
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Johanne Marie Sørensen var født i Allindelille Haraldsted Sogn 

den 15-2-1857. Døbt 16-4-1871 i Haraldsted Kirke, og 

konfirmeret samme sted 16-4-1871.  

  

 

 

 

 

 

 



Jens Sørensen  



Karen Elise Sørensen (Maries søster) var den 

4-4-1873 blevet viet til Jens Sørensen af 

Allindelille. Parret flyttede til Ubberup ved 

Ugerløse Sogn. 

 



Marie havde været ifølge hendes skudsmålsbog hos forældrene 

på ”Marbjerggården” i Allindelille. Den 24-11-1877 meldte hun 

flytning til Ugerløse Sogn og kom over hos søsteren Karen Elise 

og Jens Sørensen. Da hun den i maj 1880 vendte tilbage til 

Allindelille Haraldsted sogn skrev svogeren Jens   

Sørensen dette stykke i Maries skudsmålsbog   

Marie var i Allingelille indtil hun i 1883 udvandrede til Racine 

i Wisconsine i US. 

I Racine mødte Marie, Jens Christensen. Han var udvandret 3 

år tidligere i 1880.  

 

 



 Marie var den første af Søren og Christiane Eliasens fire børn, 

der drog til Amerika. Hun rejste den 24-21883 i en alder af 24 

år. Måske fulgtes hun med andre fra egnen, der også ville 

emigrere. Det ser ud til, at Marie boede hos forældrene på 

gården i Allindelille lige før sin afrejse, da hendes stilling var 

indskrevet som ”gårdmandsdatter” og ikke tyende. Marie drog 

til Racine i staten Wisconsin. Racine var et af de steder, hvor 

mange danskere drog til. Ifølge folketællinger kan man se, at 

ikke alle der på deres udrejsepapirer havde skrevet Racine som 

bestemmelsessted blev boende. En stor del drog videre mod 

vest. Den 15-5-1886 blev Marie viet til Jens Christensen i 

”Raymond” i Wisconsin. Jens var født i Haraldsted og 

emigrerede i 1880 til USA som 18årig. På hans udrejsepapirer 

står der, at hans sidste opholdssted før afrejsen til Amerika var 

Allindelille. Måske kendte Jens og Marie hinanden fra 

Danmark. I Raymond i Wisconsin drev parret en lejet gård, og 

her kom deres seks børn til verden, de to døde som små. I 1900 

døde Jens af lungebetændelse. Marie så ingen anden udvej end 

at tage børne og drage mod Canada, hvor hendes søster Ane 

Cathrine Sørensen havde bosat sig. Marie døde 17-9-1943 i 

West Summerland, British Columbia i Canada.  

 

 

 

 



 

Fra venstre: Jens Christensen, drengene bagest Joseph og 

Arthur, pigen i midten Emma, Gustav og Marie. 



 


