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Billederne er indsamlet på Hjortø 2016.
Information er hentet fra øens beboere.
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Marie Henningsen holder hesten med 
Carl som rytter.

Modig gjort af Marie, for hun var 
hunderæd for heste.

Emil, Karen Marie, Signe og Hans

De fire søskende er sammen på Hans Henningsens gård, hvor Karen Marie var i huset.

Bagved ses et egetræ. Da Nora boede som lille i Hjemly sankede hun agern fra træet og 
plantede det i en urtepottet og satte det derefter ud i haven.

Da familien flyttede tilbage til Markgaard i 1940 gravede Noras mor det lille egetræ op og 
flyttede der ud, hvor det stadig står som et ualmindelig flot eksemplar på arten.
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Forsamlingshusrengøring 

Marie købmand, Gine (Harrys mor), ??, Nelly (tjenestepige på Gammelgaard), Anne fra 
Gammelgaard, Karen Marie og Harald.

Karen Marie og Harald 1930

Genboens datter Hedvig Pedersen og 
Noras faster Klara ca. 1928

Fastelavn



Karl Henningsen, som var lige så glad for katte 
som sønnen Bent blev. 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1929
Erna og Veras barnedåb. Det er Ernma til højre.
Gudmødre fra venstre mod højre:
Klara med Vera, Marie Henningsen med Erna, bagved Laurine (Klaras mor) og  Mette Marie 
Henningsen.



Hjemly.
Bygget i 1929 det år Karen Marie og Harald blev gift. De flyttede ind og boede der indtil 1940, hvor 
de flyttede ud på Markgaard, da Jørgen Clausen døde.
Hjemly er bygget det sted hvor Markgaard lå før den brændte i 1917.

Hver år tog de unge på udflugt.
Med den ternede kjole er det Lis gift med Harrys bror Karl som står bagved til højre. Lis kom til øen 
som tjenestepige og blev så gift med Karl.
Til højre for Karl står tjenestepigen Nelly på Gammelgaard.
Hedvig står til venstre for Lis. Hedvig var Niels Pedersens søster på Nyhjem. 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Konfirmant Marie Henningsen senere købmand.

1927

Karl Henningsen  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Veninder til Karen Marie som boende i København
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Morbror Hans, Moster Signe, Karen Marie, Chresten Henningsen, morbror Emil, Mette Marie 
Henningsen.
Karen Marie var i huset hos Henningsens og maget glad for at være der.
Billedet i forhaven ved Henningsens gård.
Nora skulle som barn over have en tur med sækkeløfteren når Chresten gik i gang med at male korn til 
grut. “Så’ det nok” sagde han efter et par ture. Han havde jo andet at lave.
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Kartoffelsankerne på Henningsens gård.
Chresten Henningsen, datteren Marie, Kundahl (kom fra Fyn og boede på Hjelmshoved), Karen 
Marie, Marinus (tjenestekarl) og Karl på fløjen.

Marie Henningsen (senere købmand) og 
Karen Marie



Mette Marie, Anne Katrine, Marie Henningsen, Karen Marie.

Henningsens gård ca. 1920-30  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Oppe ved Chresten Henningsens gård.
Foran vognen Chresten og Kundahl.
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Billedet er taget efter Harald og Karen Maries bryllup.
Personerne på billedet har Nora ikke navne på ud over kogekonen Karen, der sidder nummer 2 
fra venstre nede foran i græsset.
Det er Noras fars familie
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Else Hansen (ungpigenavn)

Fra Hjelmshoved

Børne fra Hjelmshoved gik i skole på Hjortø og 
måtte stage over hver morgen.

Nora var brudepige ved Else og Alfreds bryllup i 
1939.

Alfred var musikert fra Skarø.

Jørgen og Marna. Noras fætter og kusine.

Harald Andersen

Billedet er tages til han session.



Moster Signe Mogensen
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