
Hvornår var det nu det var?       Anders og Theodoras børn 

Navn: Anders Møller Laus Andersen 

År Dato Begivenhed  
 

1873 5. sept Født – Pederstrup - Bøgehøj  

  Vi ved ikke noget om hans barndom og ungdom 

Muligvis har han aftjent sin værnepligt ved 

Livgarden.   

 

  Anders var landmand og var forvalter på 

Kalundborg hovedgård hvor han mødte Farmor, 

Theodora Marie Lauersen fra< Thorsager, som var 

husjomfru samme sted.  

 

  Gift med Theodora  

  7 levendefødte børn fra 1904 til 1922  

1910  Købte Ørbækgård  

  9 år yngre bror Christian, gift med Elisabeth, 

overtog fødegården i Pederstrup    

 

1954  Tage køber Ørbækgård  

  Børnene måtte ikke gå til bal på kroen men gerne i 

forsamlingshust 

 

  Hjalp vist nok Tage og Martin i gang med gårdene  

    

1964  Niels, Keld og Jørgen overtager Ørbækgård i et I/S 

selskab med frugt- og bær avl 

 

    

  Farfar kom til at sætte sig oven på 
mig – han havde ikke set mig ligge 
på sofaen da jeg som ganske lille – 
ikke større end tobak for en skilling. 
En gang imellem var Åse og jeg 
overe hos farmor og vi læste i bøger, 
geografi med billeder og dyreliv fra 
hele verden. 
 
 

Gruppe 3 

Erik fortæller 

  Jørgen Most:  
Farfar og farmor havde en bog hvor 
man kunne se nøgne mennesker og 
skeletter. Jeg snød mig til at kikke. 
Erik Most: den bog ku jeg osse godt li 
;) 
 

 

  Jørgen: 
De havde en reol med mursten og 

 



indimellem var der bløde plader, som 
om de var fuger. Der stod også 
radioen. 
Henning sagde :”RRRRRRadio” da 
han ar lille ;) 
 

  Jørgen Most: Jeg spilede 500 med 
farfar – det gik han meget op i og 
spillede med stor alvor – det var 
aldrig farfar der tabte. Jeg græd 
nogle gange!! 
Når jeg skulle hjem i bullermørke 
over vejen var jeg meget bange og 
engang blev jeg strejfet af en ugles 
vinge GYS!! 
Jørgen har set farfar malke! 
Jørgen blev taget i at napse pære i 
en have i Ørbæk, sammen med 
Ejvind – Ejvind fik et fur af Farfar og 
blev sendt hjem, Jørgen blev sendt 
hjem til Nete. Kort proces!  
 

 

  Erik Most: Åse og jeg besøgte tit 
farfar og farmor og snakkede lidt 
med dem. 
Under dem boede Martin og Gudrid - 
jeg legede med Torben i kostalden 

 

  Når brødrene var sammen – så 
spillede de Tips - med kort og 
tændstikker. Der er en optagelse på 
smalfilm som er filmet fra et 
æbletræ. 
Tage og Peter var fælles om et 
filmapparat 16 mill (?) 
De spaltede filmen så det blev til 8 
mill (?) 
Børge havde et 8 mill apparat 
 

 

 

_______________________________________________ 

Hvornår var det nu det var?       Anders og Theodoras børn 



Navn: Maren Margrethe Andersen 

År Dato Begivenhed  
 

  Spillelærerinde i Odense  

  Flyttede først ind på Bøgehøjgård  

Fik siden bopæl i Odense 

Til slut et lille hus ved Ørbæk Kirke 

 

  Jeg har talt med Jørgen Hovgaard i Pederstrup, 

som kunne oplyse at faster Margrethe er identisk 

med Farfars yngste søster, Maren Andersen f. 

30.05.1885, som ved kgl Bevilling 13.03.1926 fik 

tilladelse til at bære navnet Maren Margrethe 

Andersen. Margrethe var spillelærerinde, hun var 

ugift og det var derfor den ældste bror Anders, 

som tog sig af hende og satte stenen over hende 

på familiegravstedet. 

  

Jørgen Hovgaard ved ikke hvorfor det blev farbror 

Kristian der overtog slægtsgården Bøgehøjgård i 

Pederstrup og ikke Anders, som jo var den ældste. 

 

    

    

 

Her er tilføjet tekster som er resultat af gruppearbejdet på Andersminde den 5. 
juni 2016. 
Teksterne er levet fordelt ud på de af de 8 søskende, hvor det hører hjemme. 
Kontrolleret 2. januar 2021 
 
 

 

Gruppe 3 5. juni 2016 
Jørgen + Karen og Erik Most + Jens og Grete 
 
Erik Most: 
Farfar kom til at sætte sig oven på mig – han havde ikke set mig ligge på 
sofaen da jeg som ganske lille – ikke større end tobak for en skilling. 
 
En gang imellem var Åse og jeg overe hos farmor og vi læste i bøger, geografi 
med billeder og dyreliv fra hele verden. 
 
Jørgen Most:  
Farfar og farmor havde en bog hvor man kunne se nøgne mennesker og 
skelletter. Jeg snød mig til at kikke. 
Erik Most: den bog ku jeg osse godt li  ;) 



Jørgen: 
De havde en reol med mursten og indimellem var der bløde plader, som om de 
var fuger. Der stod også radioen. 
Henning sagde :”RRRRRRadio” da han ar lille ;) 
 
Jørgen Most: Jeg spilede 500 med farfar – det gik han meget op i og spillede 
med stor alvor – det var aldrig farfar der tabte. Jeg græd nogen gange!! 
 
Når jeg skulle hjem i bullermørke over vejen var jeg meget bange og engang 
blev jeg strejfet af en ugles vinge GYS!! 
Jørgen har set farfar malke! 
Jørgen blev taget i at napse pære i en have i Ørbæk, sammen med Ejvind – 
Ejvind fik et fur af Farfar og blev sendt hjem, Jørgen blev sendt hjem til Nete. 
Kort proces!  
Erik Most: Åse og jeg besøgte tit farfar og farmor og snakkede lidt med dem. 
Under dem boede Martin og Gudrid - jeg legede med Torben i kostalden. 
 
Når brødrene var sammen – så spillede de Tips - med kort og tændstikker. Der 
er en optagelse på smalfilm som er filmet fra et æbletræ. 
Tage og Peter var fælles om et filmapparat 16 mill (?) 
De spaltede filmen så det blev til 8 mill (?) 
Børge havde et 8 mill apparat 
 
Jørgen og Erik om Elinor og Børge: 
Elinor var altid sådan en frisk og sjov pige – ligesom Grete… ;) 
Det var egentligt et mærkeligt sted at lægge et fjerkræslagteri, der kunne 
dårligt komme en lastbil gennem porten og hvad med spildevandet i slotssøen? 
Erik kan huske at hele familien Most kørte til Gråsten i den gamle Bedford  - 
alle 6 unger under pressenningen – over Fåborg/Geltinge og vi blev vel 
modtaget. 
Børge skulle lige snakke i telefon/demonstrerer lidt forretnings snak, om 
levering af et læs kyllinger midt under besøget (lidt pral?) 
Erik og Jørgen: 
Børge havde en lidt bredere horisont end de andre brødre. 
Tage, Bent og de andre var skide kloge og ret enige politisk, alle Venstre folk 
af den gamle skole og de snakkede og diskuterede højlydt og meget, men 
Børge var mere bymenneske og nuanceret og kunne godt forstå sig på f.eks. 
socialdemokraterne og bringe nye forståelser til torvs.  
Jens så undrende på de to fætre og udtrykte stor forbavselse ….han mente 
bestemt at hans far var venstre mand om en hals. 
 



Jens: Børge spillede skånselsløs 500 med sine børn og lod ALDRIG børnene 
vinde!!  
Jens arbejdede i Slagteriet men Børge fik sine folk til at sætte Jens i gang med 
arbejdet. 
Jens fik lov til at køre bil når det var muligt inden han fik kørekort, for at være 
klar inden start. 
Blandt andet når turen gik ud til hønsefolk på markvejene. 
 
Det at køre bil længe inden kørekortet skulle tages var noget vi alle 4 kunne 
tale med om. Der er blevet kørt en hel del på grusveje og gårdspladser (Grete 
fik dog aldrig taget sig sammen til at få et!) 
 
Jørgen Most: 
Inger og Bent var de eneste der kom uanmeldt… de kom lige forbi når de var 
på turné hos familien på Fyn. 
De kom også uanmeldt og som de første hos Jørgen og Karen. Det var de 
glade for. Det er 25 år siden i uge 7 
at Jørgen og Karen mødtes i en bus på vej på skitur ;) 
 
Jørgen var på Ferie hos Inger og Bent i Pederstrup en meget varm sommer og 
skulle plukke hindbær i steghede - det passede ikke Jørgen – det var såååå 
hårdt. 
Da plukningen var slut kørte de i Jumpe til Ørbæk med hindbær og solgte dem 
til Peder Most, drak kaffe og kørte tilbage i Jumpe igen. Jørgen husker en allé 
de kørte gennem på vej tilbage, hvor særligt et træ fik hans opmærksomhed 
fordi det havde en kæmpe knude på stammen. 
 
 
Jørgen og Erik husker da Bent og Inger fik den fede CITROËN DS19  
Det var virkelig en stor begivenhed, Erik og Jørgen har en mængde positive 
superlativer at beskrive den bil med. 
Jens er meget enig. 
Jørgen husker at ved en sammenkomst i Mostfamilien, der var Bent fra Skibby 
også med og han viste noget om hvordan man med et lille greb kunne tage 
skærmene af Citroënen. De skulle kunne tages af så man kunne skifte dæk. 
Jørgen og Bent tog dem af og ventede på reaktionen. Den udeblev ikke. Inger 
opdagede at bilen stod der og så vanvittig mærkelig ud og hun reagerede 
kraftigt højlydt og forskrækket. Hun blev eddermame sur!! ;( 
Bent var pavestolt af den bil. 
 



Grete husker tydeligt at når Gråsten familien kom på besøg - så blev alle unger 
smidt ind i bilen Lene og Grete sad i det åbne bagagerum med deres rottehaler 
og vinkede ud til folk. 
 
------------------------------ 
 
Så nåede vi ikke mere – jeg har sikkert ikke fået alt med. 
Det var ellers ret hyggeligt! 
 
Måske vi en anden gang skal optage vores snakke på vores telefoner som har 
super gode optagelsesmuligheder. 
Også sjovt at have vores stemmer med. 
______________________________________________ 
 Gruppe 4 

Forbindelsen til Thorsager: 

Farmor Theodoras søster, Metha var gift med Meinert Mortensen som boede i Thorsager. Metha 

og Meinert var forældre til Peter og Arne Mortensen på Ollerup + 6 andre børn, som derfor er fætre 

og kusiner til Møllerne. Heraf den tætte kontakt til Thorsager og Ollerup gennem tiderne. Fætre og 

kusiner cyklede i barndommen mellem Ørbæk og Thorsager, og holdt for en dels vedkommende 

kontakt hele livet 

Lars og Birthe har boet i Thorsager. I dag bor Line og Kasper (Bent) i nabohuset til Metha og 

Meinerts hus. Elins forældre har været på Ollerup mor 60 års Jubilæum i 2016 

 

Henrik fortæller. 

Da tage i 1939 købte Andesminde, var jorden i meget dårlig stand, og der skulle drænes. Farfar 

Anders troede vist ikke helt på projektet. Han lånte Tage 500 kr med en bemærkning om at han 

ikke ventede at få dem igen.   

 I løbet af 1941 blev der gravet 31 km drænledninger ned. Det kostede 0,48 kr. per meter på 

stikledninger og 0,54 kr. for hovedledningerne. 

 

Torben fortæller: 

Hans og dagny. Hans arbejde meget og holdt af det. Det var svært at lokke hjemme fra. Den 

eneste gang Dagny var på en længere tur i Jylland, var til Torben og Birgits Bryllup.  

Hans var i garderforeningen. Meget aktiv i bærdyrkerforeningen. 

Torben cyklede fra Fåborg til Rosenhøj for at arbejde og holde ferie i bærsæsonen.  

_____________________________________________________________________________ 

Gruppe 2 

Niels fortæller:  

Knud var på ferie hos Peter og Nete. Da han skal hjem fra ferien kunne Peter ikke køre, da der 

kommer et eller andet i vejen, så han foreslår at Knud går hjem. Knud siger grædefærdig: Ville du 

gerne gå 50 km med en papkasse. 

 

Tage skal have sagt: Nu går jeg en tur, nu kan jeg ikke tåle mere hønsesnak. Han var sammen 

med alle hønseavlere. 

 

Inger sagde, at det var godt at Niels kom på besøg for det roligere så godt. På Henning. 



 

Torben: Ferie i vores drengetid betød som regel arbejde i plantager, jordbærmarker og marker 

med bønner. 

Der blev i bærsæsonen gjort mange forsøg på at bekæmpe solsorte. Over plantagen svævede en 

en ballon hvorunder der sad en udstoppet Høegh, der var karbid kanoner, og i de senere år blev 

der lagt et net over træerne.  

Niels og Torben skød med salonrifler og fik besked på ikke at skyde Peter. 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Gruppe 5 

Tage røg pibe og i de seneste år sad han ofte i havestuen og røg. Piben blev banket ud mod 

faldrøret fra tagrenden med en høj lyd. 

Tage røg aldrig når han arbejdede og arbejdede aldrig når han røg, sagde han. 

Tage kørte bil med stil: Humber og senere BMV. 

Tage var glad for heste. Engang gav han en pony til sit første barnebarn, Jørgen, men det var 

Jørgen ikke tilfreds med, han ville hellere have en traktor. 

Tage var i sine unge dage medlem af skytteforeningen, og senere kom han i hjemmeværnet. Om 

han har været indkaldt, vides ikke. 

Tage opdrættede selv fasaner, måske til jagten. 

Tage talte altid positivt om andre mennesker. 

____________________________________________________________________________ 

 

Gruppe 1 

Henning var på ferie i Svindinge 3 ugers da Poul blev født, hvor han fik fåresyge samtidig med 

Lisbeth og Thomas . 

 

Vi blev sat til at arbejde også når vi var på ferie og i dagligdagen. Man indgik i hverdagen. 

 

Anders er den eneste i Møller familien som er opkaldt. Derfor fik han i dåbsgave en 100 kroner, 

som han har gemt og ejer den dag i dag. Pengene blev sat i banken og sedlen makuleret med 2 

huller. 

 

Børge og Elinor mødtes hos Lundsgaards. Netes sygepleje kollega, Ellinor var med til festen. Vi 

har et interview med Nete Lundsgaard, hvor Nete fortæller. 

    

Bent havde stor betydning for Anders. 

 Anders tjente i Smidstrup omkring 1960, og Anders følte sig set af Bent 

 

 

Gruppe 6 

? 

 

 



 

 

 

 

 

 


