i Nr. Lyndelse 16-7-1988 med 

   Jan Hammerich Jensen: 

   * 3-10-1956 i Nr. Lyndelse. 

   VVS mand, bosat i Nr. Lyndelse. 

   Børn: 

   3m3a1: Karina Møller Jensen: 

    * 10-3-1981 i Nr. Lyndelse. 

    Samboende med 

    Niels Skovmøller Østbjerg. 

    Børn: 

    1m3a1a: Noah Møller Østbjerg: 

     * 7-11-2006 i Nr. Lyndelse. 
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    1m3a1b: Felix Møller Østbjerg: 

     * 29-12-2013 i Nr. Lyndelse. 

 

   3m3a2: Ronni Hammerich Jensen: 

    * 15-3-1984 i Nr. Lyndelse. 

    Samboende i Sallinge med 

    Rikke Zeberg: 

    * august 1984. 

    Barn: 

    3m3a2a: Nicklas Hammerich Zeberg: 

     * 18-1-2013 i Sallinge. 

 

 

 3m4: Poul Møller: 
  * 2-8-1933 på Gravlev Nørgård, Gravlev sogn. Specialarbejder, Esbjerg. 

  + 25-6-2017 i Esbjerg, bisat fra Novrup kapel. 

  Gift i Borris 14-5-1960 med  

  Gerda Ebbesen: 

  * 9-5-1936 i Borris, 

  + o.1996 i Esbjerg. 

  Barn: 

  3m41: Jonna Møller: 

   * 19-7-1963 i Esbjerg.     Olga Sørensen. 

   Kontoruddannet, ansat ved Varde Kommune. 

   Gift med 

   Kaj Nørgaard Jensen. 

   Bosat i Guldager, Esbjerg. 

 

1n: Ellen Johanne Olga Margrethe Sørensen:                                 

 * 20-12-1895 i Tostenæs, 

 + 26-7-1978 i Jyderup. 

 Jyderup papirhandel, ugift.  

 Forlovet med Kristen Lund: * 19-2-1895 på Brøndsgård, Thise sogn, broder til 3f`s kone, snedker, senere lærer på Jebjerg Ung- 

 domskole, men forlovelsen gik over styr, da Kristen Lund ikke ville vente, og Olga ikke kunne forene et ægteskab med løftet om 
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 at passe sine gamle forældre, til de ikke var mere. Kristen Lund er med på guldbryllupsfotoet fra 1922. 

 

 Gammel forretning ”lægger op”. (28-9-1968): 

 Jyderup Papirhandel på Skarridsøgade vil om kort tid være ”en saga blot”, og dermed vil Jyderups eneste deciderede papirhandel 

 gå over i historien. Indehaveren, frk. Olga Sørensen, finder, at tiden er inde til at kunne nyde sit otium og har for tiden ophørsud- 

 salg. 

 Ingen forretningsdrivende er blevet mere populær og afholdt end ”Moster Olga”, som frk. Sørensen kaldes af den halve by. Titula- 

 tionen stammer lige fra den tid, hendes søskendebørn hos familien H. Gylling-Folkmann tiltalte hende moster, ifølge det, hun var 

 for dem, og lige så længe har alle børn i byen været glade for den milde og venlige ”moster”. 

 Frk. Sørensen stammer fra Møn, hvor hun plejede sine forældre, lærer Sørensen og hustru, på meget opofrende måde lige til deres 

 død. Efter forældrenes død rejste hun til Jyderup, og det var svogeren, isenkræmmer H. Gylling-Folkmann, nuv. H. Gylling Folk- 

 manns far, der fik hende til at forsøge sig i forretningsbranchen. Frk. Sørensen oprettede Jyderup Papirhandel og har set den vokse 

 til en solid virksomhed, hvor kunderne holdt af at komme. Hundrede procent reel, elskværdig og hjælpsom vandt hun kundernes 

 tillid, og udvidede efterhånden med salg af tasker, legetøj, kosmetik, smykker, gaveideer m.m. Mange, mange mennesker vil savne 

 ”Papirhandelens” hyggelige islæt i gadebilledet, ligesom det naturligvis er et tab for byens handelskapacitet. 

 

 Dødsfald: 

 Fhv. papirhandler fr. Olga Sørensen, Jyderup, er efter nogen tids svagelighed død, i en alder af 82 år. 

 Olga Sørensen var lærerdatter fra Møn, den yngste af en stor børneflok, og det faldt i hendes lod at ofre sig for sine forældre, da de 

 blev gamle og havde hjælp behov. Det var og blev én af Olga Sørensens mange gode karakteregenskaber at være opofrende og 

 medmenneskelig, hvilket også senere i livet kom til udtryk på mange måder. 

 Efter forældrenes død rejste Olga Sørensen til Jyderup, hvor en søster, Emilie, var gift med isenkræmmer Hans Gylling-Folkmann, 

 den ældste i Gylling Folkmann familien. 

 Da Jyderup Papirhandel blev til salg, blev den overtaget af Olga Sørensen, der drev den på en dygtig måde og udvidede den til 

 også at omfatte lædervarer og galanterivarer, legetøj o.m.a. Tillige var der et stort bladsalg og af samtlige kunder blev frk. Søren- 

 sen afholdt og respekteret for sin venlige og retskafne væremåde. Elskelig og sød var hun mod alle og blev ofte benævnt som 

 ”hele byens moster”, fordi hun af Gylling-Folkmann slægten blev kaldt moster. 

 Endnu en søster, fru Valborg Hansen, rejste hertil fra Møn og boede på Jernbanevej, og siden kom en bror, Aksel Sørensen, der fik 

 sit hjem hos Olga Sørensen. Begge søskende blev kærligt plejet af Olga Sørensen lige til deres død. Samtidig betød hun meget for 

 familien i ”Gyllinghus”, hvor hun altid hørte med til familien, og de forskellige familiemedlemmer søgte gennem årene at gen-

 gælde lidt af  mosters godhed. 

 For omkring en halv snes år siden sluttede Olga Sørensen sit virke i Jyderup Papirhandel og indrettede sig hyggeligt i Skovbrynet. 

 Indtil for et par år siden var fr. Sørensen rask og vital og var, hvad spændstigheden angår, præget af, at hun altid havde været en 

 meget ivrig gymnast, en sportsgren hun vedblev at dyrke langt op i årene. Levende interesseret var hun også i byens og egnens 
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 udvikling og havde mange samtaler med gode venner om alt, hvad der lå hende på sinde, ligesom hun læste meget, holdt af sang 

 og musik og var på alle måder et positivt, klogt og hjertevarmt menneske, som alle måtte holde af og værdsætte. 

 For ca. et halvt år siden måtte Olga Sørensen tage ophold på Jyderup Plejehjem, hvor hun var glad for at være og taknemmelig for 

 den gode omsorg. 

 

Slægtsminder: 

 

Christen Sørensen blev uddannet lærer fra Gedved Seminarium i 1868, og var den følgende vinter lærer på Rødkilde Højskole på Møn og 

var herefter hjælpelærer i Tjørnemark, til han i 1872 blev udnævnt til enelærer for Tostenæs skole i Fanefjord sogn og kirkesanger for 

Fanefjord kirke, og begge embeder forblev han i til sin afsked i 1912. 

I en gammel ”Embedsbog for Tostenæs skole” , hvori han kun har indført ganske få sager mellem 1890 og 1899, er der en oversigt over 

ferieplanen for de mønske skoler for året 1890: 

 

  Søn- og helligdage:   61 dage   Juleferie foruden 4 helligdage:   6 dage 

  Fastelavns mandag:   1 dag   Paaskeløverdag:                  1 dag 

  Kongens fødselsdag: 1 dag   Grundlovsdagen:               1 dag 

  Forårs roeferie:       12 dage   Høstferie foruden 4 helligdage:  22 dage 

  Markedsdag:       1 dag   Efterårs roeferie:                10 dage 

 

Det gav i alt 116 fridage om året. Der var skolegang hver anden dag i resten af året. 

Indtil udgangen af 1891 var en del af lærerens løn det såkaldte Højtidsoffer, hvor der blev ofret til kirkesangeren for hans medvirken i 

begravelser og bryllup`er foruden, hvad der blev ofret i kirken  i jul, påske og pinse. Dette højtidsoffer blev nu afløst for bestandigt imod et 

fast årligt vederlag på 130 kroner. Begyndelseslønnen var årligt i 1872 på 1200 kroner foruden et vederlag på 100 kroner årligt som kirke- 

sanger. Der var landbrug til skolen, og her kom hans opvækst ham jo til gode. I 1901 blev landbruget nedlagt og skolens jordtilliggende 

afløst. I 1904 har svigersønnen i et brev skrevet, at han hjalp til med at høste rug for svigerfaderen, så der har da været lidt landbrug endnu. 

Da datteren og svigersønnen døde i 1909, blev han formynder for de tre børn, og i embedsbogen har han nøje ført regnskab over de penge, 

som to gange årligt blev udbetalt til børnene, dels renter fra Overformynderiet, hvor arven efter forældrene til hvert barn på knapt 2400 

kroner stod, og som to gange årligt gav knapt 47 kroner pr. barn, til de blev myndige, dels en pension fra Skolefondet på 50 kroner årligt pr. 

barn til de blev konfirmeret. Pengene blev omhyggeligt noteret udbetalt til de tre børns plejeforældre: indtil sommer 1910 lærer Poulsen i 

Roskilde for Ejvind (faster og onkel), herefter kom Ejvind til sin mormor og morfar, Emma Hovmand i Tjørnemark for Maja og fisker Fr. 

Hansen i Tostenæs for Frida. 

Da han blev pensioneret i efteråret 1912, flyttede de til Lendemark, hvor han havde købt en grund for 900 kr. og ladet tømrer Niels Jensen 

og en murer, begge fra Nøbølle, opføre et hus for i alt lige knapt 8200,00 kroner grunden iberegnet. Heri var der dels haveanlæg og 

beplantning for 600 kroner, dels et hønsehus for 150 kroner. Der var i øvrigt også indlagt elektricitet i beboelseshuset for 150 kroner. 
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Hønseholdet spillede en stor rolle for familien. Der blev ført nøje regnskab over indkøbt foder og solgte æg til ”Foreningen”. Det ser ud til, 

at bestanden var på mindst 24 høns og en hane, og der blev ind imellem solgt kyllinger, men ellers var det æggene, der gav et godt tilskud 

til husholdningen. 

Hønsene blev fodret med majs, klid, bygskrå, havre og ”hønsekød”, som tilsyneladende især bestod af hestekød, men også ind imellem af 

en spædkalv, eventuelt i stedet for af blodmel. Desuden fik de strandskaller. Ved at regne på de opgivne pund æg og vægten af et æg, ser 

det ud til, at hønsene i snit har givet en lille snes æg om dagen året rundt, så det må jo siges at være fint. 

Ifølge regnskabsbogen var hans pensionsindtægt i 1920 på godt 3200 kroner og hertil kom æg indtægt på 550 kroner. Hans udgifter til 

diverse skatter og forsikringer var i dette år på 287 kroner. 

Det ser ud til, at man i en periode har lejet førstesalen i huset ud for 400 kroner årligt. 

Huset kaldte de for ”Villa du Nor”, og det havde dengang en dejlig udsigt over Stege Nor og ud mod Høje Møn. 

I regnskabsbogen førte han også sin families fødselsdage og dødsdage, helt tilbage til sin mormor og morfar, som jo også boede på 

Kullegården i hans barndom og for morfaderens vedkommende i hans ungdom, og som han var meget knyttet til. 

Han yndede, som alle andre mønboere, at tage til de forskellige auktioner, der blev holdt rundt omkring. Mor fortalte, at han ind imellem 

stillede med brugt tøj i Tjørnemark, som han syntes, at hun nok kunne bruge. Tante Emma var nu ikke videre begejstret herfor, og når han 

kom med brugte, godt udtjente sko, røg de i ovnen, når han var rejst af !  

 

Familieerindringer og avisudklip: 

 

 

Emil Sørensen (1884-1976): 

Sommeren 1966: Du bad mig fortælle lidt om mit hjem – der er vist ikke meget at sige – et gammelt hus med stråtag, men dog ikke med 

små ruder, i skolestuen var der ret store vinduer. Bordene var fem mands. Legepladsen var ikke, som den er nu, der gik en vej lige igennem 

den, men der var jo ingen biler den gang, så trafikken generede ikke. Der var en bom, to tove og en klatrestang, som vi kunne more os med 

i frikvartererne. Vi havde lidt gymnastik på pladsen, vi spillede vip og legede stormfanger, vi morede os godt, vi var jo ikke forvænt i no- 

gen retninger. 

Far var ene lærer, og børnene gik i skole hver anden dag. Han var en ret god lærer, børnene kunne nå op i 3.dels regnebog. Han var især 

god som religionslærer, jeg kan huske, at pigerne kunne give sig til at græde, når han fortalte. Du ved, far var degn og for resten en ret 

troende mand og var kirkesanger i Fanefjord kirke i fyrre år, for hvilket han fik 100 kroner årligt. Der var 3½ kilometer at gå til kirke, det 

skulle de bare byde lærerne nu. Far kom gerne søndag morgen og spurgte vi tre drenge, om nogen af os ville med i kirke. Det var ikke 

vores livret at gå den lange vej i al slags vejr, men det blev for det meste mig, der gik med. Jeg sang ret godt den gang og stod gerne oppe 

på balkonen og sang for, når far skulle ordne noget nede i kirken. 

Juleaften var der ingen gudstjeneste, så havde vi juletræ hjemme, og det var altid så hyggeligt, når vi alle var kommet til bords. Far bad 

bordbøn, den var somme tider noget lang efter vi børns mening, vi længtes efter at komme i gang med maden, som bestod af vores livret, 

pæresul, risengrød fik vi da også. Så fik vi lidt julegaver, vi var som sagt tre drenge omtrent lige store, vi fik sommetider en hue, som vi 
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skulle være lige gode om. Jeg kan huske, at jeg var tre år og fik et par røde bukser, og jeg dansede rundt i dem hele aftenen. Ja, pengene var 

små den gang. Ved Nytår og andre højtidsdage skulle kirken passes. Altergang var to gange om året, da skulle vi til skriftemål klokken 9½. 

Der var jord til skolen, vi havde tre – fire køer, et par små heste, grise og høns, så der var meget arbejde udenfor skoletiden. Mor var en 

meget almindelig kone, der havde meget arbejde. I huset var foruden skolestuen, en dagligstue og en pæn stue samt soveværelse og køkken 

nedenunder og kamre på loftet. Hun var en kær moder til alle vi unger. Far kunne være tung af sind og humør. 

 

Olga Sørensen (1895-1978): 

1974: Olga kunne huske stalden, men landbruget ophørte, da hun var helt lille. De havde mange ænder og høns. Ænderne blev slagtet om 

efteråret og saltet ned, dunene blev brugt til puder og dyner.  

De havde altid brændevin i Huset. Hendes far fik en dram til sin mad hver dag. 

Om sommeren var der skoleudflugt til Fanefjord Skov, der var musik og flag i spidsen for optoget, og de dansede og fik smørrebrød. 

Efter jul blev der holdt juletræsfest i skolen for skolebørnene og deres forældre. De kom med bagværket, Olgas mor gav kaffen, og naboen 

Frederik Nøhr spillede violin til salmerne. 

Når nogen havde barslet, gav man sødsuppe med svesker som foræring. 

Juleaften fik de pæresul, som var deres livret, efter risengrøden. Opskriften er følgende: 

Om eftersommeren startede man med at tørre gråpærer. De fik et let opkog, så de skiftede farve og blev derefter tørret i ovnen et par dage 

med jævn varme. Ovnen var dog lukket ned om natten ! De tørrede pærer blev opbevaret f.eks. i saftposer eller gamle strømper, hvor der 

kan komme luft til, og på den måde kan de gemmes længe. 

De hjemmetørrede pærer, fem pr. person, lægges i blød natten over i vand. Stribet flæsk med ben, der er saltet natten over, og en halv til én 

and samt pærerne koges, til kødet er mørt, herefter tilsættes en meljævning, hvorefter der smages til med sukker. Der serveres kartofler 

kogt i skrællen til, og retten spises med gaffel (og kniv) ikke ske. 

Denne ret stammede fra Kullegården, hvor man sagde, at det var en sønderjysk ret kommet med Hans Flensborg (i 1712). 

Om sine søskendes uddannelse fortalte hun: 

1: Thora: var pige i huset et sted på Sjælland. 

2: Valborg: var pige i huset, hvor vides ikke. 

3: Mille: mejerske i Rødled, Auning og Svinninge. 

4: Aksel: blev en tid opdraget hos vores mormor og morfar i Tjørnemark, udlært tømrer, men hvor huskes ikke. 

5: Engelhard: lærer fra Vordingborg Seminarium. 

6: Emil: først karl på en gård i Tostenæs, så i malerlære i Hjelm, udlært maler i Keldby. 

7: Konrad: kommis hos Folkmann i Jyderup. 

8: Asta: pige i huset, senere pige på Dalum Landbrugsskole. 

9: Olga: pige på Vrå Apotek, derefter pige på Dalum Landbrugsskole. Husbestyrerinde i Fjerritslev 1931. 
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Maja Lund f. Nielsen (1903-1997): 

Glimt fra en svunden tid pillet frem ved fætter-kusine festen Pinsedag, den 30-5-1993 hos Doris og Konrad: 

Tostenæs skole står for mig som et dejligt sted, hvor solen altid skinnede og hønsene kaglede og pudsede sig i sandet. Mormor og morfar 

boede der fra 1872 til 1912, og alle børnene er født i den gamle skole. 

Moder var den ældste, men fik desværre den uhelbredelige Tuberkulose og døde i 1909 kun 35 år gammel, en måned senere døde far af 

Sukkersyge, 40 år gammel. Insulinet var ikke opfundet endnu. De vidste, at de skulle dø og havde bestemt, hvor vi tre børn på 3½, 6 og 7 

år skulle anbringes. Lærerinden, som kom til skolen i 1903, var blevet så gode venner med mor og far, og hun ville meget gerne beholde 

mig, så jeg var nok den, der mærkede mindst til forandringen. I starten kaldte jeg hende for ”Hovmand”, som mine forældre havde gjort, 

men fru pastor Borch i Stege sagde, at hun syntes, at jeg skulle kalde hende for ”tante Emma”, for jeg skulle ikke sige ”mor”, og sådan blev 

det, til hun døde hos os i Fredensborg i 1955. 

Hele landsbyen fulgte jo med i den tragedie og var gode ved mig, og til tante Emma sagde jeg: ”hvor var det godt, jeg måtte blive hos dig, 

da alle de andre rejste”. Når der var lidt i vejen med mig, kom jeg til mormor og morfar, temmelig medtaget af kighoste blev jeg kørt derud 

i en såkaldt lukket vogn, en almindelig fjedervogn hvorpå en sort kasse med vinduer blev anbragt. De år fra 1909 til 1912 gør nok, at jeg 

husker Tostenæs skole med den elskelige mormor. 

 

Moster Valborg blev gift med onkel Frederik – en fætter – man sagde, at det var et fornuftsægteskab. Moster Valborg passede mor i 

hendes sidste tid, hvor hun lå syg i Tostenæs, og giftede sig først efter hendes død. De flyttede ind i en helt ny villa, onkel Frederik havde 

ladet bygge i Tostrup, og efter bryllup´et i Tostenæs var både Frida og jeg med til deres nye hjem, som jo blev Fridas hjem i hendes 

opvækst. På den tid var der lang vej fra Tostrup til Tjørnemark, og telefon var jo ikke almindelig dengang. Da vi voksede lidt til, gik vi, når 

vi skulle besøge hinanden, og fulgte på vej når vi skulle her eller der og græd lidt, når vi sagde farvel. Jeg holdt meget af at besøge moster 

Valborg. 

 

Moster Mille og onkel Hans hørte sammen i Jyderup, de var elskelige og gæstfri, og der har jeg i min barndom haft mange fornøjelige 

timer. Moster Mille var fin og yndig, og hendes hatte var altid tip-top. Moster Valborg var jo fra landet og knap så fiks, og da vi ved 

mormors og morfars Guldbryllup var til altergang i Stege kirke, sad hendes hat åbenbart ikke helt, som moster Mille syntes, den skulle, for 

da hun passerede hende på vej til sin plads i kirken, hviskede hun højt: ”Hatten, Valborg”, og det forblev et omkvæd i familien ! 

Frida kom til Jyderup, da hun voksede til, og da jeg et halvt år var sygeplejerske på Sct. Hans, fik jeg en indbydelse fra onkel Hans, at jeg 

på den dag og det klokkeslæt skulle komme til Jernbanehotellet i Roskilde. Da jeg gik ind ad den ene dør, kom Frida ind ad den anden – 

stor gensynsglæde. Så skulle vi spise middag og i teater i København. Sådan var onkel Hans. 

Da Asta og Thomas havde etableret sig oppe i Jylland, inviterede tante Mille og onkel Hans morfar og mormor med på en biltur derop. 

Uden at sige noget, kørte han over Gedved, og morfar blev meget rørt over igen at være her, hvor han for over halvtreds år siden havde læst 

til lærer. Senere på turen var de ved Vesterhavet, og morfar var lige så kåd som en skoledreng over klitter og hav.  

 



 82 

Morbror Aksel var jo hele sit liv ungkarl og opholdt sig meget i Dons, men de sidste år af sit liv boede han hos moster Olga i Jyderup. 

Heise, min mand, der jo var forretningsmand, havde en kunde i Tølløse. Under Krigen var bilen jo klodset op, så han ringede og spurgte 

morbror Aksel om at låne en cykel. Tog toget til Jyderup og fik et gammelt lig af en cykel. Da Heise kom fra den trange tur til Tølløse, 

viste morbror Aksel en fin og god cykel frem, som altså ikke skulle lånes ud. Det var morbror Aksel. 

 

Morbror Engelhard var meget optaget af de tre flotte stuer på rad i ”Gyllinghus” og stilede efter, om han og tante Mitte kunne gøre det 

lige så godt. Jeg var i Jyderup, da vi blev inviteret til Svebølle skole, hvor de kom til at bo meget smukt med tre stuer på rad og udgang til 

en yndig have. Morbror Engelhard skrev ofte sange til festlige lejligheder. Da ”Lille Hans” blev døbt, skrev han om Kaja: 

 

    I otte år du ene var, 

    så kom en lille dreng, 

    erobred` pladsen hos din far 

    endog din egen seng. 

    Men glad du var for bror, 

    og når han bliver stor, 

    så håber vi, 

    at han må blí 

    sin gode fader li´. ( vi gjorde grin og sang i stedet for ”gode” ”tykke”). 

 

Morbror Emil: Det største kup, han gjorde her i livet, var nok tante Ingeborg. Hun var dygtig og glad og moder til tre dejlige børn. Konrad 

var jo en efternøler, så jeg husker bedst Tove og Herdis som nogle meget artige børn, som aldrig snavsede sig til. Ved mormors og morfars 

Guldbryllup havde Ingeborg en fin grå kjole på i kirken. Det passede ikke morfar. Den burde være sort! 

Morbror Emil kaldte sig ”Emil-Emil”, for, som han sagde, han var den eneste af børnene, der kun havde eet navn. 

 

Asta: Så vidt jeg husker, sagde jeg ikke ”moster” til Asta og Olga, det var måske fordi, der ikke var så stor forskel på vores alder. Asta var 

ikke så meget hjemme hos mormor og morfar, men jeg husker en vinter, hvor hun var med til at spille komedie i Tjørnemark Ungdomsfor- 

ening – ”Genboerne” – hvor hun spillede madam Smith og sang: ”I denne vinter har vi hat” lige så falsk, som hun skulle. Så husker jeg, at 

hun kom hjem med sin Thomas. De fik et dejligt hjem på Sønderupgård og fire sønner til stor hjælp. Frida har fortalt om nogle dage, hun 

og Poul Henrik tilbragte der, mens de endnu var forlovede. Hele dagen kørte de rundt for at nyde og se byerne og landskabet der, og så 

kom de hjem og hyggede sig om aftenen. I Ålborg havde de købt konditorkager til hele familien, og de blev gemt væk i bryggerset og 

skulle først spises efter maden. Den yngste af drengene (Poul) kom så ud i køkkenet spisende på en kage, hans mor sagde, at de jo først 

skulle spises senere, den lille sagde bare: ”Jens gjorde også”. En anden fik to kager med i seng, men var så træt, at han sov fra dem ! 
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Olga var nok den, der var mest hjemme hos mormor og morfar, i hvert fald på deres gamle dage i villa ”du Nor” i Lendemark, hvor de 

havde mange gode pensionist år. Ejvind boede jo meget hos dem, mens han voksede til, og det var nok ikke altid så let for nogen af par- 

terne. Vi syntes jo, at morfar var lidt streng. Frida fortæller, engang hun var der på besøg, ville de så gerne i Biografen. Ejvind sagde, du 

skal spørge morfar, så får vi nok lov. Frida løb glædestrålende tilbage: ”vi måtte gerne”. Morfar hørte det og sagde: ” I måtte, men ikke 

gerne”. 

De var meget sparsommelige. Jeg kan se mormor smøre hjemmebagt først med margarine og så lidt rigtig smør ovenpå. Morfar var en 

alvorlig kristen, ingen middag uden bordbøn. Han kunne også godt lide en hyggelig aften med lidt kortspil, men det gik aldrig over gevind. 

Det bedste, de vidste, var, når familien kom hjem, og så havde mormor og Olga travlt. Mormor var dygtig, også på sine gamle dage. Hun 

kunne aldrig få Olga tidlig nok op, og når klokken var nogle minutter over syv, kaldte hun: ”Olga, Olga, klokken går til otte”. 

Deres Guldbryllup i 1922 var en dejlig familiefest. Morfar havde arrangeret, at vi alle skulle til alters. Tante Ingeborg havde en køn lidt 

lysegrå kjole på. Morfar sagde: ”Ingeborg, du har vel ikke tænkt dig at gå til alters i den kjole ?” Det gjorde tante Ingeborg jo, men det siger 

lidt om tiden. 

Olga hjalp dem til deres død, og en stor sorg var det, at mormor døde før morfar – åndsfrisk – hvorimod morfar gik lidt i stå. Fru Kring, 

præstens kone i Stege, sagde engang: ”når jeg har glemt alle andre på Møen, så vil jeg huske frøken Sørensen og hendes hjælpsomhed med 

alt overfor de gamle forældre”.I Jyderup fik Olga jo selv en god tilværelse og selv hjælp, men det kan vi alle jo huske, og jeg tror, at hun 

levede lykkeligt til sine dages ende. 

 Midt i den østlige brusende sø 

 ligger en lille, men blomstrende ø. 

 Møen vi den kalde, 

 og sikkert jeg tror, 

 det er den skønneste plet på vor jord. 

      

 Hilsen og tak til jer alle fra den ældste kusine 

    Maja. 

 
  

 

 

 

 

 

 
                  30-5-1993: Vagn, Tove, Konrad, Maja, Herdis, Arne, Hans. 

Avisudklip: 

Møns Dagblad: 
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Guldbryllup: 

Den 26. juli fejres i villa ”du Nor”, hvor ”gamle lærer Sørensen og frue” bor, en af de fester, der ikke ofte opnås for et ægtepar, idet det den 

dag er 50 årsdagen for deres bryllup. 

Da lærer Sørensen aldrig tidligere har tilladt os at drage ham offentlig frem i bladene, vil vi ikke denne gang spørge om lov, men fremdrage 

enkelte træk af hans lange liv. 

De fleste på Øen kender ham og hans hvide hår, da han for det første har levet og virket al sin tid herovre, og for det andet har han, siden 

han i 1912 tog sin afsked og bosatte sig i Lendemark stadig været på farten på ryggen af sin gode, men ikke altid lige lydige ven, cyklen. 

Det er en fornøjelse for ham, at han trods sine 80 år kan cykle sine 5-6 mil uden at trættes. 

Trine er vel mindre kendt, da hun er et hjemmemenneske – ganske vist i god betydning. Hendes dejlige lokker er vel lidt grå, men endnu 

bærer hun sit hoved højt og ryggen rank. Det er helt vidunderligt, at hun har været moder til 13 børn og endda har bevaret sit helbred så 

godt. 

Sørensen er født på Pollerup Kullegård 25.september 1842 og tvillingebroder til den forrige ejer af gården, Kristian Sørensen, der døde for 

en del år siden. Først som 26 årig tog han lærereksamen fra Gedved Seminarium. Som en kuriositet kan det nævnes, at han inden den tid 

var opvarter i Stege i den beværtning, der lå, hvor nu banken ligger. Desuden kan det nævnes, at hans broder, Kristian, lå soldat for ham i 

16 måneder uden mindste vederlag, medens Kristen læste. Den følgende vinter var han lærer på Rødkilde Højskole og kom så til Tjør-

nemark 1½ år som hjælpelærer hos gamle lærer Rydahl, vistnok med en løn af 200 kr. på egen kost. Han siger selv, at der lagde han grun-

den til sin velstand. Ganske vist gav han kun 16 øre for middagsmad, men alligevel, et år er dog 365 dage. 

Derfra blev han kaldet til Tostenæs skole, hvor han så virkede i 40 år og udførte et trofast og ærligt arbejde. Hans gamle elever mindes ham 

med glæde og sender ham sikkert på denne dag en kærlig tanke med tak for, hvad han var for dem i deres skoletid. Hans religionstimer var 

festlige stunder, han havde en sjælden evne til at gøre stoffet – ikke interessant, men levende og kunne tale, så barneøjnene tindrede, og 

barnehjerterne bankede af fryd. 

I mange år var han formand for den anerkendte sygekasse, desuden medstifter og senere revisor i Andelsmejeriet derude. 

Den 26.juli 1872 fejredes hans bryllup i Tjørnemark med Katrine Nielsen, datter af gårdmand Niels Christian Nielsen i Tjørnemark. Hun er 

født 11.februar 1852 og var senere en af de første elever på Rødkilde Højskole. Hun har været en trofast ægtefælle, en god moder for de 

mange børn og hjemmets gode ånd. 

I ægteskabet har der, som før nævnt, været 13 børn, hvoraf de 6 nu er døde, de to sidste i voksen alder. De øvrige endnu levende er bosat i 

forskellige dele af landet og i gode livsstillinger. I fjor sommer foretog det aldrende ægtepar en rejse rundt i de forskellige hjem og slap 

lykkeligt og vel hjem igen. På denne rejse så de første gang i deres liv Vesterhavet og ”gamle Sørensen” fortæller interessant om turen der 

ud. Han siger om sig selv, at han var kåd som en skoledreng, da han løb rundt i Klitsandet. 

Siden Nytår 1913 har de boet ude i Lendemark ved noret ( med herlig udsigt til Klinten) i deres kønne villa ”du Nor”. Endnu har de deres 

yngste datter boende hjemme, men når hun muligt inden længe flyver til Sønderjylland, bliver der stille igen, som da de for halvhundrede 

år siden begyndte samlivet i Tostenæs skole. 
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Festdagen imødeses med nogen spænding, da det er meningen, at børn og børnebørn skal samles i hjemmet og sammen med de to kære 

mennesker der ude fejre dagen. 

Vi vil ønske for dem, at det må blive en glad og skøn dag, og vil yderligere dertil knytte ønsket om en køn og rolig livsaften for lærer 

Sørensen og hans hustru, at de må få lykke til at nyde den hvile, som en vel tilendebragt arbejdsdag bringer med sig. 

Dermed hjertelig til lykke, Guldbrudepar.      En af de taknemmelige. 

 

85 år: 

Fhv. lærer Sørensen, Lendemark, fylder, som meddelt, på søndag 85 år. 

Den gamle lærer er endnu, trods den høje alder, livlig og åndsfrisk og går ikke af vejen for en rask spadseretur til Stege. Let og spænstig 

går han. Hvis ikke det sølvgrå hår og skæg røbede alderen, skulle man tro, det var en mand i den bedste alder. Men han sidder også og har 

det godt derude i villaen i Lendemark, passet af hustruen og en datter. 

Fødselsdagen vil få en særlig glans ved, at børnene, der bor rundt omkring i Danmark, vil komme hjem for at feste sammen med dem der-

hjemme. 

Og fra den gamle skolemands mange venner i Tostenæs skolekreds, hvor han virkede i mange år, vil der komme mangen en hilsen med 

gode ønsker for tiden, der kommer. 

 

Dødsfald: 

Det bekendtgøres for slægt og venner, at vor kære hustru og moder 

Katrine Sørensen 

i dag er afgået ved døden, 76 år gammel. 

Lendemark, den 18-10(-1928), 

På børns og egne vegne pens.lærer K. Sørensen. 

Begravelsen foregår søndag kl.2 fra Stege kirke. Salmebogen benyttes. 

 

Efter nogen tids alvorlig sygdom er pensioneret lærer K.Sørensens hustru Katrine Sørensen, Lendemark, i torsdags afgået ved døden. Fru 

Sørensen, der var født i 11.februar 1852 i Tjørnemark, var en halv snes år yngre end sin mand, for hvem hun havde været en trofast og 

kærlig hustru, ligesom hun havde været en god moder for sine mange børn. Navnlig i de mange år i Tostenæs skole gjorde fru Sørensen sig 

meget afholdt som en hyggelig og dygtig lærerkone. I længere tid havde sygdommen bundet hende til sygelejet. De sidste dage havde fru 

Sørensen ligget bevistløs hen og ikke kendt sine nærmeste, der samledes om sygelejet. Begravelsen foregår i morgen fra Stege kirke. 

 

Dødsfald: 

Vor kære fader, pens. lærer 

K.Sørensen 

er i dag stille og rolig hensovet. 
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Begraves torsdag den 19. kl.2 fra Kapellet. 

Lendemark, den 15-6-1930. 

Børn og svigerbørn. 

 

Pens. lærer K.Sørensen er natten mellem lørdag og søndag afgået ved døden i sit hjem i Lendemark efter kun 1½ dags sygdom, forkølelse, 

hvortil der vistnok stødte lungebetændelse. K.Sørensen var født på Pollerup Kullegård og blev 87 år gammel. Han var tvillingebroder til 

Anders Kristiansens fader, gdm.Kr.Sørensen, der døde i 1914. K.Sørensen kom på Gjedved seminarium og begyndte derefter som vikar i 

Tjørnemark, hvorefter han kom til Tostenæs, hvor han har været lærer i 40 år. Da han 70 år gammel gik af, havde han været lærer i 42 år, 

og i flere år havde han været formand for Fanefjord sygekasse. For 1½ år siden døde hans hustru, med hvem han havde fejret Guldbryllup i 

1922. De har haft ni børn, hvoraf to døde som voksne, den ene var gift med nu afdøde lærer Nielsen, Tjørnemark, medens den anden, en 

søn, døde under Spansk-epidemien. Af de syv levende er en datter gift med fisker Fr.Hansen, Tostrup, en med isenkræmmer Gylling 

Folkmann, Jyderup og en med en landmand i Jylland, medens en fjerde, der er ugift, har været hjemme hos forældrene de sidste ti år. Af 

sønnerne er en, der er ugift, tømrer i Jylland, en lærer i Svebølle og en maler ved Odense. 

 

Jordefærd: Lærer Sørensen, Lendemark, begravedes i eftermiddags under stor deltagelse fra Kapellet på Stege kirkegård. Blandt kransene 

sås signerede fra ”Gamle elever i Fanefjord”, ”Fanefjord anerkendte Sygekasse” og ”Venner i Tostenæs Skoledistrikt”. Pastor Hansen holdt 

ud fra ordet ”Uden I blive som børn, komme I ingenlunde ind i Himmerigets rige” en smuk og inderlig tale over afdøde, hvem han 

skildrede som en dygtig lærer, der havde gjort et stort arbejde i skolen. Et bevis herfor var den store venneskare fra Fanefjord sogn, som 

endnu så mange år efter sluttede op om ham. Ved graven takkede afdødes søn, lærer E.Sørensen, Svebølle, for den store deltagelse og for 

de gode minder fra faderens virke i Tostenæs. 

 

 

Sange: 

 

Til Faders og Moders Guldbryllupsdag 26-7-1922. 

Mel: Marken er mejet. 

 1:     2: 

 Dagen er kommet, da fest vi kan holde,   På Pollerup Kullegård der fødtes et par drenge, 

 familien er samlet, og humøret er godt.   den ene blev bondemand, den anden blev degn. 

 Asta og Aksel fra jyderne bolde,   Kristian og Kristen benævntes de tvende, 

 Engelhard og Mitte, Emil – et helt komplot.  de lignede hinanden som to dråber regn. 

 ” Rundt fra landet af    ” Moderen de narred` tit 

 samlet er vi, hurra,    drev det ofte vidt, 

 for at fejre fars og moders Guldbryllupsdag ”.  når skomagerdrengen kom hjem på visit ”. 
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 3:     4: 

 Da Kristen var seksogtyve år gammel,   I Tjørnemark et embede nu for ham lokker, 

 rejste han til Gedved Seminarium.   der fandt han sin Trine, nu blev han så fro, 

 Der blev han spændt i ”sele og hammel”,  Niels Kristians datter med de dejlige lokker 

 måtte bruge kræfterne og evnerne hver stund.  med kinder, der rødmer, og øjne, der lo. 

 ” Eksamen klared` han    ” Hans hjerte sa` dik-dik, 

 flot som tredje mand,    når de sammen gik.    

 den bondeknold fra Møen i ”Kongens København”.  Snart de mand og kone blev, og embede de fik ”. 

 

 5:     6:  
 I hjemmet derude ved bækken den milde  I fyrretyve år var han lærer og vandt venner 

 opfødte de en børneflok – såvel et helt dusin.  tog så hen til Lendemark og byggede et slot. 

 Lærte dem at arbejde, læse, regne, skrive,  Moder har travlt nu med sine høns og sine ænder, 

 gøre rent og vaske op og spille violin.   fader cykler i øst og vest, men passer haven godt. 

 ” Var end dagen lang,    ” Her ved Stege Nor 

 gik den dog med sang.    dejligt nu de boer 

 Tilfredshed, lykke glæde hegned deres gang ”.  i det kønne, søde hus i villaen ” du Nor ”. 

 

 

 7:     8: 

 Halvtresindstyve år er henrundet så fage,  I dag er vi sammen at hædre de kære 

 tiden den løber med ilsomme fjed.   på denne så sjældne og store mindedag. 

 Intet dog kan lignes ved barn- og ungdomsdage,  Vi eders børn vil da sammen frembære 

 til dem slutter glæden sig, og minder hænger ved.  en tak for vort hjem og dette glade lag. 

 ” Men i manddoms år    Tak da far og mor  

 skaber man de kår,    for hvert kærligt ord 

 som den gode alderdom er frugt af det, man sår ”.  i det gamle Tost`næshjem og her i ”du Nor”. 

 

    Gid I længe så 

    leve glade må ! 

    Det vil vi alle sammen et leve råbe på. (ES = Engelhard Sørensen). 
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Guldbryllupstelegram, 1872 - 26/7 - 1922: 

Til Guldbrudeparret, samt dets børn, svigerbørn og børnebørns pris. 

Mel: Vi vil sjunge om en helt. 

 

1: Indledning:  2: Minderne:  3: Barndommen: 
 Vi vil sjunge om et par,  Nu er der gået femti år,  Kristen gik på ”Kullegård” 

 som i dag os samlet har,  Guldbrudeparret for os står, vogted svin og køer og får, 

 her i villaen ”du Nor”,  med glans i øjet, smil på kind, men det syntes han ej om, 

 vores kære far og mor.  en mindekrans vi flette vil.  tog på seminarium. 

 

4: Eksamen:   5: Frieriet:   6: Hvedebrødsdagene: 

 Og han sled som en besat,  Trine hed den pigelil.  I Tostenæs de slog sig ned, 

 læste både dag og nat,  som vor Kristens hu stod til, der hvor bækken sagte gled 

 en eksamen flot han fik  hun med fagre lokker stod,  forbi det skønne lærerhjem, 

 og på frierfødder gik.  da Kristen lå for hendes fod. hvor døren altid stod på klem 

 

7: Besøg:   8: Travlhed:   9: Valborg & Frederik: 

 for storke, storke langeben, Der kom over et dusin,  Som næstældste i den flok 

 og den var skam ikke sen,  og der var altid vældig grin voksede skøn Valborg op, 

 men bragte mange søde børn med at vaske børnebleer  hun ombord i båden gik 

 til degneparret ind ad dørn.  og ”tørre op” for hver især. tillige med sin Frederik. 

 

10: Mille & Hans:  11: Aksel:   12: Engelhard & Mitte: 

 Mille var det næste skud,  Så kom der en rigtig dreng, men det man ikke sige kan 

 som i verden blev sendt ud, det var Aksel tømmersvend, om den næste dengsemand, 

 hun var en rigtig børneven  men til pigerne han ej så,  Engelhard var barnets navn, 

 og fanged isenkræmmeren.  han kunne godt la` hønen gå, hos Mitte fandt han sig en havn.. 

 

13: Emil & Ingeborg:  14: Asta & Thomas:  15: Olga & Kristen: 

 Så kom malerklat Emil,  Så kom der et lille nor,  Nu troede man, at det var slut, 

 til Fyn han for som nogen pil, det var den søde Astamor,  men så kom der en lille glut, 

 og her sin Ingeborg han fandt, hun sa` ”jeg mig en jyde tar`”, det var vor Olga høj og flot, 

 og glade dage nu oprandt.  og Thomas hun kalder alt for Far. sin Kristen har hun også fåt. 
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16: Tante Emma:  17: Børnebørnene:  18: Børnebørnene: 

 Så er der Majas plejemor,  Foruden disse mange børn,  og Kaja og hendes lille bror, 

 og et, vi sikkert alle tror,  så kom der et dus. børnebørn, og Thora, Erna og Annamor, 

 at tante Emma godt forstod først er der Ejvind, rank og stor, og Kristen, Herdis og Tovelil, 

 at lede lille Majas fod.  og Maja og lille Fridamor,  og så den lille Conrad mild. 

 

19: Slutning:  20: De skal leve: 

 Men nu må vi slutte a`,  så må vi alle op at stå, 

 for sangen skal en ende ha,  og rigtig højt vi råbe må 

 og de fik alle et par ord,  et længe leve mor og far, 

 men før vi hæver dette bord, den bedste skat på jord vi har. 

 

  De skal leve: Hurra – Hurra – Hurra og så det lange: H u r r a a a . 

 

Klang fra hjemmet. 

Mel: Jeg ved, hvor der findes en have så skøn. 

 

 1:     2:  

 Jeg mindes med glæde et stort gammelt hus  Af drengenes flok var nu Aksel født først,  

 med roser bag ruden – på taget var mos,   han voksede godt, blev med årene størst. 

 hvor vi tumled som unge i frit muntert lag,  Hos mormor i Tjørnemark han opdraget blev, 

 og kærlige hænder os skærmed hver dag.  han kunster og løjer i massevis drev. 

 

 3:     4: 

 Se, nu er han tømrer i Jylland et sted,   Den næste i flokken jo Engelhard er. 

 hvor Dons ligger henne, jo knap nok vi ved,  Lidt vild og ustyrlig der hjemme han var. 

 en kone han har ej, han bånd ønsker ej,   I Damsholte skole hans fortænder gik, 

 som ung mand og fri mand han vandrer sin vej.  men næsen i Vordingborg knækket han fik. 

 

 5:     6: 

 I Salling i Jylland han fæstede bo,   Emil hos Hans Kristian kom tidligt i brød, 

 der fandt han ”bit” Mitte, hun gav ham sin tro.  der godt han det havde, sit valg han fortrød. 

 Fra Krejbjerg til Svebølle flyttede de fro,  Til Hjelm og til Keldby han senere for, 

 tilfredshedens lykke i stuerne bo.   som maler han klarer sig godt, det jeg tror. 
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 7:     8: 

 I Ingeborg maler Emil fandt sin skat,   I lang tid vi glædede os til at ha` 

 i Hjallels` nær Odense bo de har sat.   i Valborg en god gammel tante ja,ja, 

 Af børn har de tre – kun – den ene en søn,  men så fik hun nykker, og pludselig hun sa`, 

 men Thomas misunder dem sikkert i løn.  til sommer med Frederik jeg drager herfra. 

 

 9:     10: 

 I Tostrup nær Østersø lever de to   Emilie som mejersk fandt livet så trist 

 så herlige mennesker, han har ej ro,   på Rødled og Auning og Svinning til sidst. 

 men altid på færde med båd og med nål,   Sine øjne hun brugte og fandt H.P.G., 

 og stedse han fisker en hel masse ål.   og de var det nyd`ligste par, man kun` se. 

 

 11:     12: 

 Men den gang var H.P. en tynd lille en,   Om Asta jeg ved ikke andet end godt, 

 nu ”tykke” han kaldes af os hver og en.   jeg troed minsanten, de ha`de det lidt småt, 

 Som købmand han fylder sin plads, som han skal  der oppe hos jyderne, norden for ret, 

 og munter i selskab og i gildeshal.   med Thomas er mand for at klare det net. 

 

 13:     14: 
 Rosinen i Pølsen jeg gemmer til slut,   Ja, Olga vi takker dig her en og hver, 

 hun altid har været vor fars kæleglut,   for hvad du har været for hjemmene her, 

 for oftest hun smiler så venlig og mildt,   en kær lille pige, en solstråle skær, 

 og sagerne ordner hun stille og snildt.   og vi ønsker dig lykke og glæde især. 

 

 15: 

 Nu er det nok bedst, at jeg slutter min sang, 

 for ellers jeg frygter, den bliver for lang. 

 Til slut blot nu dette: Tak søster og broer 

 for minderne hjemme fra fader og moer.   

      

       (Engelhard Sørensen). 
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Fødselsdagssang: 

 

 

 1:   2:   3: 

 Nu skal vi synge lidt  Han ej ene var  Som de brødre var 

 om en viking ud af slægten, nej, der var en tvillingbroder ens i skind, så og i sindet, 

 undermåler tit,  og det tvillingpar  hvad de sammen bar, 

 også under middelvægten,  var så ens, at deres moder,  har de trofast gemt i mindet 

 dog en kærnekarl,  mens de vare små,  stundom deres mod 

 spændstig står han her i flokken, mærker har om armen knyttet. var en kende mer` end vovet 

 rank som nogen jarl  Jeg har pønset på,  de på hoved stod 

 går han uden støttestokken, om de aldrig blev forbyttet: tit, hvor andre fandt det broget, 

 tre og firs, endda  Kristian Kresten blev,  men de slap derfra 

 er han ung, skønt hvid om lokken, hvis blot mærket blev forflyttet. altid, før der skete noget. 

 derfor skal han ha`  Er det sket så la`  Derfor vil i da` 

 i dag et langt hurra.  os råbe et hurra.  vi råbe et hurra. 

 Hurra, hurra, hurra.  Hurra, hurra, hurra.  Hurra, hurra, hurra. 

 

 4:   5:   6: 

 Der var meget slid,  Men så alt til held  Endnu helt polisk 

 mens de brødre vare unge,  Kresten han blev skolelærer, på din cykel rundt du kører, 

 og med kraft og flid  mangen barnesjæl  det går som en visk, 

 ofte har de plejlen svunget.  har du formet Gud til ære.  til din barndomsegn du smører, 

 Jeg har hørt engang,  I din skolekreds  der af minders flok 

 at det år de gik til præsten,  er der mangen mand og kvinde, op et tempel du dig bygger. 

 sled de dagen lang,  som der veltilfreds  Barndomsmindet nok 

 så de måtte smide vesten,  har dig i taknemligt minde.  alt det andet overskygger. 

 hele høsten, ja,  Ærligt manddomsværk  Dine minders hær 

 tæ`sked de to ganske ene,  øved du, og jeg må finde,  la`r dig glemme alt, som trykker, 

 de fortjente da  at du har fortjent  at du jubler glad: 

 et rigtigt langt hurra.  et hurra, som er ment.  Hurra, hurra, hurra. 

 Hurra, hurra, hurra.  Hurra, hurra, hurra. 
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 7: 

 Det er ofte sagt,   Sangen er skrevet til Kristen Sørensens 83 års fødselsdag, 

 olding kan en yngling være,  den 25. september 1925 af (K), som ikke vides, hvem er. 

 mens en olding kan,   Mel: ukendt. 

 ald`ren som en yngling bære. 

 Når du færdes rundt, 

 da beviser du det sidste, 

 og dit liv er sundt, 

 det vil ej sin ungdom miste. 

 Men du føler vist, 

 nåde livets Gud dig viste 

 og med tak til sidst 

 du med os synger vist:                    Tostenæs skole 1914. 

 hurra, hurra, hurra. 

 

 

 

 

Sang til 

 Mor. 

Mel: Jeg er havren. 

  1:    2: 

  Mine tanker ofte flyve hen   Kære moder, jeg må takke dig 

  til de kendte egne og til den,  for den kærlighed, du viste mig, 

  der i dag kan fejre fødselsdag  for din omhu og dit lyse smil, 

  i ”du Nor” i kærligt vennelag.  straffen fra din hånd var altid mild. 

 

  3:    4: 

  Jeg kun lyse, gode minder har  Husk, når hjem til Tostenæs vi kom 

  fra vort kære hjem fra dig og far,  med humør, men maven oftest tom, 

  for mig står den tid i gyldent skær.  spisekamret fandt vi altid fuldt, 

  Barndomstidens minder guld er værd.  snart da svandt vor hunger og vor sult. 
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  5:    6: 

  Når til jul vi pæresulet fik,   Jeg blot ikke rigtig kan forstå, 

  mer end mætte vi fra bordet gik.  hvordan lønnen kunne dog forslå 

  Julen for os altid dejlig står,  til at mætte, klæde alle os, 

  din er æren kære, gode moer.  men det gik, og I fortjener ros. 

  7: 

  Nu jeg kommer som taknemlig søn  Hermed et lille kvad til dig, kære moder, du skal da ikke 

  fletter gode ønsker til min bøn,  være stedbarn. Ganske vist er det jo ikke et førsteklasses 

  om at Gud vil stedse hos dig stå,  digt, men meningen er god, det må så bøde lidt på det. 

  at ej svaghed, sygdom dig skal nå.  E.S. (Engelhard Sørensen, måske til moderens fødselsdag, 

      11-2-1926). 

          

 . 

 

 

 
     Villa Du Nor, Lendemarke 1922. 

 
      

 

 

 

 

 
       Optegnelserne er samlet af gennem mange år af 

3a2a Johannes J. Lund, 6971 Spjald, sluttet 2020. 
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Moster Olgas næsten 60 års fødselsdag, 11-6-1955: 

 

1: Peter Folkmann, søn af 9-15. 

2: Per Gundersen, søn af 16-17. 

3: Svend Erik Gundersen, søn af 16-17. 

4: Jørgen Gylling Folkmann, søn af 9-15. 

5: Anne Lise Gundersen, datter af 16-17. 

6: Jytte Nielsen, datter af 26-27. 

7: Thomas Møller, gift med 11. 

8: Ingeborg Sørensen, gift med 34. 

9: Else Gylling Folkmann, gift med 15. 

10: Valborg Hansen f.Sørensen, søster til 12. 

11: Asta Møller f.Sørensen, søster til 12. 

12: Olga Sørensen. 

13: Mille Gylling-Folkmann f.Sørensen, søster til 12, gift med 14. 

14: Hans Peter Gylling-Folkmann. 

15: Hans Peter Gylling Folkmann, søn af 13-14. 

16: Kaja Gundersen f.Gylling Folkmann, datter af 13-14. 

17: Harry Gundersen. 

18: Rinda Sørensen, gift med 19. 

19: Christen Lund Sørensen, søn af 20-22. 

20: Mitte Sørensen f.Lund, gift med 22. 

21: Anna Tange f.Sørensen, datter af 20-22. 

22: Engelhard Sørensen, broder til 12. 

23: Viggo Christiansen, Undløse, fætter til 12. 

24: Konrad Sørensen Sejrskov, søn af 8-34. 

25: Antagelig Viggo Christiansen søn, Svend Aage. 

26: Ejvind Nielsen, søn af afdøde Thora Sørensen g.Nielsen, søster til 12. 

27: Gurli Nielsen, gift med 26. 

28: Thora Lundov f.Sørensen, datter af 20-22, gift med 35. 

29: Erna Nielsen f.Sørensen, datter af 20-22. 

30: Frida Jørgensen f.Nielsen, søster til 26, gift med 38. 

31: Maja Lund f.Nielsen, søster til 26, gift med 32. 

32: Johannes M. Lund. 

33: Martha Nielsen. moder til 27. 

34: Emil Sørensen, broder til 12, gift med 8. 

35: Carl Lundov. 

36: Herdis Skov f.Sørensen, datter af 8-34, gift med 37. 

37: Vilner Skov. 

38: Poul Henrik Jørgensen. 
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