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

Husholdningsskole Skårup 1952

Lise fra Ærø, Nora, fra Sjælland, Annelise fra Strynø, Anna og ?
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De gamle strenge lærerinder på skolen.
Den gamle forstander og ejer i sofaen. Til venstre var det hendes tre døtre. Til højre den mest 
skrappe, frk. Gregersen.
Skolen gik konkurs kort tid efter, at Nora havde gået der.

Uden for Skårup 
husholdningsskole. 
Eleverne skulle også gøre 
rent og vedligeholde de 
gamle forfaldne bygninger.
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Frk. Gregersen, Nora, Inge, Esther og Edith.
De sidste tre kom fra Holstebro og har holdt sammen med Nora i mange år.

Skårup Husholdningsskole 1952

Nora er i front sammen med sin 
værelsesveninde.



 

1950-55 5

Skårup Husholdningsskole 1952
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Noras faster Maren og hendes mand Jens Nielsen. Holdt deres sølvbryllup på øen.

Asta og Henry (Jonnas forældre) har fået bil og på tur.
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Trofast, Harald, En bekendt Hans Lindenborg fra Nyborg, som kom til øen i forbindelse med 
havnebyggeriet. 
Han lærte Harald og Karen Marie at kende og her er på besøg og fået Nora på skødet.

Møllen på Hjortø ca. 1950
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Den gamle Ærøfærge og Greve

Mona fra Svendborg.

Familie langt ude



 

1950-55 9

Signe og Hans Christians bryllup på Birkholm.
Nora, Jutta fra Strynøkalv, Agnete, Svend Aage står bagved, Vera (Svends søster), Ellen fra 
Birkholm, Skafferen Jørgen sammen med kæresten Rigmor.

Lotte på 
Markgaard
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Nora Rasmussen 
(f.Andersen) 
1950

Sommergæster på Markgaard havde det altid sjovt.
Her har de fået lov at bestige traktoren
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Harald gør holdt ud for 
skolen og hilser på en 
sommerdreng

En sommergæst står sammen med en kælen jerseyko foran Hjemly
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En hest blive syg på Hjelmshoved. Dyrlægen har taget sine børn med på udflugt.

Tandlæge Fredslund købte møllen i 
1950.

Lotte, Harald og Nora hjælper 
familien med at få flyttet deres sager 
fra havnen til møllen.

Fredslund kendte Hjortø fra krigens 
tid, da Fredslund flygtede til øen for at 
skjule sig for tyskerne. Han havde 
haft frihedskæmpere boende i 
kælderen. Måske ikke så god en ide, 
da nabohuset blev brugt som tysk 
laseret.

Fredslunds børn havde det fint med 
tyskerne og morede sig med at gå 
vagt som dem. En dag fandt Klaus en 
håndgranat, som han stolt viste sin 
mor. Moderens forskrækkelse blev 
ikke mindre, da knøsen erklærede, at 
den skam var ufarlig, for han havde 
slået på den med en hammer.
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Lindenborg sammen med Vesta (Noras penneveninde) og kusinen Marna.
Lindenborg var med til at udbygge Hjortø Havn, da han sejlede en sandsuger.
På en genvisit i Nyborg var Noras familie på udflugt til Ladfbyskibet og Odinstårnet.

Kusine Marna og Vesta er fotograferet her med Noras konfirmationsgave.
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Fest på Skårup kro hos Marna
Svend, Nora, Kaj Lorentzen, Christian Dahl.
Foran er det Knud Skov og Harry Pedersen.

Vera, Nora og Erna på Hjortø havn.
Pigerne er på vej til Kragenæs på Hjortø for at se til familien. For at komme på den rejse, blev 
pigerne sejlet ud til den forbipasserende Ærøfærge, og hevet ombord af søfolkene ombord. 
Blæste det, kunne man godt få en skvat vand op under kjolen.
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På vej til Ærø på 
Ærøfærgen sidder Nora 
og Erna rimelig tørre.

Noras penneveninde fra Varde, Birgit, Svends søster Vera og Nora.
Billedet er taget ned ved Møllen.
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Svends mor Hansa holder fødselsdag.
Fra venstre er det Mette Marie Henningsen, Dagny kigger til siden, Karen Marie strækker hals og 
ses bag fr Dahl, lærerinden, Marie købmand, Gine, Karen der boede i Ibs hus, Kaja Hansen, som 
boede hos Harald og Karen Marie under krigen og siden flyttede til det østlige hus på 
Hjelmshoved, Grethe (Bent Henningsens kusine), Laurine.

Hansas fødselsdag hvor hun er fotograferet mellem sine døtre Vera og Maren.
Billedet er taget foran postboligen med pelagonier i vinduet. Det havde man nemlig dengang. 
Man fremdyrkede selv sine potteplanter og byttede ivrigt.



 

1950-55 17

Erna og Vera på trappestenen ved møllen.

Fætter Arne på Stenodden

Konfirmation

Knud Skov

Han ejede Pejdenoret 9, 
Sølyst.

Sølyst blev bygget af hans 
far, som kom fra 
Hjelmshoved.
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To søstre fra Horsens Inger og Elna. De var søstre til Anna på Hjelmshoved.
Når de var på besøg på Hjelmshoved besøgte de altid Nora.

Anna fra Gammelgaard står overfor gården sammen med to tømrer Børge og Ingvard.
Efter at Svend havde overtaget Gammelgaard i 1950 skulle der nyt tag på. Anna var den gamle 
gårdmandskone på gården, som boede på aftægt sammen med manden Rasmus.
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I vejkanten overfor Sølyst.

Hans Morten Pedersen, Nora Rasmussen og tjenestekarlen Viggo Larsen.

Viggo havde haft en svær ungdom, da hans far også var fodermester og flyttede tit. Hans 
skolegang foregik på 13 skoler i syv år.

Han var tjenestekarl på Gammelgaard og blev senere gift da han flyttede fra gården. Desværre 
fandt han konen i seng med sin elsker og havde nær slået manden ihjel.

Han blev idømt fængsel, men fik en mulighed for strafnedsættelse, hvis nogen ville tage sig af 
ham. “Det er der”, sagde han, “Jeg kan være hos Nora og Svend på Hjortø”. Så en dag ringede 
telefonen på Gammelgård, og politiet var i røret og spurgte om man kendte Viggo. Jo det gjorde 
man da. Om det var rigtigt, at han kunne bo på gården. Helt bestemt. Om de ikke var bange. Nej-
da, Viggo er god nok.

Viggo blev som en søn af huset. Blev gift igen og fik en god stilling som inspektør i en 
boligforening. 

Han faldt pludselig om med et hjerteslag som tresårig.
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Indkørslen til Markgaard blev kaldt gyden.
Nora står sammen med to andre husholdningsskoleelever, Esther og Jytte. I 2016 var der kun 
netop de her tre piger tilbage af det oprindelige hold på 28 elever.

Hjelmshoved
Hestene var ofte på græs den lille ø, for også at udnytte det græs der var at finde.
Nora kunne sagtens ride hestene selvom der ikke var bidsel eller sadel.
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Svend Rasmussen henter 
brænde fra Vornæs. Der er 
en jolle på slæb og 
forenden af Jollen er også 
fuld af træ

Anna og Vera er krøbet op på 
det gamle møllehjul, som nu 
tjener som bord ved møllen.
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Besøg af elever fra husholdningsskolen.
Edith, Esther, Inga, Noras forældre Karen Marie og Harald.
Foran er det Jytte klapper hund og ved siden af Ida.

Nora står med Ove fra købmanden.


