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1930-40 1

Billederne er indsamlet på Hjortø 2016.
Information er hentet fra øens beboere.



 

1930-40 2

Nora 1933

Marius Rasmussen (f.1903) og Noras faster Klara og deres datter Marna.



1930-40 3

Nora, Jørgen 
Clausen 
Andersen og 
Marna

Jørgen Clausen 
Andersen, hans kone 
Laurine, faster Clara, 
Marius, faster Maren og 
Harald.



 

1930-40 4

Den gamle havn.
Anton Købmand, Henry fra Møn (havde været tjenestekarl på øen) og Noras far Harald.

Faster Klara og gudbarnet Nora



 

1930-40 5

Havnen

Harald, Karen Marie giver 
Niels fra Nyhiem en 
svingtur i spilværket.

Noras 
penneveninde 
fra Varde

Sygeplejerske fra 
Strynø

Kirsten Rasmussen



 

1930-40 6

Nora med forældre 1933

Døbt den 14. maj

Klara og Marius 
Rasmussens bryllup



1930-40 7

Nora, Karen Marie, Marna og Klara uden hoved.
Sidder på Markgaards gamle malkevogn.

Faster Klara og Marius bryllup.
Harald, Jørgen Clausen, Laurine, Nora, faster Maren, Klara, Onkel Jens gift med faster Maren, 
Marius Rasmussen, Marius søster Karen, Aksel i matrostøj, bagved Marius far Rasmus 
Rasmussen sammen med Anne og længst ude er det Marius Andersen gift Karen. Den lille dreng 
foran er Andreas, søn af Marius og Karen.



 

1930-40 8

Laurits og Julie (Julle) boede 
på Stenodden på Tåsinge.

Julle var en af Karen Maries 
veninde

Bryllup på Nyhjem.
De står klar med bøsserne, da traditionen bød, at der blev skudt, når brudeparret kom til øen.
Dagny (Gunnars farmor), Hendes datter Thora, ukendt, kogekogen Karen (Noras tante), Harald, 
Marius Rasmussen med hat (bagved), Anton købmand, Lis og Harrys farbror Karl.



 

1930-40 9

Klara og Marius 
Rasmussen

Marie og Hans 
Henningsen
Konfirmation

Omkring 1927



 

1930-40 10

Kusine Kirsten (moster 
Signes datter) og Nora.

Billedet er taget på 
Stenodden.

På besøg på Stenodden, Tåsinge.

Harald, Nora og Karen Marie



 

1930-40 11

Stenodden, Tåsinge.
Her er der en rokkesten husker Nora.
Her tog man på besøg for at besøge morbrødrene Emil og Hans
De boede bare en spytklat fra vandet.

Svends søstre, tvillingerne 
Erna og Vera.

omkring 1938-39



1930-40 12

er bygges havn på Hjortø.
Jens Dahl gift med skolelærerinden, byggeleder på havnen Hansen, og Noras far Harald.

Jens Dahl, arbejdsmand, Hansen, arbejdsmand.



 

1930-40 13

Anton og Marie bliver 
gift.

Anton var kendt for at 
sværge ret meget 
(fan-å-ned-me)

Anton og Maries bryllup.
Efter ceremonien i Drejø kirke sejlede selskabet tilbage til Hjortø for at feste. Transporten foregik 
med fragtskibet Svanen, som ellers fragtede foder og grise mellem øerne.
Æresport på havnen var selvfølgelig sat op med fiskeruser.



1930-40 14

Farmor Laurine og Marna

I forbindelse med havnebyggeriet blev renden gravet ud til havnen. Det viste sig, at være en 
vanskelig opgave. Gravemaskinen havde nogle store skovle som ustandselig gik i stykker på 
grund af de mange store sten i havbunden.



1930-40 15

Alle var involveret i havnebyggeriet.
Så der blev serveret kaffe i pauserne.
Jens Dahl, Harald, Niels Hansen øverst med vest. Længst ude til højre er det Hans Jørgen, 
Harrys far.
Med siden til med en kop i hånden er Karen Lorentzen, Gerdas mor. Med stråhat overfor er det 
hendes mand Hans Lorentzen.

På besøg på 
Stenodden.

I centrum Noras 
morbror, Rasmus.



 

1930-40 16

Karen Marie, Harald og Nora med dukke.
Billedet er taget ved Hjemly.

Nora, Karen Marie og 
Harald.



1930-40 17

Kristian som står ved siden af sin svigermor der hedder Karen, og så er der Harald, Karen Marie 
og Lars som er gift med Karen. Foran er det Nora.

Bedstemors gamle Snap.



1930-40 18

Moster Signe og Kirsten er ude og gå tur.
De boede i København. Kirsten arbejde som rullekone.
Moster Signe var en skrap dame. Hun blev gravid med Kirsten, men faderen gad ikke bestille 
noget. Så hun smed ham ud og meddelte, at hun nok skulle klare sig selv. Og det gjorde hun.

Hjemly



 

1930-40 19

Kisten København

Tante Anna og hendes 
mor (Karen), Strynø) 
Karen fik 12 børn

Arnes barnedåb



 

1930-40 20

Rasmus og Hans på Stenodden sammen med Anne og den nydøbte Arne.

Nede fra Stenodde.

Fætre og kusiner til 
Nora.

Erhard, Kirsten og 
Hans.



 

1930-40 21

Efter Anton og Maries bryllup.
Der er gang i rengøringen af forsamlingshuset efter festen. I baggrunden er det Harrys høhes. 
Skafferen Rasmus Vig fra Drejø skænker en skarp for skibsfører Greve.
Fra venstre ses Karen Marie, Sofie, foran sidder Klara med Marna. Karen sidder med Inge på 
skødet, Hansa bag dem. Derefter Mette Marie, Gerda, Anne fra Gammelgaard, Maren (Svends 
søster lidt gemt bag Anne) Foran sidder Vera og Nora. Så kommer Karl Henningsen, en gæst 
med kasket og foran Erna. Ved siden af sidder en ukendt gæst. Bagved ham sidder Svend, 
Anton (med morgenhår) og Peder fra Skarø (tjenestekarl)

Hjortø havn 1936-37 da havnen blev bygget.
En stor gravemaskine gravede sejlrenden ind til øen. Det var en hård omgang, da mange meget 
store sten dukkede op af havbunden.
Længst til venstre er det lærerens mand, Jens Dahl. Med piben er det Harald, Noras far.



 

1930-40 22

Eva

Tjeneste pige hos Noras 
farmor og farfar.

Noras kusine Kisten fra 
København

Tante Anna (den tykke) 
Stenodden
I familien blev de to gange 
tante Anne på Stenodden 
kaldt henholdsvis “den 
tykke” og “den Tynde”
Tanterne var naturligvis 
begge gift med en af Noras 
morbrødre.



 

1930-40 23

Marna og Nora

Tante Anne (gift med morbror 
Hans)
Tante Anne blev kaldet den 
tynde. Hun blev 96 år gammel.
I familien blev de to gange tante 
Anne på Stenodden kaldt 
henholdsvis “den tykke” og “den 
tynde”
Tanterne var naturligvis begge 
gift med en af Noras morbrødre.

Noras fætre Arne og Ejvind

Hans og Annas børn på 
Stenodden.



 

1930-40 24

Tvillingerne Hans og Kirsten 
fra Stenodden

Marna og Nora

Aksel Rasmussen, 
søn på 
Gammelgaard



 

1930-40 25

Fætter Erhard fra 
Stenodden.

Billedet er sikkert et 
julebillede, som er 
sendt til Noras 
forældre.

Marie Henningsen med tvillingerne fra postboligen, Vera og Erna.



 

1930-40 26

Gerda Rasmussen fra 
Pejdenoret 1. Hans 
Lorentzen og Karens 
datter, som blev gift med 
nabosønnen, Karl 
Henningsen.

Signe Jeppesen 
(ungpigenavn) fra Birkholm.

Familie langt ude. Noras far 
og Signes mor var fætter/
kusine. 

Så Signe er Noras 
grankusine.

Karen Rasmussen fra 
Gammelgaards to børn
Rejner og Andreas.

De to var på alder med 
Nora og besøgte øen i 
sommerferien.



 

1930-40 27

Markgaard
Karen Marie, Nora 
med Trofast og 
tjenestepigen Eva

Vi er på Strynø til bryllup mellem morbror Hans og Anna. Der var forargelse over den store 
aldersforskel på 22 år. Men der var ingen der havde det så godt som de to.

Nora står med sløjfe i håret og den fine hvidprikkede kjole lidt bag de andre børn.

Konen i den sorte kjole var den gamle frue på gården. Nora var bange fir hende. En heks, synes 
hun. Hun var også skrap. Der var 12 børn på gården heriblandt nogle frække drenge. Når de 
hentede persille til aftensmaden blev de altid spurgt af bedstemoderen og de havde skyllet det. 
Nej, sagde de - selvom det ikke passede. Den gamle sad så og brokkede resten af måltidet og 
kunne smage sandet i sovsen.



 

1930-40 28

Hans og Anna 
Strynø

Svends søster 
Maren

Hun tjente på 
Markgaard  som 

ung.

Nora til hest ude 
på Halen
Tulle med sit føl.



 

1930-40 29

Stenodden Tåsinge

Tvillingerne Hans og 
Kirsten og bagved 
storebror Erhard.

Fragtbåden Svanen

Længst til venstre er det 
Jens og faster Maren. 

Resten af selskabet er 
naboer og venner fra 
Langeland på udflugt til 
Hjortø. 



1930-40 30

Kanoner på Fredericia Vold.
På billedet er det Henry, som tjente på Markgaard ved Jørgen Clausen, en ukendt pige og 
Henrys kone Asta. Asta var Milles niece.
Asta mødte Henry på Hjortø, da Asta var på ferie hos naboen fasteren Mille.

Henry og Astas bil fra 
Møn.

Henry arbejdede på 
sukkerfabrikkerne på 
Møn og Asta syede sko.


