Min Mor Inger Lise Sørensens Slægt

1. Udgave
Udarbejdet af Henrik Frank
Sidst rettet 09-09-2015

Indholdsfortegnelse
Indledning .......................................................................................................................................................... 3
Anetavle for min mor Inge Lise Sørensen ......................................................................................................... 4
Min morfar Andreas Christian Sørensen og mormor Josefa Babiarz ................................................................ 5
Andreas Christian Sørensen(10) ................................................................................................................... 5
Josefa Babiarz(9) .......................................................................................................................................... 9
Aner til Andreas Christian Sørensen ............................................................................................................... 16
Forældrene Andreas Christian Sørensen (20) og Andrea Dorthea Jensen (859) ...................................... 16
Efterkommere efter Andreas Christian Sørensen og Andrea Dorthea Jensen ........................................... 28
Vedrørende kilderne ............................................................................................................................... 28
Efterlægtstavle for Andreas Christian Sørensen og Andrea Dorthea Jensen ........................................ 28
Kort over Ærø og Marstal ........................................................................................................................ 29
Laurine Rasmine Elisabeth Sørensen (350) og ægtemand Erik Eriksen (355) ...................................... 32
Andreas Christian Sørensen (10) ........................................................................................................... 43
Jens Valdemar Cindrik Alexius Sørensen (861) .................................................................................... 43
Peter Georg Michael Edvard Sørensen (863) ........................................................................................ 43
Otto Axel Torvald Sørensen (862) .......................................................................................................... 44
Niels Eulalius Dhyr Sørensen (864) ........................................................................................................ 44
Index ................................................................................................................................................................ 45
Kilder ................................................................................................................................................................ 46

2

Indledning
Denne slægtsbog omhandler min mor Inger Lise Sørensens slægt.
På hendes fædrene side, stammer slægten fra søfartskredse i Marstal. På den mødrene side, er der kun
sparsomme oplysninger, da min mormor Josefa Babiarz indvandrede fra Polen.
Slægtsbogen delvist er baseret på uverificerede sekundære kilder. Således er en stor del af oplysningerne
vedrørende familien i Marstal baseret på opslag i databasen De nye Marstallere, der indeholder
registreringer over ikke mindre end 34.000 Marstalleres liv. En stor del af oplysningerne om min mormor og
morfar, er desuden baseret på personlige erindringer, med den usikkerhed dette indebærer.
Anerne er i øjeblikket kun ført tilbage til midten af 1800 tallet, men det vil uden tvivl være muligt at finde
længere tilbage.
Der skal lyde en tak til Marstal Søfartsmuseum for hurtig og god service i forbindelse med fremskaffelse af
billeder af skibsbygger Erik Eriksen og hustru Laurine Sørensen, samt henvisning til oplysninger vedrørende
Erik Eriksens Træskibsværft.

Henrik Frank
Hjemmeside: www.henrikfra.dk
E-mail: henrik.frank@gmail.com
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Anetavle for min mor Inge Lise Sørensen

For at gøre det lettere at identificere personerne i de efterfølgende afsnit, er nummeret på personerne i
anetavlen, angivet ud for personens navn første gang personen omtales.
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Min morfar Andreas Christian Sørensen og
mormor Josefa Babiarz
Andreas Christian Sørensen(10)

Andreas Christian Sørensen blev født den 10. maj 1894 på Amagerbrogade 37 i København(1). Han var søn
af sømand Andreas Christian Sørensen (Faren havde samme navn) og Andrea Dorthea Jensen. Han blev
døbt 17. juni i Sundby kirke af pastor Schneekloth som var sognepræst ved kirken i perioden 1890-1928(2).
Fadderne ved dåben var bager Andersen og hustru bosat på Kirkevej 3 samt forældrene.

Sundby kirke (2)

Da faderen året efter får en stilling som fyrpasser ved Egense fyr ved Limfjordens udløb i Kattegat, flytter
familien til Egense i Mou sogn. Her bliver Andreas konfirmeret den 4. oktober 1908(3).

5

Drengebillede af Andreas.

Bagsiden af billedet med en hilsen til hans
søster (Må være Laurine)

Den næste tidspunkt på hvilke det er muligt er at følge Andreas er ved folketællingen 1921 på Marstal
Handelsplads. Heraf fremgår at han er flyttet fra Hals til Marstal i 1919. I 1921 er han arbejdsmand hos
Eriksen. Der er muligvis tale om søsteren Laurines mand skibsbygmester Erik Eriksen. Andreas bor til leje
hos fotograf Chr. Fr. Herman Jacobsen, Kongensgade 17 (matrikel 526a-526b) i Marstal på Ærø (4).
Det fremgår af folketællingen 1925, at Andreas ikke længere bor Kongensgade 17 på dette tidspunkt, men
ellers forsvinder sporene af ham indtil han bliver gift i 1931.
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Andreas på Grønland - Ukendt årstal
I 1930 får Andreas sammen med sin senere ægtefælle Josefa Babiarz, sønnen Poul. Den 27. september
1931 bliver Andreas og Josefa Babiarz, viet i den i den katolske kirke Vor Frue i Næstved(41).

Vielsesattetsten
I 1932 får de deres andet barn Egon, det vides ikke hvor han er født. I 1934 får de datteren Inger Lise.
Andreas er på dette tidspunkt arbejdsmand og ægteparret er bosat i Karrebæk i Sorø amt. Endelig får de i
1936 sønnen Henning.
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Herefter vides intet om Andreas ud over at han dør af kræft i 1941 kun 47 år gammel. Han bliver begravet på
Smørum kirkegård.

Gravstenen på Smørum kirkegård

8

Josefa Babiarz(9)
Josefa Babiarz blev født i den 11. marts 1895, formentlig i byen Parchocin, Swiniary sogn i det sydlige Polen
(Kielce distriktet). Hun var datter af bonde Ignacy Babiarz (16) f. ca. 1835 og hans kone
Weronika Konieczny (17) f. ca 1855.
I 1895 var det sydlige Polen delt imellem Østrig og Rusland. Ud fra historiske kort over området, er det svært
at bedømme om Parchocin hørte til Østrig eller Rusland, da det ligger tæt ved grænsen. Dåbsattesten er
imidlertid affattet på russisk, så det tyder på at området har hørt til Rusland.
Bemærk at datoen for Josefas fødsel ifølge dåbsattesten er 27. februar 1895. Dette skyldes at man på dette
tidspunkt brugte den julianske kalender i Rusland, og ikke som den Gregorianske kalender som bruges i
Danmark.

Dåbsattest udfærdiget på Polsk og Russisk
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Oversættelse af dåbsattesten
Bemærk at denne oversættelse er sammenskrevet af to uafhængige oversættelser fra Polsk, som ikke på
alle punkter er identiske.
10. august 1931.
Præsten i Swiniary erklærer herved at dokumentet registreret under nummeret 34 og affattet på russisk er
en dåbsattest med følgende indhold.
Den 14. marts 1895 klokken 10 om morgenen kom Ignacy Babiarz, 60 år gammel og Jan Cygan 55 år
gammel, begge bønder fra Parchocin til Swiniary og fremviste et pigebarn, som han erklærede var født i
Parchocin den 27. februar klokken 9 om aftenen.
Hans kone hedder Weronika med efternavnet Konieczny og er 40 år gammel. Barnet blev givet navnet
Jozefa ved dåben og gudforældrene var Wincenty Juszczyk og Marjanna Konieczna,.
Denne attest er blevet læst højt for dem der kom med den og for vidnerne, men underskrevet af mig selv da
den der kom med det ikke kan skrive.
Tilføjet senere:
Jeg erklærer herved attesten er i overensstemmelse med originalen.
.
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Swiniary og Parchocin
Swiniary og Parchocin ligger i det sydlige Polen ca. 85 km. nordøst for Krakow.
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Swiniary og Parchocin fortsat..
Ved århundredeskiftet var Bartlomiej Stefanski præst i Swiniary. Det var denne præst der underskrev
Josefas dåbsattest. Han byggede et kapel ved kirken og fornyede sokkelen med statuen af Vor Frue af
Rosenkransen. Bartlomiej døde og blev begravet i Swiniary(51).

Kirken i Swiniary(51)

Præsten Bartlomiej Stefanskis grav i Swiniary(51).

Der vides ikke noget om Josefas færden før hun ankommer til Danmark den 2. maj 1913(43). Efter hvad jeg
har fået oplyst, skulle hun være kommet fra Tyskland og kunne grundet udbruddet af første verdenskrig, ikke
vende tilbage hertil(44)
Af databasen over arbejdsophold for fremmedfødte i Danmark 1812 – 1924(43), fremgår det at hun er født i
Østrig og at hun i 1913 er arbejder på Bønneskovgård i Lolland Nørre herred. Det har ikke været muligt at
identificere Bønneskovgård.
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Polakkerne på Lolland-Falster
Introduktionen af sukker- og foderroer i Danmark i 1870’erne medførte en akut mangel på arbejdskraft. De
store avlsbrug kunne ikke klare sig alene med den stedlige og hjemlige arbejdskraft. Udenlandske
sæsonarbejdere, fortrinsvis unge piger, blev hentet hertil - først fra Sverige og siden 1893 fra Polen.
Arbejdet foregik med håndkraft og en arbejder kunne dyrke 2-3 td. land med roer. Det betød at man på
Lolland og Falster skulle bruge 4000 arbejdere i roe sæsonen, der strakte sig fra tidligt forår til sent efterår. I
1911 udgjorde polske arbejdere mere end 27 % af landarbejderne på Lolland og Falster. Derfor fik
arbejderne hurtigt tilnavnet ”roepolakker”.

Polske kvinder luger roer med deres
karakteristiske kortskaftede hakker(52).

I 1919 får Josefa uden for ægteskab datteren Anna og i 1923 datteren Sofie. Fædrene er ukendte(45).
I1930 får hun sammen med Andreas Christian Sørensen (10) sønnen Poul og året efter, den 27. september
1931, bliver Josefa og Andreas viet i Vor Frue kirke i Næstved (Den katolske kirke) (47).

Vor Frue kirke

Herefter følger børnene Inger Lise 1934(46) og Henning 1936 (45). I 1934 er Josefa og Andreas bosat i
Karrebæk i sydsjælland(46)
Omkring 1938 flytter Josefa og Andreas til Smørumovre i Smørum sogn, hvor de bor i det nu nedrevne
Kommunehus bag ved Smørum kirke(44). Der kan muligvis være tale om det tidligere fattighus som kan ses
på kortet nedenfor (Kort og Matrikelstyrelsen Målebordsblad 1928-1940):
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Andreas dør i 1941 og bliver begravet på Smørum kirkegård. Josefa lejer sig herefter, formentlig før 1957,
ind i en tilbygning på en gård på Rendebæksvej i Smørumnedre(48).

2 billeder fra gården i Smørumnedre i 1960 - Begge billeder er med mig selv

Rendebæksvej i Smørumnedre

Rendebæksvej - Historisk kort 1928-1940

På et tidspunkt flytter Josefa tilbage til Kommunehuset(48) og nogle år før sin død i 1969, flytter hun endelig til
sin sidste bolig på Norskekrogen i Smørumovre (Formentlig 23A).
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Norskekrogen

Josefa udenfor sin bolig på Norskekrogen
Josefa dør i 1969 i en alder af 74 år, og bliver begravet ved siden af Andreas på Smørum kirkegård.
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Aner til Andreas Christian Sørensen

Forældrene Andreas Christian Sørensen (20) og Andrea
Dorthea Jensen (859)

Andreas Christian Sørensen omkring 1925.
På brystet bærer han Dannebrogsordenen

Andreas Christian Sørensen, som er far til sønnen af samme navn, blev født i Trinitatis sogn i København
den 16. juni 1856 som søn af arbejdsmand Anders Sørensen (515) og hustru Kirsten Pedersen (516) og blev
døbt 21. søndag efter trinitatis (4. november). Forældrene boede på dette tidspunkt på Jagtvej 171 i
København(42).
Andreas går i almindelig kommuneskole og efter at have afsluttet skole, står han til søs i en alder af 14 år (49).
I 1880 er Andreas formentlig underkorporal ved 18. bataljon som lå på Kronborg slot, idet der her optræder
en Andreas Christian Sørensen på 23 år, i folketællingen 1880(50).
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18. bataljon
Bataljonen har haft hjemsted flere steder og lå i perioden 1868 til 1923 på Kronborg, hvorefter den blev
flyttet til Sønderborg kaserne.

Soldater på march uden for Kronborg i
begyndelsen af 1900-tallet.
Kilde 5

I 1885 bliver Andreas 29 år gammel gift med den 21 årige Andrea Dorthea Jensen (859). Andreas er på
dette tidspunkt sømand og bor Grenå havn. Andrea er født 26. december 1863 udenfor ægteskab i Grenå.
Forældrene var Elise Jørgensen (873) og Søren Pedersen (874)(39). På tidspunktet for vielsen er hun bosat
Grenå havn.
Af kirkebogen fremgår (38):
Viet 20. november 1885 i kirken. Ungkarl, sømand Andreas Christian Sørensen, født i København, Trinitatis
sogn, 16-6-56, 29år, Grenå havn. Pigen Andrea Dorthea Jensen, født i Grenå 26-12-63, 21 år. Grenå havn.
Forlovere: Skomager N. P. Jensen og klejnsmed M. V. Hulberg, begge af Købenahavn.
Anmærkninger: Forloverattest, tillysningsattest, formynderattest, attest frar Københavns magistrat
I 1888 er Andreas fisker og bor sammen med Andrea i Bredstrup som ligger tæt på Grenå. Her får de
datteren Laurine Rasmine Elisabeth Sørensen (6).
Den 6. marts 1891 indtræder Andreas i fyrvæsenet og bliver matros på fyrinspektionsskibet C. F. Grove
(7)(49). Han er formentlig bosat i København på dette tidspunkt, eller flytter dertil inden for de følgende år, idet
den ældste søn Andreas bliver født på Amagerbrogade 37 i 1894.
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Fyrinspektionsskibet C. F. Grove
Fyrinspektionsskibet C. F. Grove blev bygget på Helsingør skibsværft i 1890 og ophugget 1932. Skibet var
opkaldt efter inspektør og ingeniør ved fyrvæsenet C. F. Grove (1822-1883).

Kilde 8
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Den 1. december 1895 skifter Andreas arbejde igen og flytter til Jylland, hvor han bliver fyrpasser ved
Egense fyr hos fyrmester R. E. Heuser(7). Det er i øvrigt samme år som fyrlinien på Egense fyr ændres og
de 2 forfyr anlægges. I 1899 overtager C. G. G. Stephensen embedet som fyrmester, og i 1911 bliver det
underlagt underlagt fyrmesteren ved Hals-Barre fyr.

Området omkring Egense og Hals hvor Andreas arbejdede fra 1895 til 1921
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Egense fyr (7)(10)(11)
Egense fyr var et såkaldt ledefyr Ledefyr har til formål at markere løb, render og andre vanskelige
besejlingsforhold. Ledefyr optræder parvis med et forfyr og et bagfyr og de markerer da den retning hvor de
ses over et (den såkaldte fyrretning).
Fyret er oprindeligt anlagt i 1878. Bagfyret bestod af et spejlapparat i et jerntårn, forfyret var et spejlapparat i
gavlen på fyrmesterboligen. i 1895 forandredes fyrlinien, og bafyret blev en lanterne med linse til at hejse op
i en 19 meter høj gittermast. Samtidig blev de 2 forfyr på Korsholm anlagt. Forfyrene er 2 ottekantede
jerntårne placeret på en høj betonsokkel som igen står på et fællesbetonfundament omgivet af store sten på
grundt vand udfor Limfjordens udmunding i Kattegat. Tårnene på forfyret er 6 meter høje og nordlige forfyr
grønt, sydlige forfyr rødt.

Egense forfyr - Ældre billede

Egense forfyr - Nutidigt billede

Fyrets beliggenhed (Kort 1928-40)
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Medens Andreas og Andrea bor i Egense får de børnene:





Jens Valdemar Cindrik Alexius Sørensen - 1896
Peter Georg Michael Sørensen - 1901
Otto Axel Thorvald Sørensen - Det er usikkert hvor og hvornår han er født. Han optræder i
folketælllingen 1906 som født i 1901, men han findes ikke i kirkebogen for Mou sogn
Niels Eulalius Dhyr Sørensen - 1903

Ved folketællingen 1906(12) er Andreas bosat med sin familie på matrikel 46c i Mou sogn. Der er formentlig
tale om matrikel 46c i Egense by som ligger på Egense Hjørnet. Datteren Laurine er flyttet hjemmefra på
dette tidspunkt, da hun ikke optræder sammen med resten af familien i folketællingen.

Matrikel 46c Egense - Egense Hjørnet
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Den 1. november 1911 bliver Andreas ansat som fyrpasser ved Hals-Barre fyr(7). Fyret bliver først
færdigbygget i 1912, så der er formentlig på dette tidspunkt tale om en administrativ overførsel, idet fyret i
Egense blev underlagt fyrmesteren for Hals-Barre fyr M. L. Jørgensen i 1911. På et senere tidspunkt, gør en
del af fyrpersonalet skiftevis tjeneste ved Hals-Barre fyr og Egense forfyr (14).
I forbindelsen med ansættelsen ved Hals-Barre fyr flytter Andreas på et tidspunkt fra Egense til Hals, der
ligger lige på den anden side af Limfjorden. I hvert fald er han ved folketællingen 1916 bosiddende i Hals
hvor hans stilling er angivet som fyrbetjent ved Hals-Barre fyr medens Andrea er husmoder. På dette
tidspunkt består husstanden ud over Andreas og Andrea af børnene Peter og Georg. Den 15 årige Georg er
er ifølge folketællingen sømand. Andreas har i 1916 en årsindtægt på 2100 kr. og er for året 1916-17
pålignet 22 kr. i statsskat og 100 kr. i kommuneskat. Han har tilsyneladende ikke nogen formue (13).
Den 1. maj 1918 bliver Andreas forfremmet fra fyrpasser til fyrassistent ved Hals-Barre fyr, og han bliver ved
fyret indtil juni måned 1921(7)(17).

Hals-Barre fyr (7)(13)(14)(15)
Hals-Barre fyr blev opført i 1912, hvor det afløste et fyrskib. Fyret står på 9 meter vand og ligger godt 2
sømil sydøst for Limfjordens udmunding i Kattegat.

Fyrets beliggenhed

Tårnhøjden er 16 meter og fyret havde oprindeligt et roterende linseapparat og petroleums-glødenets
brænder. Her ud over var der i tårnet et bifyr der viser hvidt, rødt og grønt fast Lys (Vinkelfyr).
Underste etage indeholder rum for varmeapparat, akkumulatorbatteri, vandkasser, olietanke m.m.
Øverste etage indeholder bebeoelsesrum for fyrpersonale og lodser samt maskinlokalet. På dækket står 2
huse indrettet som kabys og opholdsrum.
Fyrmester i 1911 M. L. Jørgensen. f. 28.april 1859 og ansat ved fyrvæsenet 1. november 1902
Fyrmester fra 1917 A. P. Jensen. f. 30. juli 1869 og ansat ved fyrvæsenet 1. oktober 1906 (17)

(16)
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Hals-Barre fyr (Fortsat)

Tegning af fyret

Fyrmesteren ved anløbstrappen - Formentlig 1912 (15)

Nutidig og ældre foto af fyret

Den 1. juni 1921 vender Andreas tilbage til Sjælland idet han bliver fyrassistent ved Nakkehoved fyr tæt på
Gilleleje i Nordsjælland. Han bliver ved fyret indtil 1926. Han er på dette tidspunkt 67 år gammel, så han er
formentlig blevet pensioneret (7)(18).
Før sin pensionering bliver Andreas den 30. juni 1925 udnævnt til Dannebrogsmand. Det skal tilføjes at dette
var meget normalt, blandt andet for fyrvæsenets ansatte.
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Dannebrogsmænd
Dannebrogsmændenes hæderstegn, Sølvkorset, stiftedes af Fr. VI i 1809 - da han omdannede
Dannebrogsordenen, som stammer fra Valdemar Sejr tid. Hæderstegnet kan gives til "enhver, der ved klog
og redelig Stræben for Brødres vel og ved ædel Daad i en engagereret Kreds har gavnet Fædrelandet".
"Et udvortes Tegn paa erkendt Borgerværd" er tegnet også."
I forbindelse med udnævnelsen til Dannebrogsmand skal der indsendes en levnedsbeskrivelse og et foto til
Ordenskapitlet.

Nedenfor er den levnedsbeskrivelsen som Andreas indsendte i forbindelse udnævnelsen (49):
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Nakkehoved fyr(7)(9)(14)(21)
Nakkehoved fyr er beliggende 2 km. øst for Gilleleje og består af et østre- og vestre fyr. Kun det vestlige fyr
er i dag aktivt.

Beliggenheden af Nakkehoved vestre- og østre fyr

Fyrene blev færdigbygget i 1772 og var indrettede som åbne kulfyr. Nakkehoved fyrene indgik sammen
med Kronborg fyr i en samlet plan for bedre belysning af sejladsen gennem Øresund. Da der straks opstod
strid om betaling af fyrafgift, brændte fyret kun i sommermånederne af 1772. Derefter blev det slukket og
tændtes først igen 28 år senere i 1800. Samme år fik tårnene påsat lanterner, og var dermed lukkede kulfyr
I 1833 fik hvert af fyrene et spejlapparat, der viste hvidt fast lys. Det østlige tårn havde 8 spejle med
tilhørende lamper og det vestlige tårn 18 spejle med lamper. Det østlige fyr blev taget ud af brug i 1898.
Samtidig forhøjedes det vestre tårn til den nuværende højde på 21 m og forsynedes med et roterende
linseapparat og en 6-vægers brænder. I 1906 skiftedes til en glødenetsbrænder, og brændstoffet ændredes
fra olie til petroleum.
I 1948 bestod personalet af en fyrmester, en fyrassistent, en fyrpasser og en medhjælper. Fyrmesterboligen
er er bygget 1936. Fyrassistenboligen er ældre og sammenbygget med tårnet Fyrpasserboligen er bygget
1936
I 1955 skiftedes til elforsyning med en glødelampe som lysgiver. Fyret var bemandet indtil 2003, hvor den
sidste overfyrpasser, der også beboede fyrmesterboligen, gik på pension.
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Nakkehoved fyr fortsat…

Nakkehoved vestre fyr omkring 1915(21)

Nakkehoved østre fyr(21)

Nutidige billeder fra Nakkehoved fyr
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Efter sin pensionering og formentlig efter hustruen Andreas død, flytter Andreas imellem 1944 og 1946(26)(27)
til Marstal hvor han bor Havnegade 16, hos datteren Laurine(22)(26)(27) som er gift med skibsbygger Erik
Eriksen .
Af skattebogen for Marstal 1946 fremgår det at Andreas betaler 465 kr. i kommuneskat og 46 kr. i kirkeskat.
Det svarer til at han har haft en årlig indkomst på ca. 5.200 kr. Dette svarer i nutidskroner (År 2008) til ca.
99.000 kr. I 1948 betaler han 421 kr. i kommuneskat hvilket svarer til en årlig indkomst på ca. 5.500 kr.,
hvilket i nutidskroner er en uændret indkomst i forhold til 1946.
Andreas dør den 22. juni 1949 i en alder af 93 år, hjemme hos datteren og bliver begravet på Gilleleje
kirkegård den 27. juni(23).
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Efterkommere efter Andreas Christian Sørensen og Andrea
Dorthea Jensen
Vedrørende kilderne
Hvor ikke andet er angivet, stammer oplysningerne i dette fra kapitel fra databasen De nye Marstallere
http://www.marstallere.dk

Efterlægtstavle for Andreas Christian Sørensen og Andrea Dorthea Jensen

Efter hver person i det efterfølgende er angivet et nummer der svarer til nummeret på efterslægtstavle.
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Kort over Ærø og Marstal

Ærø med de 3 byer Kragnæs, Ommel og Marstal

Marstal havn
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Havnen i Marstal - Se detaljeret udsnit nedenfor

Havnegade 16 og 18 samt Erik Eriksens Træskibsværft Havnepladsen 18, Marstal
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Virksomheder på Marstal havn 1925
1. H. C. Christensens Staalskibsværft.
2. Det danske Petroliums-Aktieselskah, DDPA.
3. Kulplads.
4. Erik Eriksens Træskibsværft.
5. Edvard Hansens Værft.
6, Sandpladsen.
7. Marstal Staalskibsbyggeri.
8. Beddingerne.
9. Ludvig Johansens Værft.
10. Kulimporten.
II. Bådebygger Herman Gehring.
12. Kalkbrænderiet.
Uden for nummer: Bådebygger Niels Jensen,
Strandvejen, og sej Valdemar Petersen,
Prinsensgade, Lohse og Hansen, Havnegade
samt H. i Møller, Møllergade.

1
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Laurine Rasmine Elisabeth Sørensen (350) og ægtemand Erik Eriksen (355)

Laurine
Andreas og Andreas førstefødte og eneste datter Laurine, er født den 24. januar 1888 i byen Bredstrup i
Gammelsogn sogn som ligger tæt på Grenå. Hun bliver hjemmedøbt den 2. april, og døbt i kirken 21. maj (24).
Faddere ved hendes dåb er:





Fisker Ferdinand Sørensen
Barnets fader
Fisker Andreas Rasmussens hustru af Bredstrup
Gjørtler Nielsens hustru af Grenå

Laurine er tilsyneladende flyttet hjemmefra senest i 1906, idet hun ikke optræder i forældrenes husstand ved
folketællingen dette år. Ved sit ægteskab i 1908 er hun dog opgivet til at bo på Egense fyr.
Laurine er 20 år gammel da hun bliver den 6. november 1908 viet til den 25 årige ungkarl Erik Eriksen.
Vielsen sker i Mou kirke som ligger i det sogn hvor hendes forældre bor.

Mou kirke
Forlover er, foruden Laurines far, fyrmesteren på Egense fyr Andreas Greve Stephensen. Tillysningen er
bestilt den 2. oktober og fandt sted den 4., 11 og 18. oktober(29).
Hendes mand Erik Eriksen er søn af arbejdsmand Erik Eriksen (De har sammen navn) og hustru Anna
Marie Hansen. Erik er født i Kragnæs, Marstal landsogn på Ærø den 1. april 1883, og bor på tidspunktet for
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vielsen stadig i Kragnæs. Han er opgivet til være tømrer både i folketællingen 1901 og 1906(23). Desværre
har det ikke været muligt at tyde stillingsangivelsen i kirkebogs notatet vedrørende deres vielse.
Den 17. april 1909 får de deres første barn Edvart Eriksen, som bliver født i Græsvænge som ligger imellem
Kragnæs og Marstal. Når man sammenligner fødselsdatoen med datoen for ægteskabets indgåelse
(November 1908), må man formode at det har hastet for Erik og Laurine med at blive gift.
Deeres andet barn Axel Kristian Eriksen bliver født i 1911, ligeledes i Græsvænge, og året efter følger det
tredje barn Hans Eriksen.
I 1915 flytter Erik og Laurine fra Kragnæs til Marstal. Samme år får de sønnen Alfred Marinus Eriksen og Erik
grundlægger virksomheden Erik Eriksens Træskibsværft på havnen i Marstal(32)
Det vides ikke om de allerede i 1915 flyttede til Havnegade 16 men de flyttede senest i 1932 til denne
adresse, som de beholdt resten af deres liv.

Havnegade 16 Foto: Bevaringsforeningen for Marstal(31)

I slutningen af første verdenskrig var der stor aktivitet indenfor skibsbyggeriet i Marstal og det kneb med
pladsen. Således fik Erik Eriksen i maj måned 1917 afslag på en ansøgning om at bygge to skibe ad gangen
på pladsen syd for Toldboden, på det område, der i daglig tale kaldes Eriksens Plads eller Eriksens
Slæbested. Afslaget var begrundet med pladstrængsel, idet havnekommissionen i forvejen havde givet
skibsbygmester Johansen lov til at bygge to skibe ad gangen på den søndre afdeling af pladsen(32).

.
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Ud fra Ærø skattebøgerne for årene 1944, 1946 og 1948 er det muligt at få en fornemmelse af hvad Erik
Eriksen tjente i disse år:
År
1944
1946
1948

Kommuneskat
2.171
2.687
1.675

Cirka indtægt
23.000
30.000
15.000

Kilder (26) (27) (28)

Når man sammenligner med f.eks. sønnen skibsfører Axel Eriksens indtægt der i 1944 var på 6.500 kr. , er
der tale om en virkelig god indtægt. 1944 indtægten svarer i nutidskroner (2008) til ca. 440.000 kr. Det er
uvist hvorfor indtægten er faldet i 1948.

Skibstømrermester Erik Eriksen (t.v.) i sin
lystbåd Ane på vej til Halmø sammen med
skibsreder Erik B. Kromann.Billedet er
formentlig fra 1940’erne eller 1950’erne(32)
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I 1947 skænker Erik og Laurine i anledningen af 40 året for deres vielse i Mou kirke, en skonnertbrigmodel til
kirken(33),

Der er formentlig tale om denne skibs
model som hænger i Mou kirke(33)
I 1958 fejrer Erik og Laurine guldbryllup, og i den anledning bliver billedet nedenfor taget

Erik Eriksen og Laurine ved deres guldbryllup i 1958(25)
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Året efter dør Erik den 17. september i hjemmet Havnegade 16, i en alder af 76 år. Han bliver begravet på
Marstal kirkegård den 20. september.
Laurine overlever ham med næste 20 år. Hun dør først den 26. september 1977 i en alder af 89 år på
plejehjemmet Klinten, Strandvejen 31, Marstal. Hun bliver begravet den 30. september på Marstal kirkegård.

Erik Eriksens Træskibsværft i Marstal
Nedenstående oplysninger er fra bogen ” Marstal Søfart 1925-2000”(32)
Erik Eriksen startede sin virksomhed 1915 og byggede flere tremastede og en enkelt firmastet skonnert
samt de sidste barkentinere i Danmark. Disse var samtidig nogle af de største træskibe bygget i Marstal,
heraf afleveredes Sine i 1920 og Husavik i 1921. Den fortsat eksisterende genopriggede tremastskonnert
Marilyn Anne er bygget på Eriksens værft som Frem i 1919.

De to tremastskonnerter Frem (Yderst) og Albert fik i 1921
installeret maskine og blev samtidig udrustet med nyt
styrehus hos skibsbygmester Eriksen
Men snart tyndede det ud i nybygningsordrerne på træskibsværfterne, dog var der fortsat beskæftigelse
med bygning af mindre fartøjer samt reparationer og ombygninger på træskibsflåden. Af større arbejder kan
nævnes forlængelsen og ombygningen af motorjagten Paket.

Motorjagten Paket hales på land 1930 hos Eriksen for at blive
forlænget og omtaklet til motorgalease

36

Erik Eriksens Træskibsværft i Marstal fortsat…
Værftet fik for øvrigt i oktober måned 1932 tilladelse til at opføre et bådebyggerhus tæt ved Toldboden
hvilket faldt toldforvalteren for brystet. ”Da dette er forbunden med stærk Støj og en Forringelse af
bygningens ydre Fremtræden”. Den vedtagne bestemmelse blev dog ikke ændret af havnekommissionen. I
1936 søsattes Axel en 20-tonner til Christiansen, Svendborg, til paketfart mellem Svendborg og Nakskov.
Den solgtes nogle år senere til Grønland, og Eriksen leverede en ny Axel EmiL efter Anden Verdenskrig.

Skavklit løber af stabelen fra Eriksens værft 1944. Tømrermester Eriksen ses agter i bagbord side med
trossen ved pullerten. Erik Eriksen Jr. er blandt knægtene.
I årene op til udbruddet af Anden Verdenskrig blev et antal skonnerter hjemkøbt ti] Marstal fra Frankrig. De
blev bygget om på Eriksens Værft. De største af disse blev forstærket med svære langsgående stykker
tømmer indvendig i lastrummet. »De franske«, der havde været brugt som fiskeskonnerter, blev desuden
forstærket med ekstra kølsvin. Tremastskonnert Frida blev ligeledes forstærket med ekstra kølsvin, idet den
var en del kølsprængt, blandt andet forårsaget af sejlads på franske tørhavne med trælast.
Erik Eriksens Træskibsværft byggede senere fiskerfartøjer, et byggeri der tog opsving i 1940’erne, hvor der
blev leveret tre eller fire fiskerfartøjer om året. Fartøjerne målte fra 14 tons op til 110 tons, hvoraf de mindre
byggedes til fiskere i området og de lidt større til Bornholm og Vestkysten. De største blev leveret til
Færøerne og Island. Der arbejdede et sted mellem 15 og 22 mand på værftet afhængig af travlheden.
Skibsjoller, redningsbåde, garnbåde og andre både byggedes også sideløbende med skibsbygningen. Der
blev bla, leveret kuttere til Søbyflåden, og i oktober 1958 løb en 20-tonner Grensholm M 100 af stablen,
leveret til fisker Niels Chr. Olsen og sønner, Marstal.
Året efter døde mester Eriksen og Eli Hansen stod for ledelsen af det igangværende byggeri: en 65-tonner
Yoga til Esbjerg, der løb af stabelen samme år. Mester Eriksens søn, skibsfører Aksel Eriksen, kom hjem
for at bistå bl.a. med den regnskabsmæssige side af sagen. I november 1960 søsattes endnu en stor
Esbjergkutter, som skulle blive den sidste store nybygning fra værftet. Frem over beskæftigede værftet sig
med reparationer samt landsætning af både for repa ration eller vinterophold på pladsen. 1. maj 1962
overtog skibsbygmester Erik Eriksens sønnesøn af samme navn værftet, der da netop var ved at afslutte en
større reparation på M/S Adriana.
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Erik Eriksens Træskibsværft i Marstal fortsat…

Erik Eriksens barnebarn
af samme navn.
Det er formentlig Axel Eriksens søn
Erik Christian Korn Eriksen.
Efter ophøret med fiskekutter nybygninger havde Erik Eriksens Træskibsværft ikke længere brug for
havneplads til skibstømmer. Erik Eriksen junior opsagde derfor pladsen øst for savværket til 1. april 1968,
og den tidligere stabelplads og opstregningsplads for skibstømmer blev nu udlejet til sand og stenplads. I
1978 fik virksomheden lov til at opføre en ny værkstedsbygning mod at rive de gamle træskure ned.
Samtidig blev den gamle svedekiste til brug for træskibsbyggeriet fjernet.
På værftet arbejder i dag Eriksens to sønner, undertiden suppleret med ekstra- mandskab til større
arbejder. Beskæftigelsen består i apteringsarbejde, garnerings arbejde, fremstilling af træ lugedæksler og
andet skibstømrerarbejde. Desuden har virksomheden de senere år taget hustømrerarbejde ind.
Værkstedet har fortsat ophalerbeddingen for mindre fartøjer, medens bådepladsen syd for virksomheden
blev opsagt i 1998.

Værftsområdet Havnepladsen 18 i 2004. Foto: Bevaringsforening for Marstal(31)
Ifølge Krak, ejes værftet i 2009 af Kim Korn Eriksen som formentlig er barn eller barnebarn af Axel Kristian
Eriksen, da hans børn havde mellemnavnet Korn.
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Erik Eriksen og Laurines børn
Edvart Martin Eriksen (511)
Edvart Eriksen er født 17. april 1909 i Græsvænget, i Marstal Landsogn og bliver døbt den 16. maj(30).
Fadder ved dåben var blandt andet ungkarl Niels Kristian Eriksen bosat i Kragnæs, som formentlig er familie
Edvart bliver konfirmeret i Marstal kirke i 1923 og i I1949 er han fraskilt arbejdsmand. Samme år bliver han
40 år gammel gift med den 31 årige Margrethe Ane Helene Rosa Frederiksen som er født i Frederikshaab
præstegård på Grønland(23).

Marstal kirke Kongensgade 35 i Marstal
Edvart dør i 1985 på plejehjemmet Østersøhjemmet i Marstal og bliver begravet på Marstal kirkegård(23).
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Axel Kristian Eriksen(512)

Axel Kristian Eriksen er født 14. maj 1911 i Græsvænge, Marstal Landsogn og bliver døbt 11. juni i Ommel
kirke(30). Blandt fadderne er aftægtsmand Alfred Eriksen, som formentlig er faderen Erik Eriksens bror(23).
Axel bliver konfirmeret i Marstal kirke 4. oktober 1928.

Ommel kirke
Ommel kirke, den yngste af de ærøske kirker, er indviet 6. maj 1894 og tegnet af arkitekt N. Jacobsen,
Odense. Den er opført som filialkirke til Marstal kirke og ligger i det åbne landskab ud mod ø-havet midt
mellem Kragnæs og Ommel.

I 1925 står Axel til søs med skonnerten ”Christiane” og er senere på skonnerten ”Minde”, 3 mastet skonnert.
”Emanuel”, motorskibet. ”Bien” og andre Skibe.
I 1929 forliser Axel i Østersøen med den 3 mastede skonnert ”Emanuel”, men han redder sig efter 24 timer
roning i redningsbåden i land34. Forliset er omtalt i Dansk Søulykke-Statistik 1929(36) (Teksten er lettere
omredigeret for at øge læsbarheden):
3 mastet Skonnert Emanuel af Marstal, 275 Register Ton Brutto. Bygget 1918 af Eg. Paa Rejse fra Danzig til
Hernøsand med Cement. Sprunget læk og forlist d. 25/4 29 i Østersøen.
Indberetning fra Konsulatet i Danzig dat. 29/4 og 30/4 29. Søforklaring i Marstal d. 4/5 29. Søforhør i Marstal
d. 20/7 29. Forlisanmeldelse dat. Marstal il. 28/10 29. Kl. 12 pejledes Hela Fyr i misvisende Nord Vest, gisset
Afstand 1 Sømil. Log 11. Herfra styredes for en frisk Vestlig Brise misvisende Nord, Afdrift 3°. Kl. 13
pumpedes læns. I Løbet af Eftermiddagen friskede Vinden en Del, og Skibet slingrede haardt. Kl. 16
pumpedes atter, og da man efter at have pumpet i en halv Time uden at faa læns pejlede Pumpen, viste det
sig. at der var 40" Vand i Skibet, Emanuel, der nu var 30 Sømil misvisende Nord for Hela Fyr, halsedes
rundt, og det styredes misvisende Syd Skønt Pumperne holdtes gaaende, steg Vandet stærkt i Skibet, og
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etter et afholdt Skibsraad, blev det besluttet at forlade Emanuel. Besætningen, med Undtagelse af Føreren
og Styrmanden, gik i Redningsbaaden, der blev slæbt Agter i læ Side. Kl. 19 var der 6 Fod Vand i Skibet, og
da dette nu begyndte at blive dødt, gik Føreren og Styrmanden i Baaden, der forlod Emanuel ca. 27 Sømil
misvisende Nord af Hela Fyr. I Løbet af Aftenen kom Rixhöft Fyr i Sigte, men da det viste sig umuligt at ro
Baaden op mod Vind og Sø, blev der Kl. 24 stukket et Drivanker ud. D. 26/4 Kl. 2 kom en Dampers
Lanterner i Sigte, der roedes imod den, medens der blussedes og blev afgivet Nødsignaler, uden at Baaden
dog blev bemærket. Da der stadig ikke kunde roes op imod Søen, roedes Øst over og Kl. 1230
kom Land i Sigte forude. Kl. 18 landede Baaden tæt V. for Brusterort Fyr.
Anmærkning. Søretten har intet udtalt om Aarsagen til Forliset. Ministeriet maa efter det i Sagen oplyste
antage, at Skibet har arbejdet sig læk i Søen.
I 1932 gør Axel tjeneste i søværnet på inspektionsskibet Hvidbjørnen og er på togt til Island. Han starter
samme år på navigationsskole i Marstal og tager styrmandseksamen 1934, hvorefter han bliver ansat som
styrmand på den 3 mastede skonnert ”Sif” af Marstal 34.
I 1934 bliver Axel i en alder af 34 år, gift med den 24 årige Dagny Sigrid Kjær Hansen (517) i Marstal kirke.
Dagny er født i Marstal i 1909 og er datter af Niels Cilius A. Samuel Hansen og Anita Marie Fred. Korn Dreiø.
I de følgende år er Axel på henholdsvis S/S ”Nell”, 3 mastet Skonnnert »Elisabeth34.
I 1938 får ægteparret deres første barn, sønnen Erik Christian Korn Eriksen (867). Familien er på dette
tidspunkt bosat Havnegade 18 i Marstal som ligger ved siden af Axels fars (Erik Eriksen) bopæl Havnegade
16.

Havnegade 18 -Foto: Bevaringsforening for Marstal(31)
I 1941 får Axel og Dagny deres andet barn Alice Sigrid Korn Eriksen (868), som bliver født på Ærøskøbing
sygehus. Axel er på dette tidspunkt avanceret til skibsfører. Deres tredje barn Grethe Irene Korn Eriksen
(869) bliver født i Marstal i 1947. Axel og Dagny bor på dette tidspunkt stadig Havnegade 18.
Axels kommuneskat og indtægt i for årene 1944, 1946 og 1948 er:
År
1944
1946
1948

Kommuneskat
628
458
904

Cirka indtægt
6.500
5.000
9.500

Indtægt i nutidskroner
124.000
95.000
171.000

Kilder (26) (27) (28)

Dagny dør i hjemmet kun 57 år gammel i 1966, og bliver begravet på Marstal kirkegård. Axel dør 60 år
gammel den 14. april 1972 i Lübeck, Tyskland og bliver også begravet på Marstal kirkegård.
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Hans Eriksen (865)
Hans Eriksen bliver født i Kragnæs, Marstal landsogn den 11. august 1912. Fødselsregistreringen har ikke
kunnet findes i kirkebogen. Han findes heller ikke i faderen Erik Eriksens husstand i folketællingen1921. I
1940 bliver Hans bliver gifte med Jenny Rosa Eschen, og de får børnene:




Gurli Eriksen f. 16. april 1942
Birgit Eriksen f.13. oktober 1944
Henning Eriksen f. 10. februar 1947 i Kragnæs, Marstal landsogn

Alfred Marinus Eriksen (513)
Alfred Marinus Eriksen er formentlig født 14. december 1913.
Han bliver gift med Rosa Judithe Ingeborg Susanne Jakobsen, som er født 2. maj 1924 i Frederikshåb
Præstegård på Grønland. Det er hendes andet ægteskab, idet hun tidligere har været gift med Viggo Erik
Olsen der døde i 1926.
I 1946 er Alfred ifølge skattebogen skibstømrer og bor han hos sin fader i Havnegade 16. Det må dog have
været for en kortere periode han har boet her, da han ikke optræder på adressen hverken i 1944 eller 1948.
Han betalte 330 kr. i kommuneskat i 1946 hvilket svarer til en indkomst på ca. 3.500 kr. (27)
Alfred døde den 30. oktober 1957 i Buegade 6 i Marstal. Han er begravet på Marstal kirkegård.

Ane Kathrine Kristine Eriksen (514)
Ane er født i den 10. februar 1916 i Marstal. Hun bliver konfirmeret 2. marts 1930 i Marstal kirke. i 1935 bliver
hun gift med maskinarbejder Hans Rasmussen Madsen i Marstal kirke.
Ane og Hans får datteren Lissie Hanne Madsen som er født den 3. november 1935 i Vestergade, Marstal.
Ane dør 58 år gammel i 1974 på Ærøskøbing sygehus og bliver begravet på Marstal kirkegård.

Aage Eriksen (870)
Aage blev født 25. juni 1918 i Marstal og dør 9. november samme år.
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Andreas Christian Sørensen (10)
Min morfar Andreas Christain Sørensen er omtalt i et separat kapitel.

Jens Valdemar Cindrik Alexius Sørensen (861)
Jens er født på Egense fyr i Mou sogn den 15. juni 1896. Af kirkebogen fremgår(35):
Født 15. juli 1896 på Egense fyr, Mou sogn. Fleskum herred Jens Valdemar Cindrik Alexius Sørensen.
Forældre fyrpasser Andreas Christian Sørensen og hustru Andrea Dorthea Jensen, Egense fyr.
Døbt 4. oktober 1896 af sognepræsten i kirken.
Faddere:
- Moderen
- Pige Marie Christine Sørensen, Egense
- Husmand Jens Jørgensen <ulæseligt>
- Gårdejer Anders Christian Petersen, Egense ?mark?
- Faderen

Peter Georg Michael Edvard Sørensen (863)
Peter bliver født 16. februar 1901 på Egens fyr, og døbt i Mou kirke den 7. april 1901. Af kirkebogen
fremgår(37):
Født 16. februar 1901 Egense fyr, Mou sogn, Fleskum herred - Peter Georg Michael Edvard Sørensen.
Forældre fyrpasser Andreas Christian Sørensen og hustru Andrea Dorthea Jensen 37 år, Egense fyr.
Døbt 7. april 1901 af sognepræsten i kirken.
Faddere:
- Proprietær Sønnichsen hustru Henny f. ?Evens?, Egensekloster
- Flora Sønnichsen, Egensekloster
- Gårdmand Jens Andersen, Egense
- Snedker Christian Christiansen, Egense
- Faderen
Anmærkninger: Moderen introduceret 17. marts 1901
Som det kan ses af kirkebogen blev Dorthea introduceret, hvilket er usædvanligt i 1901. Introduktionen er en
gammel skik hvor moderen efter fødslen, som blev forbundet med blod og derfor var uren, igen bliver
introduceret i menigheden. Introduktionen blev afskaffet ved lov i 1754, men man kunne dog stadig vælge at
blive introduceret.
Peter bliver konfirmeret 11. april 1915 i Hals sogn. Det sidste spor der foreløbigt er fundet af hans videre
færden, er folketællingen 1916(13) hvor han er sømand og bor hjemme hos forældrene i Hals.
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Otto Axel Torvald Sørensen (862)
Otto er ifølge folketællingen 1906 for Mou sogn(12) født 19. marts 1901. Fødslen er ikke fundet i kirkebogen.

Niels Eulalius Dhyr Sørensen (864)
Niels er født den 6. juni 1903 i Hals, og døbt den 2. august. Af kirkebogen fremgår:
Født den 6. juni 1903 i Hals by og sogn, Kær herred, Niels Eulalius Dhyr Sørensen. Forældre Fyr?betjent?
Andreas Christian Sørensen og hustru Andrea Dorthea født Jensen. 39 år, Hals by.
Døbt 2. august 1903 af sognepræst <ulæseligt> ?Christensen? i Hals kirke. Faddere:
- Husmand Niels Jørgen Jeppesen, Egense
- Fisker Sofus ?Laursen?, Hals
- Pige Laurine Sørensen <ulæseligt>
- Forældrene
Anmærkning: Viede i Grenå kirke den 20. november 1885
Niels bliver konfirmeret 30. september 1917 i Hals sogn(40).
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