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Indledning 
 
Dette dokument indeholder Ragnhild Jensens breve, dokumenter og lommebogs notater. 
 
Ragnhild var min farfar Niels Peder Jensen Franks anden hustru. Hun blev født i Kongstrup på Røsnæs ved 
Kalundborg i 1906.  
 
Peder var enelærer i Værslev skole, og efter at hans første kone Anna Marie Madsen var død i 1945, blev 
Ragnhild ansat som husholderske. Peder og Ragnhild blev gift i Ubberup valgmenighed i 1949, og var bosat 
i Værslev indtil 1967, hvor de flyttede til Kalundborg. Peder døde i 1991 og Ragnhild året efter. 

  



 

Yderligere oplysninger 
 
Yderligere oplysninger om Ragnhild kan findes på WikiTree: 
 
https://www.wikitree.com/wiki/Jensen-7049 
 
eller FamilySearch (Kræver at man er oprettet som bruger): 
 
https://www.familysearch.org/tree/person/details/LRSC-8RD 
 
 
Dette dokument kan downloades fra WikiTree: 
 
https://www.wikitree.com/wiki/Space:Dokumenter 
 
eller fra FamilySearch (Kræver IKKE at man er oprettet som bruger): 
 
https://www.familysearch.org/photos/gallery/album/392545 
 

Hvis man er interesseret i min øvrige slægtsforskning, kan man finde nærmere oplysninger her: 
 
https://www.wikitree.com/wiki/Space:HENRIKSLAEGT 
 
 
Skulle der være spørgsmål eller kommentarer til dokumentet, kan jeg kontaktes på e-mail:  
 
henrik.frank@gmail.com  
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Dokumenter 
 

Formentlig omkring 1926: Brev til Ragnhild fra ukendt Marie 
 
Arkiv nummer: P0015-0019 
 

 
 



 
 



 
 



 
 
  



 
"Vernersminde" Torsdag 
 
Kære Ragnhild! 
 
Jeg fik pludselig Lyst til at sende dig en lille Skrivelse for at høre hvordan du befinder dig dernede i Høng. Er 
du glad for at være der? Jeg tror ikke at jeg kunde faa en bedre Plads, jeg er umaadelig glad for at være her. 
Der er en ung Pige her til og vi skiftes til at være Stuepige og i Køkkenet  hveranden Maaned, nu i denne 
Maaned har jeg været i Stuerne. 
 
Her er meget at bestille men naar man er to om det gør det jo heller ikke noget. Der er to Karle og en 
Fodermester her; men sidstnævnte er nu gift, saa han er uskadeliggjort men Karlene er skam temmelig 
skrappe. De hedder Svend og Arne. Svend er 17 Aar, ualmindelig pæn og altfor flink, han er Søn af en 
meget velhavende Konsulent oppe i Nordsjælland. Arne er Landmandssøn fra Jylland 20 Aar, rigtig pæn og 
flink og meget vittig, saa du kan nok tænke hvordan det gaar os stakkels Pigebørn saa jeg tænker nu nok jeg 
holder, min gamle Flamme har jeg ikke glemt endnu. Naar vi er ene hjemme kan du tro her er fest i Laden, 
saa danser vi og spiller Kort saa det staar efter.  
 
I Fredags var Herskabet bilende i København. saa da havde vi paa Forhaand bestemt at vi vilde have Gilde. 
Arne købte Kager, Svend Chokolade og vi lavede den saa. Mens vi sad "midt i Chokoladen" kom Arnes 
Broder, han er endnu mere interessant end de to andre. Bagefter stillede vi Gramofonen ud i Køkkenet og 
dansede til og da Kl. var 11 satte vi os til at spille Kort. 
 
Gaar du til Gymnastik der? Jeg gaar ikke, her var for langt. Har du hørt fra Paula? Mon hun er glad for at 
være paa Ubberup. De sidder og raaber om at jeg skal hente Æbler oppe paa Loftet, men jeg gider ikke i 
Aften, saa de skal selv hvis de vil have nogen, det gælder jo om ikke at forvænne Rakket, ikke. 
 
Har du været hjemme endnu? Jeg har en Gang og paa Søndag skal jeg til København til Hans Jørgen og 
more mig. Faar du Juleferie? Jeg ved ikke om jeg faar fri til Jul eller Nytaar. Den anden Pige, Ditte, er nemlig 
fra Fyn, saa jeg tænker, jeg lader hende rejse hjem først, vi maa nemlig selv om det. 
 
En af Døtrene her er hjemme for Tiden og syr Udstyr. Midt i Februar skal hun rejse til Kina og giftes, det er 
langt men i det <ulæseligt> vilde de fleste vel rejse til Polen om det skulde være. Hun hedder Asta og er 
ganske umaadelig sød. 
 
Nu haaber jeg at du snart sender mig lidt og fortæller om hvordan du befinder dig. Nu maa du nøjes med 
dette denne Gang.  
 
Mange venlige Hilsner din hengivne 
Veninde Marie ?Ballerup? 
 
Hvordan gaar det med den sorthaarede Asger, har du fundet en mere ?prisværdig? Genstande i Høng. 
 
 
   



 

1931: Brev til Ragnhild fra søsteren Sigrid 
 
Arkiv nummer: P0015-0014 

 

 
 



 
 



 
 



 
 



 
  



Ragnhild Jensen 
Thorshavnsgade 28,4 
København S. 
 
Kære Ragnhild 
 
Naa saa gik Paasken. Har du ellers moret dig noget i Helligdagene. Vi troede jo at du havde taget med til 
Falster, men det er vel ogsaa bedre lidt længere hen. Hvordan gik det i det "Kongelige", morede det dig godt. 
Vi har ellers ingen Steder været i Paasken, kun ude hos <ulæseligt> Paaskedagsaften, det var ellers 
morsomt. De har jo faaet Højttaler, saa vi hørte lidt Radio. Der var Skuespil den Aften. Hvordan har Else det. 
Har du nyligt været ude at se til hende, Hvor længe mon hun skal være derinde, ved du noget om det. Hils 
hende naar du kommer derud igen. Du har vel ikke været ude at se til Valborg. Hun har jo heller ikke været 
hjemme i Paasken. Maaske i kunne følges ad hjem en Søndag. Det skulde jo ellers havde været inden Maj, 
men det bliver det vel nok ikke, der er jo ikke saa længe .  
 
I Dag er det Snevejr herude. Det har sneet i Nat og gør det endnu , Vi var ellers kommet godt i Gang med at 
saa. De har saaet to Skifter med <ulæseligt>. Blev lige færdig i Aften. Vi har ogsaa begyndt at ?saa? i 
Haven, Vi maa jo skynde oa st vi kan b live færdig inden Maj. Vi skal ogsaa have gjordt rent. Vores Værelser 
fik vi Lakeret inden Paaske. 
 
 Vi har faaet Pige til Maj. Møllerens Datter i Bastrup. Hun er 15 Aar, Klaras Kusine. Konen ringede i Gaar saa 
det er afgjordt (200 i <ulæseligt> ). Vi har ogsaa haft Tilbud fra Sognefogedens i Værslev. Hun havde hørt 
fra Helga i Kalundborg at vi skule have Pige, saa Konen ringede herud, men det sagde vi nej til, for vi synes 
ikke det kunde hjælpe at faa hende naar ikke vi kunde dele Arbejdet ude og inde. Hun var 18 Aar og vilde vel 
gerne ud for at se lidt. Hun troede vel ikke at skulde være med ved alt.  
 
Paa søndag skal her være Konfirmation i Raklev. Edith skal til Konfirmation henne hos Jens Danielsen. 
Smedens og Peder Ejlertsen skal ogsaa Konfirmeres. Vi skal jo give Smedens Gave. Ejner og Olga har 
faaet en Søn, kan jeg da fortælle dig med det samme vi er ved Smedens. 
 
Nu kan jeg ikke huske mere at fortælle, og vil saa slutte med en kærlig Hilsen fra os alle herhjemme. 
 
Haaber du har det godt. Sigrid 
  



1930: Anbefaling fra Marie Kilstrup – Rønning skole 
 
Arkiv nummer: P0015-0002 

 

 
 
Ragnhild Jensen har været i Huset hos os 1 Aar, fra 1ste November 1929 indtil 1ste November 1930; og 
naar hun rejser herfra for at se andre Forhold, vil jeg gerne give hende min varmeste Anbefaling med. Hun 
er en dygtig og proper ung Pige med et venligt og vindende Væsen - villig og flink til alt hvad man forlanger 
af hende, saa jeg er overbevist om, at enhver Husmoder vil blive glad ved at faa hende i Huset. Hos os har 
hun udført saavel Stuepigearbejde som passet den daglige Madlavning. Hun er en dygtig Natur, er hurtigt 
sætter sig ind i hvad der kan være af nyt, som hun ikke før har kendt, og jeg vil anbefale hende til alle, der 
ønsker en paalidelig ung Pige. 
 
Rønninge Skole 5te Oktober 1930 
Marie Kilstrup 
  



Omkring 1931: Brev til Ragnhild fra ukendt Maren i Rønninge 
 
Arkiv nummer: P0015-0017 

 

 
 



 
 
Rønninge 
Søndag Eftermiddag 
 
Kære Ragnhild 
 
Mange Tak for det Brev Du sendte os for en Tid siden, ja, ærlig talt saa var vi enige om at Du havde helt 
glemt os for store København. Her i Rønninge gaar alt som de andre Vintre, Tiden gaar og vi aner ikke hvor 
den bliver af og det kan snart blive Foraar, vi er saamænd ikke saa optaget, og dog er der noget altid, vi gaar 
kun til Sang, hverken Sløjd eller Gymnastik er vi med til, men Johanne spiller jo Komedie, det havde været 
noget for Dig om Du havde været her, saa skulde der nok have blivet en god Rolle til Dig, vi savne ogsaa en 
enkel gemytlig Aften i Dit Selskab.  
 
I Mandags var vi i Odense og skulde synge for vor Overdirigent fra Haderslev, de første Kraftanstrengelser til 
Malmø, og om Aftenen var vi i Teater og saa Morten Korchs "Guldskoene" det var et godt Stykke. Paa 
Mandag skal vi til Konservativ Fest i Odense, Teaterforestilling, Kaffebord og Bal paa Industrien jeg haaber 
det bliver morsomt, men jeg er saa forkølet og har været det de sidste Dage, men jeg prøver paa at holde 
Tingene lige i Munden. Jeg har lige syet Johannes gule Kjole lang med en Blonde as samme Farve, hvordan 
er Kjolerne i København? for de er meget medfølgende herude, næsten alt for meget. Inger og Niels var 
hjemme at Par Dage i Fastelavnen, det var vi meget glade for, de var slet ikke hjemme i Julen, men maaske 
kommer de igen til Dilettanten sidst i Marts, det bliver jo ret før Saatiden.  
 
Hvordan har Karen det? Vil du hilse naar du træffer hende en Gang, taler hun aldrig om Dilettanten her, for i 
Rønninge siger de, hun har taget paa Vej saa Kristian har maattet indstille, men der hav de han nu rodet sig 



for meget ind, til at være bekendt at tage sin Afsked, men nu gaar det meget godt foruden ham. Jxeg gad 
nok vide om det naar og blive Alvor med at de skal giftes til Foraaret, jeg synes ikke det tegner til meget, der 
skal da ogsaa lyst til i Karens Sted, for Kristian er en være Klud. Det kunde være morsomt at se Dig en gang 
Ragnhild jeg synes Du skulde besøge Fyn, eller vi ser Dig ikke før Sommer i Tivoli? 
 
Nu tror jeg ikke at jeg vil skrive mere denne Gang, Johanne skal da ogsaa have Lov til at fortælle lidt. Jeg 
haaber Du har det godt og er glad ved dine Omgivelser. 
 
Venlig hilsen 
Din hengivne Maren 
  



 

Omkring 1931: Brev til Ragnhild fra ukendt Johanne i Rønninge 
 
Arkiv nummer: P0015-0018 
 

 
 
  



Rønninge Søndag 
 
Kære Ragnhild ! 
 
Jeg vilde ogsaa gerne fortælle Dig lidt her fra gamle Rønninge, det er nu ikke fordi at vi oplever saa meget 
det gaar alt i den gamle Gænge. Anna hører vi heller aldrig fra, hun er nok ogsaa optaget men det er vist 
ikke af <ulæseligt>  Grunde det er det Nat med tror jeg, han har da været her mange gange til Bal siden og 
stadig en "ny" hvergang, det gaar jo heller ikke saa lige til i vore Dage. 
 
Paa Lørdag skal der være Ballonbal i Skytteforeningen men de Baller gaar ikke altid godt, men nu er det 
længe Siden her har været Bal saa kan det træffe at det bliver sjov. I Aftes var der Landbobal i Odense, jeg 
var altsaa ikke med for det kan blive for meget af det gode naar vi skal afsted paa Mandag ogsaa, og saa 
her jeg min Dilettant det tar en Masse Tid, jeg er næsten aldrig hjemme om Aftenen. Hvordan gaar Du og 
har det derinde, Du har vel ikke saa mange at komme sammen med, skal Du blive der til Sommer? for saa 
faar vi Dig maaske at se naar vi tar forbi til Malmø. Jeg ved næsten ikke noget at fortælle Dig, Maren har jo 
fortalt de vigtigste, men saa maa jeg se at skrive noget mere næste Gang. 
 
Lev vel 
 
Venlig hilsen 
fra Johanne   



 

1931: Brev til Ragnhild fra ukendt Anna i Langeskov 
 
Arkiv nummer: P0015-0016 

 

 
 
 
 
 



 
 



 
 



 
 
  



Langeskov d. 21-1-31 
 
Kære Ragnhild ! 
 
Tak for Brevet, med indhold, til Jul, og jeg tillader mig at sende Frimærker i Stedet for Penge. 
 
Du synes vel nok, at det Brev har været længe om at komme afsted, men der er saa tit noget som atger den 
Tid, som skal bruges til at skrive i.  
 
I de sidste Dage har Nora og jeg haft travlt med at sy Pyjamas til Esther i Køkkenet, det er hendes 
Fødselsdag i Morgen, og saa syntes vi det var morsomt at lave en Ting selv, og den er ogsaa bleven fin, 
efter vor egen Mening, lyserød stribet Flonel, med Krave og Opslag af Lingalin. 
 
Har Du været hjemme i Julen i Aar. Karen har vist været hjemme, men jeg husker ikke hvornaar det var jeg 
saa hende, og det var lige ved at jeg havde sendt en Hilsen med til Dig, men jeg kender hende ikke saa 
<ulæseligt>, og hun havde Kæresten med, saa jeg tav stille mens de gik forbi. 
 
Johannes og jeg var inviteret hen til Cristence 2 Juledag, men min Kusine og hendes Kæreste, havde sendt 
Bud at de kom, saa vi var først derhenne om Søndagen. Du skulde se en Dreng saa stor, og han gik flot 
alene, og spillede Klaver, og han var ikke 11 Maaneder. Han var saa glad ved Johs., saa han sad mest hos 
ham, jeg maatte lokke ham over til mig med Chokolade, ellers vilde han ikke, saa det er en kold Kærlighed. 
 
Har Du faaet nogle pæne Julegaver. I Byen plejer det gerne at være flot med det. Jeg har faaet et par 
mørkbeige Skindsko, udringede af far og Mor, og et Spejl med Sølv af Johs., Børsterne fik jeg til min 
Fødselsdag, eller i hvert Fald Pengene, og det kan jo være det samme. Naa nu kommer Esther, saa er det 
forbi med Freden, men jeg ved heller ikke mere at skrive denne Gang. Nu varer det vel ikke sa længe, før Du 
lader høre hvordan Du har det inde paa Brostenene. 
 
Her gaar vi og fryser i denne Tid, men I har jo heller ikke Centralvarme, saa det er vel ogsaa koldt hos Jer. 
 
Venlig hilsen fra hele Familien 
Din Anna 
  



 
 

1931: Brev til Ragnhild fra ukendt Anna bosiddende i Brylle 
 
Arkiv nummer: P0015-0020 

 

 
 



 
 
 



 
 



 



 
 



 
 
Frk. Ragnhild Jensen 
Thorshavnsgade 28, 4 Sal 
København S. 
 
Afsender Anna Hansen Brylle. Slagtermester Jørgensens Brylle pr. Knarreborg 
 
Brylle d. 16-12-1931 
 
Kære Ragnhild ! 
 
Ja vis du vidste hvor jeg længes efter Dig saa tror jeg virkelig du vilde komme lige med det samme, jeg 
trænger saadan til a tale med Dig, jeg synes du skriver du har faaet Brev fra din lille Skat derhenne fra 
Rønninge, det var jo nok det jeg sagde det skulde nok gaa med jer, det er noget andet med mig, det er Nat 
med mig og Gunnar men det kunde Du vel næsten nok tænke, jeg har været med ham i Odense et Par 
Gange men saa ved Du jo nok hvordan Gunnar er, og saa  blev jeg ked af det og saa vilde jeg ikke mere, og 
saa er det Nat med det, men jeg skal snart hitte mig noget nyt kan Du tro. Jeg skulde have været til Odense i 
Lørdags, men saa blev Fruen syg af Halsbetændelse saa jeg kom ikke afsted, jeg var lige ved at tude over 
jeg ikke kunde komme afsted, jeg skulle have været ud til Thyra og Gunnar, vi skulde have været i teatret 
sammen, du ved nok dem jeg talte om da jeg var i Rønninge, dem der bor i Odense, Gunnar er nydelig kan 
du tro, han er helt mørk ligesom den anden Gunnar, men elles helt anderledes, men han er nu ogsaa 
ualmindelig sød. Du skriver ikke noget om hvad Du har faaet i Julegave? jeg har faaet et dejlig Sæt Undertøj 
Silke forstaar Du, det er lækkert kan Du tro, det er det fine Lida det har kostet 15,00 saa det er vel nok flot, 
men jeg har rigtig nok ogsaa haft meget at bestille kan Du tro; hjemmefra har jeg faaet et Par fine Handsker 
en ?Kittel? og saa har jeg faaet min røde Kjole lavet om og saa har jeg faaet en ny sort Kjole, som jeg skulde 
have haft paa i Søndags, den er sød kan Du tro, den er syet omtrent ligesom den lille Dukkekjole fra i 
Sommer, den er bare lidt længere og saa er der noget laved i Silke i Halsen og ved Ærmerne, og saa en 
?Blomst? i Halsudskæringen.  
 
Har Du faaet noget nyt siden jeg har set dig sidst? Jeg havde forresten snart glemt at fortælle Dig at jeg har 
faaet Briller, jeg ser snart helt højlærd ud, man har forresten sagt at jeg ligner Marie meget nu, saa nu kan 
du jo selv tænke Dig hvordan; Jeg keder mig ellers grusomt herhenne, det er det mest kedelige Sted Du kan 
tænke Dig, her er ikke andet en at gaa til end Missionærmøder, saa Du kan tro her er trist, men skidt med 
det gaar jo nok naar bare jeg kommer til Odense engang imellem.  



 
Mor ligger forresten i Sengen i denne Tid, hun har faldet ned af en Stige og har revet sit Ben saa slemt at 
hun maatte have det syet, saa det er jo ikke saa godt, men det gaar jo nok over igen. Jeg har ?heller? kun 
været hjemme en Gang endnu medens jeg har været herhenne saa det kan da ikke siges at være for lidt. 
 
Hvordan har du det i dit Hjem? Vil du hilse Karen fra mig.  
 
Skriv nu Snart 
rigtig snart 
jeg trænger til opmuntring 
 
Mange tusinde Hilsner  
fra  
din Anna 
 
Du maa undskylde Skriften for jeg er saa søvnig at jeg næsten ikke kan se 
 
  



 

1933 Brev fra frimenighedspræst Niels Dael – 
Menighedsskolen Liselund 
 
Arkiv nummer: P0015-0012 

 

 
 



 
 
Frøken Ragnhild Frank 
Vanggaard 
Nostrup 
Kalundborg 
 
Niels Dael   Liselund pr. Slagelse, d. 4/2 1933  
Frimenighedspræst 
 
Frøken Ragnhild Jensen 
 
Tak for Deres Brev. De er velkommen her til de to sidste Maaneder eller til den ene, ligesom De selv ønsker 
det. Prisen er ligesom paa Højskolen 65 kr. om Maaneden for Kost og Undervisning. Ønsker De Eneværelse 
med elektrisk Lys og Centrlavarme, betales der særskildt derfor: 15 Kr. om Maaneden.- Sengetøj og 
Haandklæder maa de selv medbringe. Jeg medsender en Skoleplan. Vær saa venlig og meddele mig, hvad 
Dag de kommer. 
 
Velkommen, velkommen 
Niels Dael 
  



 
 

Dael, Niels (1857-1951) frimenighedspræst. Blev født i Vendsyssel og kom som ung på Askov udvidede Højskole, 
hvor han deltog i undervisningen på en fri præsteskole.  Efter at være ordineret i frimenighedskirken på Mors var han 
en årrække præst i Argentina. 1897 blev han præst for Høve Frimenighed og i 1904 også for Havrebjerg Frimenighed. 
I 1908 købte han Liselund ved Slagelse, hvor han grundlagde en menighedsskole og i øvrigt boede til sin død i 1951. 
Niels Dael ligger begravet i Liselunds have.  
 
Liselunds adresse: Slotsalleen 44, 4200 Slagelse 
 

 
 
 
 
Kilde: Slagelse leksikon http://www.slagelseleksikon.dk 
 
 

 
  

http://www.slagelseleksikon.dk/


1933: 2 sider fra Højskolebladet fra Ragnhilds ophold på 
frimenighedsskolen Liselund i Slagelse 1933. 
 
Arkiv nr: P0015-0012 
 
 
Den ene side indeholder arbejdsplanen for Ragnhilds ophold. 
 

 
 



 
 
  



1933: Ragnhild skriver om sit liv, under opholdet på 
frimenighedskolen Liselund 
 
Arkiv nr: P0015-0015 
 

 
 



 
  



 
Mit Fødested er paa Elverdamsgaarden i Kongstrup, Refsnæs Sogn, vor min Far var Forpagter. da jeg var 4 
Aar flyttede vi til Nostrup, Naboby til Kongstrup (Nu Raklev Sogn), hvor min far købte Gaard. Der kom jeg 
saa til at gaa i Skole - De første Aar hos en Lærer S. Clausen, de sidste 2 Aar hos Lærer Petersen. Blev 
konfirmeret i Ubberup Valgmenighedskirke af Pastor Carl Koch, af hvem jeg ogsaa er bleven døbt - Jeg var 
hjemme indtil mit 18 Aar - I 1925 kom jeg paa Antvorskov Højskole hos Fred Nørgaard - en god Tid, som jeg 
mindes med Taknemmelighed, en Tid hvor man fik saa mange nye og gode Tanker. Vinteren efter fik jeg 
Plads som Stuepige paa Høng Mejeri - og om Sommeren hos Gdr.Lars Frandsen i <ulæseligt> ved alt 
husligt Arbejde under en god og dygtig Husmoders Ledelse. Var saa hjemme i et par Aar. Rejste saa til 
Rønninge ved Langeskov paa Fyn, hvor jeg var i Huset hos Lærer Kelstrups i et Aar - nogle flinke og rare 
Mennesker. Havde saa faaet Lyst at komme til København og fik Plads i Huset hos Pastor Johs. Fog-
Petersen 1930-32. Da et Aar var gaaet blev Pastor Fog-Petersen udnævnt til Stiftsprovst i Odense, hvortil 
jeg rejste med og var i Odense et Aar. Et Hjem hvor jeg var uendelig glad for at være. og Mennesker som 
har betydet meget for mig. Rejste saa hjem, og er nu her paa Liselund fra 15. februar til 1. april 1933 - i 
Trangen til at høre om det egentlige Menneskeliv - ja Trang til Aandelig klarhed - Og dette Ophold er blevet 
mig til megen Glæde og Berigelse. Haaber ikke det er sidste Gang jeg er her. 
 
Paa Højskolerne bliver talt om at naa ind til det egentlige men ulæseligt om dette 
  



1934: Anbefaling fra Solvej Fog-Petersen - Stiftsprovstgården i 
Odense 25. august 1934 
 

Arkiv nr: P0015-0004 
 

 
 
Frk. Ragnhild Jensen har været i vort Hjem fra 1/11-30 til 1/11-32. Hun var mig en udmærket solid og dygtig 
Hjælper, ikke mindst under den vanskelige Flytningstid her til Odense. 
 
Hendes særlige Omraader er Madlavning og Bagning, men hun er ogsaa flinkt til al slags Rengøring. Jeg 
kan <ulæseligt> kun anbefale hende paa det bedste. 
 
Solvej Fog-Petersen 
Stiftsprovstgaarden 
Odense  
 
25-8-34 
 

Solvej Fog-Petersen er stiftsprovst Johannes Fog-Petersens kone.  Ud over at være stiftsprovst var Johannes Fog-Petersen 

højskolemand og politiker og havde desuden mange tillidsposter. 

 
  



 

1934: Brev fra Jørgen Warming til Ragnhild 25. januar 1934 
 
Arkiv nr: P0015-0021 

 

 



 
 



 
 

 
 



Aarslev d. 25. Jan 1934 
 
Kære Ragnhild! 
 
Mange tak for din Julehilsen, det var rart at høre fra dig. 
 
Jeg har Plads her paa Aarslev Forsøgsgaard og har det rigtig godt - ogsaa med Knæet gaar det udemærket. 
I Søndags traf jeg Birthe i Odense, hvor vi begge var til Møde i Fyns Forsamlingshus. Hun ligner sig selv, og 
vi fik aftalt, at vi begge skulde til Liselund paa Søndag. Det er sidste Mødedag for Vintermødet. Det er blot 
saa vanskeligt at gøre Turen paa en Dag, men bliver Vejret godt, cykler vi til Nyborg og bliver da fri for den 
langvarige Togrejse, som har daarlig forbindelse. 
 
Du har, kan jeg forstaa af Brevet, talt med ikke saa faa af Liselund Kammeraterne. 
 
Jensen var en Tid i Lundsmark, og han og Birthe er de eneste, jeg har talt med, siden vi skiltes paa Liselund. 
 
I Lundsmark er der oprettet en Skole for Arbejdsløse af Agnes Schmidt, og der er for en gangs skyld god 
tilslutning af Elever. De er en snes stykker, der kan ikke være flere p.g.a. mangel paa Plads; men maaske 
skal der udvides. Staten støtter Skolen, saa den økonomiske Side kan Agnes tage sig temmelig let. Det har 
altid været hendes svage Side. 
 
Efter Genforeningen paabegyndte hun at lade afholde Møder i <ulæseligt> med dem fra Liselund. Der kom 
mange Folk, og de kunde saa betale, hvad de nu syntes kunde være passende; men det blev til for lidt, og 
Møderne holdt op. 
 
Nu lige har Birthe ?ringet? og fortalt mig at der skal være 23 Aars Jubilæum paa Liselund om Lørdagen, men 
det er ikke rart at spørge fri her, ellers vilde jeg gerne med til det. 
 
Nu til Slut de bedste Hilsner 
fra Jørgen Warming 
 
Maaske ses vi paa Søndag ? 
  



  

1936: Anbefaling fra Karen Hartvig Møller, Gammel Hellerup 
Gymnasium – November 1936 
 
Arkiv nr: P0015-0005 
 

 
 
 
 



Gammel Hellerup Gymnasium 
 
Frøken Ragnhild Jensen har været i vort Hus i to Aar, og tager nu til sit Hjem for at hjælpe sin Moder. Hun 
har alle de Egenskaber som en ung Pige skal have for at blive en virkelig Støtte i et stort Hjem. Jeg beklager 
meget at skulde miste hende og haaber at Fremtiden vil bringe hende Lykke og den Paaskønnelse af 
hendes Arbejde, som hun fuldt fortjener. 
 
Karen Hartvig Møller 
 
November 1936 
 
 
 

Karen Hartvig Møllervar gift med rektor ved Gammel Hellerup Gymnasium Hans Hartvig Møllers, som blandt andet stiftede Det 
Danske Spejderkorps. Nedenfor er Hartvig Møller bagerst i klassen i 1940. 

 

 
Kilde: http://www.danskebilleder.dk 

 

 
  

http://www.danskebilleder.dk/


 

1946: Brev fra ?Marie Daugaard? Svendborg -  27. oktober 
1946 
 
Arkiv nr: P0015-0006 
 

 
  



 
Til Husbestyrerinde Frk. Ragnhild Jensen, Værslev Skole, Værslev St.  
 
Jernbanegade 10 Svendborg 27/10 46 
 
Kære Ragnhild Jensen ! 
 
Blot en lille Hilsen til dig, mens jeg kender Adressen, om den skal ændres nu til November ved jeg ikke, men 
for Familien i Skolen haaber jeg, at der ikke sker Forandring. Ja, hvordan har du det? Mon Kufferten naaede 
velbeholden hjem igen til dig? Jeg har somme tider kigget efter et lille Livstegn fra dig, men jeg ved ogsaa at 
du har saa meget andet at tænke på og virke med, og saa bliver Skriveriet sat til Side. Mærker i noget til de 
nye Naboer paa den anden Side Vejen? Jeg tænker tit paa Minna Daugaard, jeg haaber, hun har det godt, 
nu er det noget siden, jeg har hørt fra hende. Mit ønske at faa en Væv i Gang er endnu ikke opfyldt, jeg kan 
ikke faa Garn, da jeg ikke har været Kunde i de vanskelige Aar. Man maa <ulæseligt> med Taalmodighed. 
Jeg har meget Hjemmearbejde, men Fortjenesten er ikke stor. En Hilsen fra did vilde glæde mig. 
 
Kærlige Hilsen ogsaa til Familien Frank fra ?Marie Daugaard? 
  



1947: Ragnhilds Købekort for kvinder 
 
Arkiv nr: P0015-0022 
 

 
 



  



Mellem 1946 og 1948: Brev til Ragnhild fra hendes mor Mariane 
Platz, Nostrup 
 
Arkiv nr: P0015-0013 
 

 
 
 
  



 
 
Kære Ragnhild og jer alle derhjemme. 
 
Ja det var mig jo uventet at høre du var paa Sygehuset, saa jeg blev saa ked af det, men jeg haaber du har 
det bedre og snart kommer hjem til din Mand og dine Børn, det er ikke rart at undvære en Husmoder. Vi vilde 
have været glad for at se eder i Søndags da Søskendene var hjemme, og jeg havde købt saa meget godt 
ind til jer. Vi har travlt, mandfolkene er i Roerne, men det er godt man har sit Helbred og kan Arbejde. Nu 
haaber jeg saa det gaar godt med Helbredet, jeg har saa langt ellers ville jeg hilse paa jer, jeg sender lidt 
saa kan du selv købe og saa kærlig Hilsen og Tanker fra os. 
 
Mor 
 
 
Dato angivelse baseret på at Ragnhild kom til Værslev i slutningen af 1945 eller i 1946, og Mariane Platz 
døde i 1948. 
  



1949: Dåbsattest  udstedt 1949. Formentlig i forbindelse med 
Ragnhilds ægteskab. 
 

  



1951: Kvittering for protese  
 

 
 



 
 
  



 

1958: Ragnhilds indkaldelse til skifteberigtigelse efter sin far 
 

 
  



1973: Meddelelse om valg til menighedsrådet i Værslev. 30. 
november 1973 
 

 
 
  



 

1974: Brev til Ragnhild fra Peders søster Signe – 9.oktober 
1974 
 

 
 



 
  



 
9/10 - 74 
 
Kære Ragnhild, 
 
Ja så gik der atter et aar for dig, men vi følger alle godte med, saa maaske jeg kommer hjem fra Skelskør, 
om det hjalp ved jeg ikke maaske lidt i hofterne, jeg opnaaede da at faa en stok, det føles som brud over 
lænden og nyrerne, jeg fik ultralyd paa hofterne. Da jeg var i Nykøbing blev jeg sendt på Sygehuset og fik 
fotograferet knoglerne, de sagde der var brud i ryggen der kunne blive tale om operation eller bandage.  
 
Frida var her en tur fornylig hun handlede i Supermarked lige i nærheden hvor jeg bor der nylig er opført, 
men jeg var i Skelskør fik jeg tilbudt en lejlighed i Bolignævnet hvor jeg har søgt i 11 aar, de vidste jeg havde 
faaet lejlighed, saa skal der ny indskud til, de forlanger mellem 3 a 4000 Kr.. Jeg talte med en pensionist i 
byen hun blev behandlet paa samme maade. Jeg kunde jo nok i Bolignævnet komme ned paa den halve 
husleje med en to Værelses lejlighed, nu kommer der en ejendomsskat lagt paa huslejen saa kommer jeg op 
paa 1000 om maaneden. 1ste Oktober blev der taget 75 kr. fra boligsikringen, men det er ikke rart og 
komme til og flytte igen skønt jeg godt kunne tænke mig en to værelses.  
 
Jeres stol bliver flittigt brugt den skal ikke i kælderen den fylder ikke saa meget i køkkenkrogen, altan tiden er 
ved at være forbi. Jeg har købt et ekstra betræk til stolen. Jeg har nyligt været en tur i Tessebølle hvor er der 
blevet pænt i gaarden med mur og fliser.  
 
Jeg har brev fra Agnes fornylig hun skrev at Bent var på flyvetur over Tessebølle. 
 
Ja kære Ragnhild Til Lykke med det nye aar ogsaa hilsen til bror Peder Børnene og Sigrid haaber i er raske, 
hilsen fra Signe. 



1992: Dødsattest og dødsanmeldelse 

 



 
 



Lommebogs notater 
 

1946 
 

 Torsdag 3. januar. Fru Sørensen <ulæseligt> hentet Inge-Lise og jeg i Bil til ?Viskinde? og Preben 
bagefter paa min Cykle derhen. Frank og Bent i Sydsjælland. Fru S. kørte os hjem igen i Bil. 

 

 Fredag 4. januar. Anna Katrhine her til Frokost Kl. 12. Jenny og spille, derefter til V. <ulæseligt>, 
Nytaasrfest. Hjem samme Aften,   

 

 Lørdag 5. januar. Frank og Bent hjemme igen, Inge-Lise og jeg hos Fru Daugaard. 
 

 Onsdag 9. januar. Storvask. Tøjet hængt paa Loftet. 
 

 Søndag 13. januar. Hjemme med Tog og Rutebil tilbage igen Mandag Eftermiddag. 
 

 Torsdag 17. januar. Bestil Kogekone til 7. april  
 

 Fredag 18. januar. Franks Fødselsdag. Børnene fik Kaffe med Flødeskumskager og Wienerbrød. Til 
Middag Suppe med Kød og bagte Boller, Peberodssauce.   

 

 Lørdag 19. januar. 14 Gæster: Kaffe med Kringle, Lagkage, Sukkerbrød, 3 slags Smaakager.  
Varme Pølser og Ostemadder, hjemmebagte Rundstykker Te sent. Travlt. Ordnet Haar i 
Kalundborg. 

 

 Søndag 20. januar. Sov til Kl. 8. Travlt med Opvask osv. Pølser st. Kartofler og Lagkage til Middag. 
 

 Tirsdag 22. januar. <ulæseligt> med br. Kartofler, Sødsuppe. Lagt Tøj sammen. Spillet til Gymnastik. 
Og danset Folkedans. 

 

 Lørdag 29. januar. Spegesild, Hyldebærsuppe. Snesjap. Spillet til Pigernes Gymnastik. Hjem til Te. 
Hos P.A. med Skema og hente Mælk.  

 

 Mandag 4. februar. Cremesuppe, Kalvesteg. Præsten til Middag. Kogt Tøj. 
 

 Søndag 10. februar. Hjemme med Inge-Lise til <ulæseligt>  
 

 Mandag 11. februar. I Værslev Kl. 4 ½. Hos Vebers om Aftenen. Fru Sørensen sad og drak Kaffe i 
Køkkenet sammen med Frank. 

 

 Tirsdag 12. februar. Fru Hartvig Møller til Møde i Præstegården. Sent hjem. 
 

 Mandag 18. februar. Inge Lise Fødselsdag. 8 Aar. 6 Piger, Chokolade, Frikadeller, Citronfromage. 
Fru Veber paa Visit.  

 

 Søndag 24. februar. Snestorm. Landeveje lukket. 
 

 Torsdag 28. februar. Inge Lise og jeg kørt i Slæde til Stationen. Sendt Pakke tuil Gudrun, 
?Ølstykke?. Fint Vejr. 

 

 Onsdag 6. marts. Vask. Tøjet frosset paa Loftet. 
 



 Torsdag 14. marts, Hjem til fars Fødselsdag. Morgenkaffe hos Farbror Johs.. Ingvar hentede mig. 
Den første Køretur efter Krigen. Bilen var kommet fra Mekaniker Aftenen før.  

 

 Søndag 17. marts. Spillet for Pigerne til Amtsopvisningen, Frank kørte derud med hele familien. 
Hjem til Aften og til Dilettant, som er ikke var meget ved. 

 

 Lørdag 30. marts. Inge Lise permanentet, jeg vandonduleret hos Emmy. Hjemme og hente Kjole til 
fru Vebers 50 Aars Fødselsdag. 

 

 Søndag 7. april. Prebens Konfirmation. Dækket til 45.  
 

 Mandag 8. april. Gæster ca.40. 
 

 Mandag 22. april. I Tømmerup at spille for Pigerne. Drak først Chokolade hos Fru Daugaard. 
 

 Fredag 26. april. Hos Nederlands i Tømmerup til Kaffe. Smørrebrød til slut. 
 

 Mandag 29. april. I Kalundborg i Bil med Frank. Hos Triers om Aftenen. 
 

 Tirsdag 30. april. Hos Præstens til Kaffe, alle Klokken stillet 1 time frem. 
 

 Torsdag 18. maj. Kørte en Tur til Jyderup, fint Vejr. Hjemme og drikke Te med varme Hveder.  
 

 Fredag 17. maj. Bededag. Frank og Inge Lise og jeg i Nostrup. Her tilbage til Aftengudstjeneste. 
 

 Onsdag 29. maj. Paa Aldersro i Anledning af Sølvbrylluppet ?27 d.s.?. Aspargessuppe, Butterdejs 
<ulæseligt> overhældt med Fiskeboller. Hollandaisesauce, Flæskesteg. Isanretning. 

 

 Fredag 7. juni. Fremmede til Kaffe. Vebers, Nederlands, Triers og Frk. Daugaard. Frugt. 
 

 Mandag 10. juni – 2. pinsedag. I Tessebølle hos Franks Forældre. Kørte Kl. 10 1/2. Hjemme igen 
Tirsdag Aften. Lige inde og hilse i Sorø. 

 

 Fredag 14. juni Til Lærerkredsmøde i Asnæs Skole hos Lærer Christensen. Ustandseligt Regnvejr. 
 

 Lørdag 15. juni. Ovre hos Thorkilds. Frank kørte med og blev sammen med Inge Lise. Karen og 
Hans fra Brorup paa Besøg. 

 
Note: Ragnhilds bror Thorkild 

 

 Søndag 16. juni. Til kaffeselskab hos Pastor Brønno. Pølser og ostemad.  
 

 Tirsdag 18. juni. Med Inge Lise og Bent til Tandlæge. 
 

 Søndag 23. juni. Hjemme. Frank og Børnene med. I Vandet for første gang. 
 

 Onsdag 26. juni. Sigrid faaet trukket 16 tænder ud.  
  



 

 Onsdag 3. juli. Husmoderstævne paa Ubberup Højskole. Elin Appel og Ellen Villemoes Andersen 
tale. Fint Vejr. 

 
Note: Elin Høgsbro Appel, 1913-1980, dansk politiker og kvindehistoriker. Hun var 1945-50 folketingsmedlem 
for partiet Venstre. Ellen Villemoes Andersen  1895-1984, forkæmper for husholdningssagen 

 
 

 Mandag 8. juli. 2 Piger fra Grenaa paa Ferie. 
 

 Tirsdag 9. juli. I Vandet paa Gisseløre. Varmt. 
 

 Onsdag 10. juli. Paa Skoleskovtur til Jyderup. 
 

 Søndag 21. juli. ?Syltet? og Drengene af sted til Grenaa. 
 

 Tirsdag 23. juli. Inge Lise og Frank af sted til Fyn 12 1/2. Jeg i Kalundborg med Anna Kathrine og til 
Viskinde, hvor jeg var om Natten. 

 

 Fredag 26. juli. Kørte i Bil til Jylland Kl. 7. I Brørup Kl. 4. I Holsted Kl. 8. 
 

 Lørdag 27. juli. Hos <ulæseligt> Ribe og hente Moster. Tilbage hos Carl Platz og drikke Kaffe og 
spise til Aften. Aftenkaffe hos Niels Platz. Søndag Formiddag hilse paa paul og Astrid. Til Midag hos 
Alfred i Holleskov. Eftermiddag Kaffe hos Astrid i Bobøl. 

 

 Mandag 29. juli. Paa hjemtur fra Holsted 9 1/2. Sorø 3 1/2. Hjemme 9 1/2 uden Uheld. Turen forløb 
udmærket. 

 

 Torsdag 1. august. Storm. Syltet Kirsebær. Til Webers Jubilæum. Middag. Tarteletter med Asparges 
og Rejer, Kyllingesteg, Chokoladeis, Kransekage. 

 
 

 
Carl Albert Weber og hustru, fotograferet ved 25 års jubilæet 

 
 

 Søndag 11. august. Mors 70 Aars Dag fejres. Tante Helga talt og jeg sagde et Par Ord. Fint Vejr.  



 

 Mandag 12. august. Fødselsdag. Frank og Inge Lise og Thorkil hjemme. Ferien forbi for mig. 
 

 Mandag 19. august. Paa Tur til København med Børnene. Dejlig Tur og godt Vejr, sov paa Fregatten 
”Jylland”. 

 
Note: I perioden 1936-1951 var Fregatten Jylland logiskib for provinsskolebørn i København.  

 

 Lørdag 7. september. Signe Frank paa Besøg (Frikadeller og Æblegrød) til Søndag hvor Bents 
Fødselsdag fejres. Flæskesteg og henkogt Frugt.  

 

 Mandag 9. september. Bent 13 Aar. Hos Fru Daugaard (Før Visit) 
 

 Søndag 15. september. I Slagelse hos Dagny og Niels Jensen. 
 

Note: Niels Peder Jensen Franks søster Dagny 

 

 Torsdag 19. september. Ordnet Tøj. Fik 1 Kasse Saltsild og 10 Pund Kryddersild Kl. 6 Aften, det 
hele ordnet, i Seng Kl. 12 1/2. 

 

 Onsdag 25. september. Far, Mor og Sigrid og Ingvar her til Aftenkaffe. Mystisk Brev. 
 

 Lørdag 28. september. Høstfest i Forsamlingshuset. 
 

 Tirsdag 1. oktober. Ingvar og Lissie hos Thorkils og fejre dagen 
 

 Torsdag 3. oktober. Hos Fru Daugaard i anledningen af hende Mands Fødselsdag. Kogt Græskar. 
 

 Lørdag 2. november Frank paa Langeland. 
 

 Søndag 10. november. Haresteg og Æblekage hos Inge og Arly, til Eftermiddags Kaffe. 
 

Note: Inge og Arly Therkeldsen var genboerne i Værslev. 

 

 Tirsdag 12. november. Haar permanent i Kalundborg sammen med Inge Terkilsen.  Hos Nederlands 
til Aftenkaffe. 

 

 Fredag 15. november. I Kalundborg til Valsedrømme. Gjort rent paa mit Værelse. 
 

 Fredag 22. november. Til sønderjydsk møde i Kalundborg. 
 

 Søndag 1. december. Til Dilettant. Spillet Sangene ”Gyldne Løfter”. 
 

 Tirsdag 10. december. Hos Nederlands til Bestyrelsesmøde.  
 

 Tirsdag 17. december. Vask. Julemøde i Husholdningsforeningen. Fru Veber her om Eftermiddagen 
og bage Pebernødder. 

 
Nedenfor er Ragnhilds selvangivelse for 1946: 
 
  
Kontant Løn 1.500 Kr. 
Kost og Logi 650 Kr. 
Renter pr. fra 1ste Juni 35 Kr. 
Skatter 15 Kr. 
Sygekasse 40 Kr. 
Formue 9.862 Kr. 



 

1948 
 Fredag 16. januar. I Holbæk og besøge mor 

 

 Lørdag 24. januar Mor hjem fra Holbæk Sygehus. 
 

 Fredag 6. januar. Spillet til Pigernes Gymnastik. Sykursus begyndt Kl. 9 Formiddag. 
 

 Søndag 8. februar. Inge Lise og jeg taget hjem. Frank i Tessebølle. Kørt hjem af Torkil om Aftenen. 
 

 Onsdag 11. februar. Til Motionsgymnastik.  
 

 Tirsdag 17. februar. Spillet til Pigegymnastik. Inge-Lises fødselsdag holdt 8 piger. Torkils her om 
Aftenen og hente Lissie. 

 

 Onsdag 18. februar. Inge-Lise 10 år. Inge Terkelsen til Eftermiddags Chokolade efter 
Motionsgymnastikken. 

 

 Fredag 20. februar. Sygkursus: Faaet klippet Inge-Lises Kjole. Børnene ude at se ”Jeppe paa 
Bjerget”. 

 

 Lørdag 6 marts. Til Sølvbryllup i Snoldelev hos Vejmand Aksel Frederiksen. 
 

 Mandag 22. marts. I Viskinde og spille for 3 Hold. Hos Fru Sørens og spise Smørrebrød 
 

 Søndag 4. april. Bent konfirmeret. 
 

 Tirsdag 6. april. 2den Dags Gilde. Til kaffe om Eftermiddagen – Et smut hjemme med Franks Far og 
Mor. 

 

 Mandag 12. april. Agnes Frank Hotel ”Vancouver” Vancouver B. C. Canada 46 eller 47 Aar. 
 

 Torsdag 22. april. Marie Frank, Skovlund, Tessebølle, Herfølge. 70 Aar. 
 

 Fredag 23. april. Frank og Børnene kørt til Tessebølle. Jeg kogt Tøj. Til Aften cyklet Hjem til næste 
Dags Formiddag. Stor Storvask. 

 

 Fredag 21. maj. Rejst fra Værslev. 
 

 Mandag 24. maj. Vebers Bryllupsdag. Fru Brønnos Far død. Hos Vebers til Kaffe. Frank hentet mig. 
 

 Lørdag 29. maj. Petersen bisat fra Præstegaarden, Værslev. Hjem til Aften.  
 

 Fredag 11. juni. Mor sovet ind i Døden Kl. 5 1/2 Morgen.  
 

 Lørdag 12. juni. Mor Bisat ca. 50 til Kaffe. 14 Biler fulgte. Smukt Vejr. 
 

 Torsdag 17. juni. Mor begravet paa Ubberup Kirkegaard. Smukt Vejr. 
 

 Søndag 27. juni. I Kirke Kl. 10 Ubberup. Inge Lise her, Frank til Eftermiddagskaffe. Frederiks og Oluf 
til Aftenskaffe. 

 

 Tirsdag 29 og onsdag 30. juni. I Værslev, tørt om Eftermiddagen efter en god Regn om Formiddagen 
og noget af Eftermiddagen. Ligget der om natten og med Frank i Holbæk, han til Bestyrelsesmøde, 
hjemme her om Aftenen, Sigrid taget til Sorø paa Ferie. 



 

 Onsdag 7. juli. Ubberup Stævne. Paa Kirkegaarden med Anna Kathrine, hente Far og Ingvar og mig. 
 

 Fredag 9. juli. Sigrid og Moster rejst til Jylland. 
 

 Lørdag 24. juli. Med Husmoderforeningen paa Udflugt til Havnsø. Sejltur til Nekselø. 
 

 Lørdag 31. juli. Torkils her ved 9 Tiden. Om Aftenen. Aksel død !! 
 

 Mandag 2. August. Aksel ført i Kapellet. 
 

 Torsdag 5. august. Aksel begravet, hjemme at spise. ”Har Gud Raad til dette?” 
 

 Torsdag 12. august. Mors Fødselsdag. Kørt Sæd ind. Lægen ude hos Far. Paa Kirkegaarden om 
Aftenen. 

 

 Fredag 13. august. Far maatte blive i Sengen. ?Huller? paa benet og hævet Ben. 
 

 Onsdag 18. august. Sigrid 40 Aar. Vi til 2den Dags Guldbryllup. Karls fra Sorø kommet. 
 

 Søndag 5. september. I Ubberup til Høstprædiken. 
 

 Onsdag 8. september. Pastor Brønnos her fra Eftermiddagen. Frank kørende for Dem. 
 

 Torsdag 9. september. Vi i Sorø, Moster oppe igen efter sin Sygdom. Jeg blev der. Ferie i 8 Dage. 
 

 Lørdag 11. september. Rejst fra Sorø til Karise, fulgtes med Stine fra Karise. Om Aftenen til Koncert 
paa Hotellet. 

 

 Søndag 12. september. I Karise, Høstoptog. 
 

 Mandag 13. september. I Tessebølle. Først til Fakse og se Husmandstøsen i Biografen. 
 

 Onsdag 15. september. Tilbage til Sorø. 
 

 Torsdag 16. september. Hjemme igen. Ingvar hentet mig Kl. 8 Aften 
 

 Fredag 24. september. I Værslev hos Triers, hos Brønnos og spise til Aften. Cyklet over til Torkils 
om Aftenen. 

 

 Fredag 1. oktober. Ingvar fylder 34. Over hos Torkils og fejre det. 
 

 Lørdag 9. oktober. Kørt til Sorø og rejste videre til Karise og blev til mandag Middag. 
 

 Mandag 11. oktober. Tilbage til Sorø hvor Houmøller hentede mig med til Slagelse, hjemme igen 
Onsdag. 

 

 Tirsdag 9. november. Hos Bollerups om Aftenen. Marie hjemme. 
 

 Torsdag 11. november. Hos Smedens til kaffe. 
 

 Mandag 15. november. Guldbryllup i Tessebølle. 
 

 Tirsdag 23. november. Postbud Ejner Olsens Sølvbryllup i Værslev. Sendt Blomster. 
 



 Onsdag 24. november. Til 2 Dags Gilde i Forsamlingshuset, sov hos Inge.  ?Kørte hos Frank til 
Kalundborg? 

 

 Søndag 12. december. Frank og Inge-Lise paa besøg. Oluf. 
 

 Mandag 13. december. I Kalundborg. Frank kørte mig hjem.  
 

 Lørdag 18. december. Hos Torkild. Frank med i Kalundborg om Eftermiddagen.  Aftenen drak vi 
kaffe i Slotskælderen. 
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 Lørdag 4. februar. Hos Torkil til kaffe sammen med Søstermoses og Søren Larsens. 

 
      Søstermoses: Må være dem der boede på Søstremosegård i Årby ved Kalundborg 

 

 Torsdag 9. februar. Fru Daugaard død kl. 7 morgen  
 

 Fredag 10. februar. Hjemme en tur efter engelsk kursus. Snevejr og regn. Fru Daugaard ført i 
kapellet. 

 

 Søndag 12. februar. I Næstved og besøge Preben på St. Elisabeths 
 

      Preben må have været indlagt på Sct. Elisabeths hospital i Næstved, som fungerede indtil 1965. 
 

 Torsdag 15. februar. Permanentet, fået sorte sko. Fru Daugaard begravet. 
 

 Lørdag 11. marts. Hos Nederlands til kaffe, Clausens med. Snevejr. 
 

 Tirsdag 14. marts. Far 79. Hos Triers og spise. 
 

 Onsdag 15. marts. Fars fødselsdag holdes, 
 

 Lørdag 18. marts. Husholdningsforeningen fest, Pakkesalg, Fru Stoltse underholdt. 
 

 Mandag 20. marts. Eksamen. Flæskesteg og jordbærgrød. 
 

 Lørdag 25. marts. I Sorø med far, Sigrid og Ingvar. Inge-Lise med og klippet hos Signe. 
 

 Søndag 2. april. I Næstved hos Preben på sygehuset. Om aftenen i Nostrup og spise. 
 

 Tirsdag 18. april. Ondt i øret om eftermiddagen, hele natten o.s.v. 
 

 Onsdag 19. april. Hos specialisten. Feber, fik noget lagt i øret, kortbølge. 
 

 Torsdag 20. april. Op af sengen og hos specialisten Dobbeltsidet mellemørebetændelse, stukket hul 
i øret, meget ?bedøvelse? 

 

 Søndag 23. april. Peder og Bent kørt til Tessebølle. Sygeplejersken her til middag. Torkils en smut 
om eftermiddagen. 

 

 Fredag 12. maj. Hjemme en lille tur – Preben med. 
 

 Søndag 14. maj. Mors dag. Fik en pande af Peder. 
 

 Søndag 28. maj. Kørt ti Karise efter gudstjeneste kl. 8. Koldt pinsevejr, var i Tessebølle og hente. 
 

 Mandag 29. maj. Hjem fra Karise, på vejen ind i Sorø kl. 7-9. Hjemme kl. 10. 
 

 Torsdag 1. juni. Med husmoderforeningen i Knabstrup og Holbæk. God tur. Fint vejr. Hjemme kl. 9. 
 

 Søndag 4. juni. På Eskebjerg Lyng og spise til ?frokost? sammen med Far. Fint vejr.  
 

 Lørdag 10. juni. På kirkegården og plante pelargonier. 
 

 Søndag 11. juni. Mors dødsdag. Fint vejr, lidt køligt. Kører til Tessebølle.  
 



 Mandag 12. juni. Hjem fra Tessebølle kl. 8. Bent sovet til vi kom. 
 

 Søndag 18. juni. Preben hjemme. Møde i præstegården. Pastor Bundgaard talte. Regn og torden 
om aftenen. 

 

 Onsdag 21. juni. Sigrid blev her i nat og vi ordnede 25 pund asparges. Torden og regn ?15 mm?. 
Ingvar og far hentet Sigrid. 

 

 Torsdag 22. juni. I Skælskør med de ”gamle”. Moster Hanne fyldt 85. 
 

 Onsdag 28. juni. I Vordingborg med børnene og Asminderup skole. God tur. 
 

 Fredag 30. juni. Hos Vebers til kaffe. Inge faaet en dreng. 
 

 Lørdag 1. juli. Til lærersammenkomst i Ulstrup skole. Solskin med blæst og køligt vejr – men en god 
tur. 

 

 Mandag 3. juli. Bagt lagkage til Inge og købt vin. Ordnet have. 
 

 Torsdag 6. juli. Edda og Rita fra Sorø kommet. 
 

 Torsdag 13. juli. Rita, Edda og Inge Lise taget til Sorø. 
 

 Torsdag 20. juli. På Møns klint med far, Ingvar og Sigrid. God tur, fint vejr. I Sorø på ?ud-? og 
hjemturen, 

 

 Onsdag 26. juli. Til Karen Madsens 70 år fødselsdag. Tarteletter m. <ulæseligt>. Flæskesteg, is og 
vin.  Senere kaffe m. snitter m. torsk, pålæg. 

 

 Torsdag 27. juli. Hjem – En aftentur. Peder travlt med garage. 
 

 Fredag 11. august. Til sølvbryllup hos Nederlands. Fint vejr. henne og synge om morgenen. 
 

 Lørdag 12. august. Hos Torkils og spise blodpølse. Moster fra Sorø med. På kirkegården.  
 

 Søndag 13. august. Kørt til Tessebølle. Garagen færdig. 
 

 Torsdag 17. august. Slynget honning. 
 

 Fredag 18. august. Hjemme til Sigrids fødselsdag. 
 

 Tirsdag 5. september. Valgdag. Far, Ingvar og Sigrid her. Preben kom hjem til midnat. 
 

 Tirsdag 12. september. I København til udstillingen ”Kvinde og hjem”. Hjem om aftenen kl. godt 11. 
 

 Lørdag 16. september. Valborg om eftermiddagen og gøre rent. 
 

 Søndag 17. september.  Familiegilde. Peders far og mor, Aksel og Magda, Dagny, Niels og Rita, 
Gerda Hougaard. Solskin og hård blæst. Valborg om formiddagen.  Stinne, Harald og Inge-Lise. 
Signe og Rita. Spiste frokost kl. 12. <ulæseligt> til middag kl. <ulæseligt>  

 

 Mandag 18. september. Alle afsted kl. ca. 9 og 10. Gudrun her til mandag eftermiddag. Plukket 
hyldebær. 

 

 Lørdag 23. september. Lavet vin af druer og hyben. 
 



 Torsdag 28. september. Sendt rent sengetøj til Preben. 
 

 Lørdag 7. oktober. Rejst til Fyn til konfirmation, hjemme igen mandag aften. 
 

 Søndag 8. oktober. Konfirmation i Thomas Kingos kirke i Odense (Svigtet) 
 

 Mandag 9. oktober. Rejst hjem, kl. 2. kørte vi. I Nyborg hos Eskjærs og drikke kaffe, over med 6 
færgen. 

 

 Tirsdag 10. oktober. Jeg 44 (Svigtet). Far, Sigrid, Ingvar, Thorkils, Frederiks, Vebers, <ulæseligt> 
Hansens og præstens til spisning. Tarteletter, flæskesteg, æblekage. Chokolade med boller og 
kringle. 

 

 Mandag 16. oktober. Efterårsferie. 
 

 Tirsdag 17. oktober. Kørt til Tessebølle mandag. I København hos Niels og Dagny. Peders fra og 
mor hos tandtekniker. Hjemme igen onsdag. 

 

 Torsdag 19. oktober. Dem fra Nostrup her og spise hare som Bent har skød i søndags i Nostrup. 
 

 Torsdag 26. oktober. I Eskebjerg og spille til gymnastik. Først i Nostrup og hjælpe med gris. 
 

 Lørdag 11. oktober. Peder og Inge-Lise til psykologi. Jeg i Nostrup. 
 

 Fredag 17. oktober. Preben hjemme kort tid og hente tøj. 
 

 Søndag 3. december. Peder influenza. Lærer Olsen sang i kirken. Jeg oppe hos præstens og spise. 
 

 Onsdag 20. december. Hos fru Brønno til kl. 3 eftermiddag. 
 

 Mandag 25. december. Hjemme til middag. Til aftenskaffe hos Frederiks. 
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 Lørdag 20. januar. Gæster til spisning. 20 til bords. 
 

      Formentlig Peders fødselsdag 
 

 Mandag 5. februar. Fastelavnsridning i forsamlingshuset om eftermiddagen. Peder læst op og vist 
film. 

 

 Onsdag 14. februar. Medlemsmøde i H(usmoder) F(oreningen) i præstegården kl. 2 1/2 
 

 Mandag 9. april. Hos murer Jakobsens og spise. 
 

 Mandag 16. april. Hos Nederlands og drikke kaffe. 
 

 Tirsdag 17. april. Generalforsamling i Husmoder Foreningen. Håndarbejde og film. 
 

 Onsdag 2. maj. Brønnos fødselsdag. Til frokost.  
 

 Torsdag 3. maj. De hjemmefra og spise. Saddelmageren ført i kapel. 
 

 Onsdag 23. maj. Hjemme og hjælpe med at ordne gris. 
 

 Torsdag 24. maj. Hos Vebers til sølvbryllup. 
 

 Onsdag 6. juni. Røntgenbehandling <ulæseligt>.  
 

 Lørdag 9. juni. Oprevet, kørt ned 8,10, op godt 11. Blod transfusion. 
 

 Mandag 11. juni. Meget feber. Skal drikke. 
 

 Onsdag 13. juni. Feber. Saltvandsindsprøjtning. 
 

 Torsdag 14. juni. Taget klemmer. Lidt feber.  
 

 Fredag 15. juni. Overlægen sagde i dag at det var et par af de almindelige bindevævsknuder, 
godartede, men de lå så fjollet, derfor var det en stor operation 

 

 Lørdag 16. juni Begyndt på fuldkost og gå selv på V.C. 
 

 Søndag 17. juni. Taget stingene. Sået groet sammen. 
 

 Lørdag 23. juni. Peder hentet mig hjem fra sygehuset kl. 2 1/2. 
 

 Fredag 29. juni. Sigrid her. Pudset vinduer. Fin, fint vejr. 
 

 Tirsdag 10. juli. Torkil og Claras bryllupsdag, 20 år. Over at spise. 
 

 Torsdag 12. juli. Hougård her til lørdag. 
 

 Lørdag 14. juli. Hougård cyklet til Otterup. 
 

 Torsdag 19. juli. Peder i Odense med børnene. 
 

 Lørdag 21. juli. Preben hjemme med Iris. 



 

 Mandag 23. juli. P. og jeg kørt til Odense. 
 

 Tirsdag 24. juli. Til Mads Madsens 70 års fødselsdag.  
 
 
             Mads Madsen var Peders første kone Anna Marie Madsens far 
 

 
Mads Madsens 70 års fødselsdag. Mads Madsen med kasket yderst til venstre. 

Peder stående i midten. 

 
 

 Onsdag 25. juli. Kørte til Otterup og lå om natten. Fint vejr. 
 

 Torsdag 26. juli. Kørte til Sydfyn og besøgte ?Kirsten? Hansen og Marie og <ulæseligt> i Brobyværk. 
 

 Fredag 27. juli. Kørte til Bøgebjerg og sov i telt om natten. 
 

 Lørdag 28. juli. Hjem fra Fynsturen. 
 

 Søndag 29. juli. Kørt til Tessebølle, taget Signe med. 
 

 Fredag 3. august. Preben kommet hjem med feber. Vi om eftermiddagen ved Uggerløse strand. 
 

 Søndag 5. august. Iris her. Om aftenen dem hjemmefra. 
 

 Tirsdag 7. august. Hjemme om aftenen sammen med Chr. Andersen og smedens. 
 
Ikke flere notater dette år 
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