
Historien om maleren Hans Karsten Sonne 

Johanne Petrine Møller blev født 25. november 1870 i København.  
Hun var datter af sagfører Hans Karsten Werchmeister Møller (1831-1891) og skuespiller Julie Amalie 
Bondesen (1843-1907). Julie kendt som skuespiller under navnet Julie Møller. 
 
Johanne Petrine blev gift 2. juli 1902 i Rold kirke med maler Carl Harry William Sonne (1875-1963). 
Ægteskabet blev opløst i 1922.  
 
Som ung havde Petrine ingen teaterdrømme, var i huset hos direktøren på Folketeatret Severin Abrahams. 
Men pga. hendes mors sygdom (skuespiller Julie Møller) sprang hun ind i en af hendes roller og fik hermed 
sin debut som madam Stabel i 1892. På Folketeatret blev hun i 7-8 år, så videre til Casino, Frederiksberg 
Teater, Det ny teater og i 1927 tilbage til Folketeatret, hvor hun blev det bedste udtryk for netop denne 
scenes teaterkunst. Hun var lille, havde glimt i øjet og en karaktergivende udtryksform, små lunefulde og 
elskelige biroller på film som morlille el. gammeljomfru i f.eks. ”En herre i kjole og hvidt” og ”Biskoppen”. 
Hun spillede rigtig mange roller, vidt forskellige, i alt langt over 800. Modtog belønningsmedaljen i guld 1942. 
Petrine Sonne døde 26. maj 1946 i Vedbæk. 
  
Petrine Sonnes bror Valdemar Møller (1885-1947) var også skuespiller. 
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Fra filmen ”Biskoppen” fra 1944. Tv. Ingeborg Brams, Petrine Sonne og 
Lis Smed. Th. Ib Schønberg som den falske biskop     
 
 

 

Petrines mand Carl Harry 
Sonne var kunst maler. 
Han var elev af Zartmann 
og var på studie ophold i 
Frankrig, Italien, Holland, 
Tyskland og England.  
 
Debutudstilling i Køben- 
havn 1908 og minde-
udstilling på Charlotten-
borg i 1963 med 53 af 
hans værker. 
 

Carl Harry Sonne og forsiden af udstillingskataloget fra 1963 



Side 2 
Petrine og Carl Harry fik 3 børn: 
 
Birgit Sonne, født 2. februar 1905. Birgit var husholdningslærerinde og ugift. Hun døde 29. december 1929 
af meningitis. 
 
Per Sonne (1906-1996). 
Hans Karsten Sonne, født 17. april 1913. 
 
 
 

                                                                                     
 
 
 
Hans Karsten Sonne var også kunstmaler. 
 

            
       Hans Sonne – omkr. 1930                        Brudebillede                                     Hans og Helga 

 
Per Sonne var også kunstmaler. 
Han var elev af professor Aksel Jørgensen og Karl 
Larsen. Flerårige studieophold i Frankrig og 
Spanien. 
Debutudstilling i København i 1939. 
 
Per Sonne døde 24. august 1996. Han var ugift. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per Sonne var også kunstmaler. Han var elev af 
professor Aksel Jørgensen og Karl Larsen. 
 
Flerårige studirophold i Frankrig og Spanien. 
Adskillige udstillinger bl.a. i Holbæk 1944 og 1945. 
 
Per Sonne var ugift og døde 24. august 1996. 
 

 



Side 3 

              
                                                                               Hans, Petrine og Helga 

 

 
Møsten 11 (foto 2008 Erling Knudsen) 

 

 



Side 4 

Hans Karsten Sonne, var student fra Skodsborg Kostskole og var velbegavet. Han havde eventyrlyst, ville 
gerne rejse og var bl.a. i Moskva. Han var god til sprog og kunne russisk, tysk, fransk engelsk og spansk. 
 
Sonne var en udadvendt, adræt og flot person, man mener han færdedes i området her, (Vognserup og 
Kundby) inspireret af kunstmaler Lundbye. 
 
I hjemmebageriet i Gislinge arbejdede en smuk pige Helga, kaldt ”Sorte Sara”, som vandt hans hjerte. 
 
HKS og Helga blev gift i Kundby kirke i 1944. 
Købte en lille ejendom på fem tønder land i Butterup (Møsten nr.11 – huset er stadig i familiens eje). 

Huset brændte i 1969. En såkaldt ”kyllingemoder” (meget varm elektrisk pære) var skyld i branden. 
Lokale beboere var med til at gå brandvagt og med til at rydde brandtomten (oplyst af Alfred Nielsen). 
 
Foruden kunstmaleri dyrkede han også sin jord, men det kneb med at kunne leve at det, 
så han hjalp til i høsten og som medhjælper efter behov i omegnen.  
 
Han havde en hest, og han red også på den, det var ikke almindeligt, de fleste brugte dem kun som trækdyr. 
Det fortælles at han deltog i Hubertusjagt på Hørbygaard. Og engang et hestespand, med en dreng ved 
tømmen, blev forskrækket og sprang gennem hegn mod en skrænt, løb HKS så hurtigt, at han nåede at få fat 
i hestene ved hovedet og beroligede dem, så de stoppede. 
 
Helga passede hus og hjem og de to børn Jørgen William Sonne f. 1945 og Birgitte Sonne f. 1958. 
Helga var aktiv i Husmoderforeningen – en lille historie om livet i kunstnerverdenen: 
 
Ofte byttede han sine malerier for forbrugsvarer. Derfor er mange af hans værker i privat eje hos lokal- 
befolkningen. Han lavede også mange bestillingsmalerier, bl.a. Hørbygård, forvalteren på Bognæsgården, 
konservator K. Henning Olsen, Dragerup, Soderup m.m. Kendetegnende for ham er smukke landskabs-
malerier, men også mange bygninger blev foreviget i malerkunsten bl.a. Århus Rådhushal. 
HKS cyklede meget, dengang var der vej til Trønninge fra Butterup (postrute), og brugsen der havde mange 
forskellige varer. 
  
HKS købte sin maling i Holbæk hos Uldahl, som støttede ham. 
Men han kunne også finde på at besøge farvehandler Viggo Rasmussen! 
  
HKS havde ofte sin gang på Holbæk Museum, hvor man i arkivet kan se at han var repræsentant for Museet. 
 
I 1973 døde hans kære Helga. HKS klarede sig, men engang imellem fik familien et godt grin: han kom med 
nybagt brød. ”Dejligt brød, men lidt sødt” – HKS manglede mel og brugte så et buddingpulver – brødet var 
velsmagende og blev spist. 
 
Sønnen Jørgen var nygift med Britta og de havde købt Butterup Byvej 31. 
Hans Sonne forlod hus og hjem, overgav Birgitte som var 13 år til det nygifte ægtepar, og flyttede til 
Østrig. Her levede han, uden mange kontakter til hjemlandet. Det skete at han sendte en pakke hjem, og det 
var altid spændende. Den kunne indeholde alt fra kager til ting og sager. 
 
I 1996 blev HKS syg, kontaktede sin søn Jørgen, og bad Jørgen hente ham til Danmark, her ville han dø. For 
Jørgen blev det en streng tur, HKS var alvorligt syg, og da de nåede til dansk jord døde han, og et kunstnerliv 
sluttede.  
 

 

 

 

 



Side 5 

Eksempler på Hans Sonnes kunst: 

 

”Tuse Kro” 1946 (ejer Holbæk Museum) 

 
 

 

”Tuse Å” 1962. (I privat eje) 
 
 
 
 



Side 6 

 

 
”Bognæs” 1962 (I privat eje) 

 

 
”Soderup” 1963 (ejer Holbæk Museum) 

 
Kilder:  
Holbæk museum og Gyldendal (den store danske) 
Svigerdatter Britta Sonne 
Bogen ”- og Ib Schønberg” af Jørgen Stegelmann, forlaget Edito 
Skrevet af Bodil Pedersen og Erling Knudsen 


