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INDLEDNING

1 vinteren 1982 bad Anna Hansen mig om at undersøge forbindelsen mellem en
flot gammel sølvske, der bar en tilsyneladende adelig inskription med
våbenskjolde samt årstallet 1702 og en senere indprikning med navnet ”Ole
Balslev Andreasen”. Kunne der være forbindelse mellem disse? spurgte Anna
Hansen mig.
Den efterfølgende undersøgelse godtgjorde, at der var sammenhæng mellem
årstallet 1702, de adelige våbenskjolde og personen, Ole Balslev Andreasen. Under denne forskning fik jeg efterhånden opstillet en spændende anetavle over
familien Jessen og demensen. Det resulterede i, at jeg kunne tilbyde de 2 slægter
at udarbejde denne slægtsbog, som havde spændende og dygtige personer.
På grund af lange sygdomsperioder har det trukket ud med at fa gjort
slægtsbogen færdig, men med stor hjælp fra min kone, Margit Sandahl Nørgaard,
er det lykkedes at fa afsluttet arbejdet 26.8.1998, så bogen kan være klar til den
store familiefest i Oksbøl 26.9.1998.
Kildematerialet til bogens 1. del: ”Anetavlen” fra side 7-92 er for største delens
vedkommende søgt i Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg og Rigsarkivet på
Christiansborg i København. Kollegaers og egne tidligere udgivelser er også
grundlag herfor.
Uanset hvor nøjagtig jeg har forsøgt at være i min forskning, så skal der nok
være fejl et eller andet sted til trods for, at vi har læst korrektur flere gange og
kontrolleret de anvendte kilder, som jeg har angivet under hver enkelt ane eller
bagest i bogen for de ”generelle kilders ” vedkommende.
Efterslægtens data er ca. 3 år gamle, da bogen skulle have været færdig
tidligere. Visse data er rettede over telefonen. Tak til alle, der har hjulpet og vist
interesse for bogen og tak for jeres tålmodighed. Jeg håber, 1 vil få glæde af at
læse om jeres families fortid og nutid. Der kunne findes meget mere, men det ville
tage tid og kunne blive meget omfattende.

Gert Ravn Nørgaard
Aal
1993-98

LÆSEAN VISNING
Denne slægtsbog tager udgangspunkt i ægteskabet mellem Jes Christian Jessen
og Maren Kirstine demensen i Oxby Sogn. De omtales side 7-18 her i bogen og
på oversigtstavlen side 6.
Deres forfædre og formødre er beskrevet i bogens første del kaldet ”Anetavlen”
side 7-94, som beskrives generationsvis begyndende med forældre og sluttende
med 9 x tipoldeforældre. Anetavlen går således tilbage til omkring Reformationen
i et par linier. Bogen beskriver ca. 450 år. Anetavlens personer er benævnt med et
tal i en ( ). Ved fordobling af tallet i parentes finder man den pågældendes FAR,
som altid er et lige tal, f.eks. (32). MODEREN vil i dette tilfælde bære nummeret
(33). Hendes far vil så være (66).
''Efterslægtstavlen” går fra side 98-153. Den findes kun i slægtens udgave af
SLÆGTSBOGEN, og den er opdelt i 3 ”Efterslægter”, hvoraf ”Efterslægt-1” har
hele anetavlen som fælles slægt. ”Efterslægt-2” deler kun alle Jessen-anerne.
"Efterslægt-3” deler kun alle Clemensen-anerne, som det fremgår af
oversigtstavlerne.
Børnene er benævnt med Romertal. Opstillingen skulle ved hjælp af en talbogstav-kode lette overskueligheden væsentligt, idet man kan fjerne f.eks. ”d” fra
111.B. 1.d, så vil man få en af forældrene til dennne, der hedder III.B. 1. o s v.

Reading Instructions

This FAMILY BOOK tells about the last 450 years in your family. It is my
hope that you will find the book interesting and worth reading. There are Roman
numerals ”11”, capital letters ”A”, small numbers ”2” and maybe small letters ”b”
at the left of your born name. If you take the last letter or number away, you will
find your father or mother and in the same way you will find your grandparents.

Short Dictionary
bedsteforæl.=grandparents
begravet=buried
børn=children
datter=daughter
døbt=christened
død=died
1 x tipolde.=2 x great-grandp.

far=father
fisker=fisherman
forældre=parents
født=born
gift=married
gård=farm
gårdejer=farmer

gårdmand=farmer
kirke=church
mor=mother
oldeforæl.=great-grandp
skilt=divorced
søn=son
år=years

After the publication the FAMILY BOOK will be at the regional archives in
Denmark and some libraries
My address is:
Gert Ravn Nørgaard, Granvænget 3, Aal. 6840 Oksbøl. Denmark. Phone:
Denmark 75.27.19.57.
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FORÆLDRE
(2) Jes Christian Jessen.
Født i Oxby Sogn 19.7.1874 Gårdejer på St. Brich. Død i Oxbøl 19.1.1964.
Gift i Oxby Ny Kirke 17.3.1899 med:
(3) Maren Kirstine demensen.
Født i Blaavand 1874 Død i Oxbøl 22.6.1968. Deres 8 børn beskrives i
efterslægtsafsnittet her i bogens anden del i rækkefølgen I-VIII.
Sønnen, Rikard Jessen(V) har skrevet en bog om barndomshjemmet i Børsmose
Dele af denne gengives brudvis med forfatterens tilladelse her i bogen.

Maren Kirstine Clemensen(3) og Jes Christian Jessen(2) fra 30’erne.
Fra Rikard Jessen(V)’s bog, ”Børsmose - som jeg husker det”:
Jes Christian Jessen(2) og Maren Kirstine Clemensen(3) købte Lille Brich i
Børsmose i 1899. Der var ca. 25 tdr. land. Den blev købt på tvangsauktion for ca.
4.300 kr. Børsmose var dengang et u-land i forhold til Blaavand-Oxby, som var
deres fødested.
Alting var småt, jorden var sur og ukultiveret. Træer var der meget få af, og det
hele så ret trist ud. Besætningen bestod af et par køer og et par stude. De sidste
blev brugt som trækkraft.
Ved overtagelsen fulgte en "bedste" og en eller to af hendes døtre med. De
levede i en halv snes år. Deres værelse hed altid "bedstes kammer".
Selv om det i begyndelsen var småt, husker jeg ikke, at der blev talt om renter
eller terminer. Derimod var fars tegnebog, som jeg er i besiddelse af, vistnok
aldrig tom. Brugsbogen kunne derimod godt vise ret store kredittal. Far sagde
senere: " Vi levede i små kår. men vi er aldrig blevet nægtet kredit".
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Far havde vist en del arbejde i Kærgård plantage, bl.a. med at plante. Det førte
med sig, at han begyndte at plante træer for sig selv, så der nu er store gran- og
fyrreplantager, hvor der før var lyng og tørre fåreagre.
Mor lærte i sine unge dage at væve, og det tog hun op igen. Hun har nok haft en
væv med som udstyr, og hun gav sig til at væve for andre, men selvfølgelig også
for os selv Jeg husker hendes "tjåler" (underlagner). De var varme, men de
kradsede i sengen.
Der var andre biindtægter. En af dem var Eske, en af den tids originaler, som
var "på sognet" og derfra blev sat i privat pleje. Det gav en skilling, og han kunne
samtidig tage et nap med, når det kneb. Desværre havde han trang til flasken.
Mor og far var de første brudefolk i Oxby, der var medlemmer af
afholdsforeningen, vel nok på grund af det ret store drikkeri på egnen. Det var
måske medvirkende til, at de senere sluttede sig til Indre Mission. De var begge
aktive i Børsmose-Grærup-Vejers Afholdsforening. Mor gik dog over til Blå Kors
og arbejdede for at få de to foreninger slået sammen, men det ville afholdsfolkene
ikke være med til. Far var derfor mest alene afsted, når der var møde i
afholdsforeningen.

Lille Brich 1912.
Lille Brich var delt op i omkring 15 forskellige vange, som hver havde et navn:
Lange agre. Nar-fenne, Kulturjord, Lille Fenne, Store Hul, Tane Sø o s v. Jorden
var sur, i 1915 blev der anlagt en mergelbane. Den kørte med et lokomotiv og små
tipvogne og læssede mergelen af i en lang dynge, som så bagefter skulle køres ud
og spredes på marken. Banen antændte engang et ret stort areal med nyplantede
træer lige vest for præstegården nord for vejen. Der blæste en kraftig østenvind,
og det var faretruende for Børsmose. Få meter fra den østligste ejendom lykkedes
det at standse ilden ved et brandbælte, men den efterlod en masse små, forkullede
træer. Enkelte undgik dog ilden, og nogle af dem står endnu som store, flotte
træer. For at det ikke skulle gentage sig, blev der pløjet ekstra brandagre, som de
blev kaldt, og i dem blev der så mulighed for avl af visse afgrøder, som f.eks.
kartofler.
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Studene blev ret hurtigt skiftet ud med et par islændere. Det var et par
nøjsomme dyr, men de ville "skinne" (løbe løbsk). Det var ret almindeligt, især
når tog eller biler kom. Sådanne var hestenes skræk. Allerede i 1905 blev
islænderne skiftet ud med et par "russere", som senere blev skiftet ud med et par
jyske heste.
Bygningerne var ret små i begyndelsen. Der blev bygget til stalden og laden.
Måske var det gode tider for landbruget, for der blev vist ikke lånt penge. Udgifter
til arbejdsløn og materialer var ikke ret store. Grus og sand kunne hentes gratis
ved havet, træ kunne købes billigt på strandauktionerne, og rør til tag høstede man
i Filsø Tækkemænd var der ingen mangel på dengang. De boede gerne på gården
den tid, de arbejdede.
Der var tyrehuset, hvor der var 1 eller 2 tyre, købt fra gode korthorns
besætninger. Der var bl.a. "Junker Felix" og "Frands". Frands kunne være
ondskabsfuld, men Junker Felix var mere from og omgængelig. Han tog engang
præmie ved et dyrskue i Oxbøl. Præmieskiltet blev hængt op på væggen.
Besætningen bestod ellers af 6 gode malkekøer: Rose, Blomme, Stjern, Silke, Røn
og Hvisken. Hvisken var helt hvid, og ville stange især os børn. Desuden havde vi
3 kobler får og en vædder. Det var i mange år Rikards bestilling at flytte dem. Det
var mors stolthed - når der var udsalg i vareindkøbsforeningen - at rejse til Varde
med et par store sække uld, og så komme hjem med masser af "rester" og andre
gode ting. Bierne, som var fars hobby i mange år, var også med til at styrke
økonomien.
Når der var strandet et skib, som f.eks. den store, flotte tremaster "Nebo" fra
Norge, var der travlt på stranden. Folk, som var medlemmer af bjærgelauget,
tjente en god skilling, og meget træ og andre gode ting og sager var at finde på
stranden. Det hele blev kørt og slæbt op i klitterne, hvor der blev holdt auktion i
mange dage. Der blev solgt kaffe, og andre tjente en skilling ved at passe heste.
Folk var kørende dertil, for man skulle tage det, som man købte, med sig med det
samme.
Om sommeren, når det var tørt, kunne det ofte knibe med foder til køerne, når
markerne blev svedet af solen. Næsten hver gård i Børsmose havde et eller flere
stykker kær- eller søskifte, hvor der altid var græs. Dengang malkede man 3
gange om dagen, så det kunne godt knibe med at nå det hele: Først ud med køerne
efter morgenmalkningen, så ud at flytte en eller to gange og så hjem til
middagsmalkning Det gentog man så om eftermiddagen. Hvor der var
aftægtsfolk, kunne de tage sig af det, men det var ikke ualmindeligt, at køerne
blev hjemme på de tørre agre om formiddagen, og så passede børnene dem om
eftermiddagen. Ofte gik køerne løse. Problemet med at styre dem, var nu ikke så
stort, men tiden kunne godt blive lang for en 10-års dreng eller pige. Ved syvtiden
blev der "lagt op", d v s. der blev lagt et stykke hvidt tøj op på taget som tegn til,
at nu skulle køerne kobles og trækkes hjem. På Store Brich havde vi marken
omkring gården, men de fleste kom trækkende med deres kobbel fra mose og kær
omkring Langsø, Mussø, og Tanesø samt fra Nørrekær og Sønderkær, og hvad de
nu ellers hed, de forskellige udlodder. Kodrengene sang tit, når de kom trækkende
med deres kobler Nogle vittige hoveder sagde, at det var tegn på regn, når
kodrengene sang Der var i det hele taget mere sang, leg og dans dengang. De
gamle prægede egnen, der var ikke noget alderdomshjem eller plejehjem. De sang
ofte og legede med børnene, men de hjalp også til hvor de kunne
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Kornet og høet blev slået med "hjølle" (hø-le). Den skulle håres, d v s have
æggen hamret ud, så den blev tynd. Der skulle bruges en håresped (en lille
ambolt) og en hårehammer. Man lå på en sæk fyldt med hø eller halm og bankede
lebladets æg tynd Det gav en bedre "skarp", end slibestenen alene kunne
frembringe. Far var god til det. Det var ikke alle, der kunne, så var det ikke nemt
at bruge den. Mange brugte slibestenen, men den skulle trækkes, og det var ikke
et ønskejob. Leens afløser var slåmaskinen. Den første kom vist til Børsmose i
1918. Græsset groede jo stort set af sig selv. Kornet var mere arbejdskrævende.
Før det kunne såes, med hånd, skulle jorden beredes dertil, og efter såningen
skulle der harves med kultivator, med sæddækker og med sietharve måske mere
end 1 gang, og til sidst skulle der måske tromles. Sprøjtning mod ukrudt og
skadedyr kendte man ikke. Ukrudtet voksede sammen med kornet, og det kunne
ske, at man høstede mere ukrudt end korn. Rug og havre var de mest brugte
kornsorter. Der var grå havre og seksradet byg. Spergel og boghvede blev også
brugt på de letteste agre, men det var nok mest for biernes skyld. På Lille Brich
foregik høstarbejdet med le og "krat". Kratten var en smal trærive med fire lange
tænder, Den skubbede man kornet sammen med til et neg. Det kunne børn godt
klare, men når negbåndet skulle laves, måtte der øvelse til. Negene blev sat i
"skokke" med seks eller tolv par i hver skok, så kunne man let se, hvor meget der
var. Tit foregik skokningen om aftenen i måneskin. Det var med at få det gjort,
inden det blev regnvejr. Våde neg var næsten ikke til at få tørre igen. De skulle
vendes og, hvis der var kløver og græs i dem, lukkes op og bredes ud. Det kunne
blive et stort arbejde. Når kornet var tørt, blev det kørt hjem. Noget blev måske sat
i hæs (stak). Høstvognen blev rigget til med "skravlen". Så kunne der lægges et
højt læs. Det var svært at lægge et stort og flot læs. Det var ærefuldt at kunne det.
Det var i reglen konen eller pigen, der (låe) lagde læsset. Hvis læsset ikke var lagt
godt nok, skete det, at hele læsset væltede, men det kunne også skyldes huller i
vejen, og så måtte der læsses om. Stuehusloftet kunne også bruges til opbevaring
af hø og korn. Når høsten var i hus, blev der holdt "Opskyver". Det var et lille
høstgilde, som blev holdt for hver afgrøde, der var opskåret. Det bestod i, at man
fik lidt ekstra til aftensmad, æbleskiver og chokolade f.eks., eller hvad man nu
syntes var særlig godt. Senere blev disse enkelte "opskyvere" slået sammen til 1
"opskyver" (høstfest), der blev holdt i hjemmene i september eller oktober, i hvert
fald inden 1. november, som jo var skiftedag/flyttedag. Man fik først chokolade
og kaffe og mange slags bagværk. Det med æbleskiver gik man efterhånden fra.
Derefter legede man. Var det godt vejr, skete det udendørs: To mand frem for en
enke, tre mand høj og andre sanglege. Var det dårligt vejr, var der ordsprogsleg,
tepotteleg eller hvad man nu kunne finde på indendøre. Ordsprogslegen gik ud på,
at nogle skulle spille dilettant over et ordsprog, som de øvrige så skulle gætte.
Tepottelegen gik ud på, at to enslydende, men forskelligt betydende ord skulle
gættes ved hjælp af spørgsmål, som kun måtte besvares med "ja" eller "nej" af 2
personer, som stod for hver sin betydning af ordet. Inden man gik hjem, blev der
sunget et par høstsange og serveret lækkeri, f.eks. citronfromage med flødeskum.
Med efteråret kom bl.a. tærskningen af kornet. Negene blev lagt i 2 rækker på
logulvet med toppen mod hinanden. Så brugte man plej len. Den bestod af 2 ca.
1,5 m lange stænger, den ene "hanwollen" som var rund som et kosteskaft, holdt
man ved, den anden "slagwollen" var flad, og den blev slået ned mod negtoppene,
så kernerne blev slået af. De to stykker var forbundne med en "fistel". Når alle
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negene havde faet en omgang, blev de vendt og fik ligesådan på den anden side.
Så blev halmen rystet grundigt og bundet i knipper. Den plejltærskede halm fra
rug kunne bruges til tag, selv om den ikke var så god som rør. Når halmen var
fjernet, rev man den sidste halm væk, vendte riven, skubbede kornet sammen og
begyndte forfra med et nyt læg. Når en passende dynge korn var færdig, blev den
renset ved, at man med en kasteskovl kastede kornet op i luften- helst imod
vinden. Evt. måtte man lukke en dør op i vindsiden. Efter denne rensning skulle
kornet "seles". Selen var et rundt sold (si) med en ca. 10 cm. høj kant og med
trådvæv i bunden. Heri smed man en skovlfuld korn og rystede det, til det var helt
rent. d v s. at der kun var kerner tilbage. Denne behandling var det dog kun
brødkornet, der fik. Senere kom rensemaskinen. Den skulle der 2 mand til at
betjene. Med den blæste og rystede man på en gang, det var en stor lettelse.

Høstredskabet ”plejlen” som beskrives herover.
1 1919 strandede der et skib lastet med frugter. Bjergelauget overtog det, og far
var med til at tømme det. Han havde gerne en pose frugt med hjem. En aften kom
han senere hjem, og mor spurgte, hvor han havde været? "Tja", sagde far, "Jeg har
været inde på Store Brich og købe den". Gården havde skiftet ejer et par gange og
var senest overtaget af en gårdslagter og handelsmand, Lamp, fra Varde. Han
havde solgt den bedste del af jorden fra. Tilbage var nogle gode og præsentable
bygninger, en halv snes tdr. land agerjord, to stykker eng (Tanesø og Lillesø) og
et moseskifte i Sønder-mose, i alt ca. 40 tdr. land. Det lå ret tæt på gården og kom
delvis under plov, selv om det også blev brugt til tørveskær.
lifter at bygningerne havde fået en kærlig hånd, blev der plads til 8 køer, 1 tyr,
kalve, svin og nogle høns. De sidste havde deres plads over svinene. Derfra kunne
de gennem et vindue gå ud og selv finde en stor del af føden. Ungkreaturerne og
de fleste høns havde vi stadig nede på Lille Brich, hvor det i nogle år var min
bestilling at fodre dem om morgenen, inden jeg skulle i skole. Det var noget
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ubehageligt, for der kunne jo "være bisser i høet". Det var nemlig ikke
ualmindeligt, at landevejens farende svende indlogerede sig selv, og man så
mødte dem om morgenen.

St. Brich ved Børsmose ca. 1935.
Der var en ret stor have med mange store træer til Store Brich, de så
imponerende ud, uden at være til nogen særlig nytte. Mor havde planer for,
hvordan det skulle være. Der skulle fældes nogle træer, så der kunne komme mere
lys, men samtidig skulle der skabes underlæ. Vi knægte var med til at lave et dige
af tørv, det er sunket i årenes løb, men rester ses stadig. Clemen havde vist den
største del af æren for det store arbejde. Nu blev der plantet æble- og pæretræer, et
viktoria-blommetræ, bærbuske og en masse jordbær. Senere kom en række
mirabelletræer til langs vejen op til stuehuset. De blev klippet som hæk, og den
var smuk, når den blomstrede. Samtidig var den med til at give læ for de
eftertragtede frugter.
1 tiden indtil 1540 lå der et kapel syd for Store Brix ”sønden for æ havvej". Der
kunne de søfarende gå ind og holde andagt og måske ofre til den lokale helgen
Set. Brix. Brichgården havde vedligeholdelsespligten på kapellet.
Gårdspladsen var brolagt med små og større sten i sirlige mønstre, og fra
pumpen, en stor træpumpe, som næsten ingen vand gav - var der en rende i
stenpikningen, så vandet kunne løbe fra gårdspladsen. Skulle der bruges vand,
hentede man det i en spand. Hvad man ikke brugte, hældte man ud i gården igen,
men det var både upraktisk og uhygiejnisk Miljøforståelsen var ved at dukke op!
Der blev lavet håndvask både i køkken og bryggers, men for at fa spildevandet
ordentlig væk, måtte stenbroen brækkes op, så der kunne lægges et rør. Stenbroen
blev aldrig så pæn, som før. For enden af vandudledningen var der en lavning.
Her holdtes ællinger.
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Der var hestegang i gården. Det var en lettelse, for så var vi fri for at trække
tærskemaskine og hakkelsesmaskine med hånden, hvilket kunne tage pusten fra
en, men det var en både kold og triviel bestilling at køre hestene rundt og rundt.
Telefonen kom også til Børsmose. Statstelefonen. I hver by oprettedes en
samtalestation (central) med en centralbestyrer. Det var i reglen en hjemmegående
husmoder - (det var de fleste koner dengang) - Hun fik et beskedent beløb og
gratis telefon. Der skulle være åbent 12 timer i døgnet, fra 8 morgen til 8 aften. De
første år var der 3 abonnenter i Børsmose: skolelæreren, strandfogeden og os på
Store Brich. Det føltes mere trygt på Lille Brig, der havde dyrene navne, og
økonomien spillede ikke så stor en rolle. Vi fik slåmaskine, og hestegangen blev
skiftet ud med en petroleumsmotor m m. Det blev altsammen nemmere.
Omkring 1920 begyndte børnene at flyve fra reden. De store drenge var allerede
ude at tjene som hjorddrenge.

Familien fra St. Brich ca. 1912. Bagerst fra v. Marie, Maren Kirstine, midterste rk.
fra v. Jes Christian Jessen, Christian, Clemen, på knæ Rikard og forrest Anna.
Marie(l) kom som 17-årig op at tjene hos pastor Schou i Aal præstegård. Da de
kort tid efter flyttede til Torsager på Djursland, fulgte hun med, men inden længe
fik hun plads hos noget af Schous familie i København. Det var noget af en
begivenhed, at en pige rejste helt til København dengang, men det var kun til
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Frederiksberg, sagde far, som i øvrigt var stolt af det Hun kom godt hjem igen, og
kom i 1921 på Haslev højskole Det gav måske stødet til, at vi andre søskende
kom på højskole.
1 1922 havde vi besøg fra Amerika. Mor havde 2 søstre, der rejste til Amerika
omkring 1906. Mine fætre talte dansk. Jeg besøgte Jens Cl. Jessen i 1988.
Far var en af de første, der prøvede at dyrke roer. Først kom kålrabien og
turnipsen. Senere kom runkelroen og sukkerroen til. Almindeligvis fik en ko 1 roe
om dagen. Far frådsede: Hans køer fik 2 roer om dagen. 1 begyndelsen blev roerne
sået fra en flaske, men fra ca. 1915 blev de sået med maskine. Når roerne kom op,
skulle der radrenses. Det skete gerne 2 gange, så skulle der tyndes ud med hakke.
Børnene hjalp med at kravle bagefter og skille de sidste planter og ukrudt fra.
Derefter skulle der hakkes 2. gang for at fjerne ukrudt. Roerne blev taget op
omkring 1. november. De blev hevet op med hånden og fik toppen skåret af med
en brødkniv (senere med en roekniv), de kunne også lægges i række, og fik så
toppen hugget af med skovl eller spade. Derefter blev de kørt i kuler på marken
eller hjemme ved gården. Roekulen blev dækket med halm og jord, for at frosten
ikke skulle nå roerne, men det skete somme tider alligevel. Det var både pige- og
karlearbejde at hakke roer. Der var mulighed for snak, selv om der skulle bestilles
noget. Flere par "fandt hinanden i roerne". Når roerne blev taget op, kom de på
hestevogn. "Hyp" var signal til hesten om at gå frem, "prruh" var signal til at
standse.
Kartoflerne kaldtes hedebondens guld. Guld var det ikke, men en væsentlig del
af den daglige kost til mennesker og dyr. Vi fik dem kogte til middag og stuvede
til aftensmad. Kartoflerne skulle også koges til svinene. Efterhånden blev
gruekedlen taget i brug til dette, da det var et stort arbejde i en almindelig gryde,
men det krævede en større rengøring, når vaskedagen nærmede sig. Det førte til,
at man fik kartoflerne kogt på mejeriet. Her udnyttedes spildvarmen fra fyr og
kedel til at koge kartoflerne. Kogeren kunne tage et helt læs, som var kogt i løbet
af en times tid. Kartoflerne opbevaredes i en lufttæt kule eller et rum, hvor de
kunne holde sig hele vinteren. Dette blev også opgivet. Smør og kartoffelkogning
passede ikke sammen. Der oprettedes kartoffelkogerforeninger, som anskaffede
en transportabel kartoffelkoger. En mand blev ansat til at tage rundt med kogeren
og koge for folk "på stedet". Kartoflerne blev lagt i godt gødet jord. Fåregødning
var det bedste, og der blev suppleret med kali og superfosfat, hvis det kunne
skaffes. Påskelørdag var en god dag at lægge kartofler, for da havde børnene fri
fra skole, der skulle helst være en flok til dette arbejde. Kartoflerne blev lagt efter
plov Far ville have dem lagt i "landsiden", for så blev de dækket godt. Senere
opdagede man, at de kom hurtigere op, hvis de blev lagt i "muldsiden". Var vi 4
"sættere", kunne vi følge ploven. Kort tid efter blev jorden harvet. Det skete med
træharven eller spidsharven. Den kunne også bruges til at holde et stråtag fast,
hvis vinden var ved at rive hul. Når kartoflerne kom op skulle de hyppes. Det
skete med en hyppeplov, som monteredes på radrenseren. Der blev så både hyppet
og radrenset på en gang. Der blev hakket/luget 1 gang, og så kunne kartoflerne
klare sig selv til efteråret. Vi havde kartoffelferie fra 1.-15. oktober, hvor
kartoflerne skulle op, inden vinteren og frosten kom.
Far var vist den første, der fik en ajlebeholder bygget. Det var gået op for folk,
at der var værdier i ajlen, når den blev opbevaret rigtigt. Kunstgødningen dukkede
op. Først superfosfat og kali, som vi fik i 100 kg sække Var man en rigtig karl,
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skulle man kunne tage sådan en sæk på nakken alene. Senere kom
kvælstofgødningerne, Chile-salpeter og Norge-salpeter.
Varme og lys var vigtige for den daglige tilværelse. Varmen fik vi fra de store
mosearealer, hvor vi "kastede klyne" (tørv). Lyset hentedes fortrinsvis fra
"dagen". Om sommeren kunne det sagtens gå, at vi stod op og gik i seng med
hønsene, men om vinteren måtte der andre midler til. Petroleum var kommet frem,
og flagermuslygten var den foretrukne uden for stuehuset. Den brugtes også som
kørelygte på hestevogne. Vi havde også særlige vognlygter med stearin- eller
tællelys - en på hver side af vognen. Deres funktion var at man kunne ses, for man
kunne ikke se ved deres lys. Heldigvis var hestene gode til at finde vejen og holde
sig på den. 1 stuehuset var det petroleumslamper, der lyste op. Nogle hang på
væggen med en blank plade bagved, som kunne kaste lyset fra sig. Der var
stålamper, som man kunne flytte og evt. tage med sig ind i et andet rum, og så var
der stuelampen, som hang over bordet. Disse lamper skulle holdes ved lige, de
skulle fyldes op med petroleum, men de skulle også holdes rene. Glassene skulle
pudses, og det gjorde man med en rund børste, der mindede noget om en
flaskerenser. Messingen skulle også pudses, det var et stort arbejde.
Der brugtes desuden meget varme til bagningen. Først blev dejtruget fundet
frem. Det var så stort, at de store drenge kunne sejle i det. Der æltede man så
surdejen sammen med de øvrige ting, der skulle i. Det skete med håndkraft.
Brødene blev formet - en halv snes stykker - og man huskede at tage surdej fra til
næste bagning. Næste morgen skulle der "lyses", d.v.s. der skulle fyres til "den
sorte mand kom frem", altså til ovnen var gloende. Fyringen skete oftest med
lyng. Når ovnen var varm, ragede man asken ud med ragejernet, og derpå blev
brødene sat ind i ovnen med et fladt bræt med et langt skaft. Først blev grovbrødet
bagt, derefter det finere brød, til sidst var det kremsenes tur. Den sidste varme
blev brugt til at varme dynerne med. De blev lettere og lune af den omgang. Sidst
i 20-erne blev ovnen revet ned, rugbrødet blev købt, men man bagte stadig det
finere brød og småkager.
Sypigerne Kristine og Marie Mortensen fra Grærup tog rundt i hjemmene og
syede, hvad man nu havde behov for. Marie var hos os i flere dage, hun
overnattede, og hele garderoben blev gået igennem. Hun syede mors
sølvbryllupskjole og gjorde vi andres tøj i stand til den lejlighed. Vi skulle selv
klare en del af småreparationerne som at stoppe strømper og sy knapper i. Mor
klarede hårklipningen på vi drenge og far. Da jeg blev større, fik jeg mit tøj syet
ved "Peder Skrædder" på æ Bavn". Ulden blev forarbejdet til vadmel på Spindeog Kamgarnsvæveriet i Grindsted. Sådan et sæt tøj fik jeg, da jeg skulle til at gå til
præst. Det var både varmt og slidstærkt.
Kjøbekontrakt.
Undertegnede Skifteforvalter for Øster og Vester Herreder, som behandler
Dødsboet efter Husmand Christian Gregersen af Børsmose i Aal Sogn,
vitterliggør herved, at Boet ifølge Beslutning på en Dags Dato afholdt
Skiftesamling har solgt og afhændet til Jes Christian Jessen af Sønder Oxby den
Boet tilhørende faste Ejendom i Børsmose Aal Sogn, Stedet Matr Nr. 13
Børsmose Af hartkorn 5 Skp. 0 Fk. 2 Alb. til Gammelskat 11 Kr. 35 0. med
Kirketiendeandel og Andel i Matr. Nr. 19 Børsmose samt de på Ejendommen
værende Bygninger med mur og nagelfaste Tilbehør, Avl, Afgrøde og Gjødning,

16

Besætning og Inventarium samt andet Løsøre, alt således som samme findes
optegnet og specificeret i den i Boet afholdte Registrerings- og Vurderingsforret
ning, med hvilken Kjøberen er gjort bekjendt. De nærmere aftalte Vilkaar for
Salget ere følgende:
1) Kjøberen tiltræder strax det Solgte, som herefter står for hans Regning og
Risiko i enhver Henseende,
2) Kjøbesummen er bestemt til 4.300 Kr. skriver Fire Tusinde og Tre Hundrede
Kroner, som berigtiges således:
a) Kjøberen overtager at forrente og indfri således som han med Vedkommende
kan komme overens, uden Udgifter og Ansvar for Boet, den på det Solgte
hvilende Pantegjæld af 3500 Kr. nemlig: Til Varde Sparekasse 2500 Kr. og til
Hedvig Marie Gregersen 1000 Kr., hvilken Pantegjæld han forrenter efter
Obligationens Indhold, og navnlig svarer han Renter fra Dags Dato at regne.
b) Resten af Kjøbesummen 800 Kr. skriver Otte Hundrede Kroner berigtiges ved
Betaling D.D. af 600 Kr. og ved at betale Resten 200 Kr. i 11. Juni Termin D.Aa.
med Renter 4% p.a. fra D.D. at regne 4300 Kr.
For det stemplede Papirs Skyld bemærkes, at af Kjøbesummen er 1.200 Kr.
Vederlag for Besætning og andet Løsøre.
3) Udenfor Kjøbesummen overtager Kjøberen at svare den på det Solgte hæftede
Aftægt til Mette Olesdatter m.v. ifølge Aftægtskontrakt tinglæst 26. marts 1884,
hvilken Aftægts Kapitalværdi for det stemplede Papirs Skyld er ansat til 1600 kr.,
og svarer Kjøberen navnlig Aftægten fra Dags Dato at regne.
4) Såsnart den kontante Del af Kjøbesummen er betalt meddeles der Kjøberen
Skjøde på det Solgte, der overdrages ham med de samme Rettigheder, Byrder og
Forpligtelser, hvormed Boet har været Eier deraf, uden Ansvar for Skifteretten, og
respekterer navnlig den Ejendommen påhvilende Tiendebyrde samt følgende
Dokumenter:
a) Solidarisk Obligation for 3600 Kr. på Sognets Kirketiende.
b) Lejekontrakt, læst 26. Marts 1884 til Peder Søren Nielsen m.Fl. (Paa andelen i
Nr. 19).
c) Do. læst 8. September 1886, til Clemen Juelsen (Paa andelen i Nr. 19).
d) Do. læst 13. Oktober 1886 til Søren H. Brink og Morten Christensen (Paa
andelen i Nr. 19).
e) Do. læst 3. August 1887 til Jes Chr. Mortensen (Paa andelen i Nr. 19). Derhos
respekteres, at ældste Adkomst paa Kirketiendeandelen er læst 26. Marts 1884.
5) Skatter, Afgifter, Tiender og andre Præstationer af det Solgte svarer Kjøberen
fra Dags Dato at regne.
6) Omkostningerne ved denne Kjøbekontrakt og Skjødet med Stempel,
Udfærdigelse og Thinglæsning samt 1/2% Afgift afholdes alene af Boet.
Undertegnde Jes Christian Jessen med Kurator erkjender herved at have kjøbt
foranførte Ejendom og løsøre på de angivne Vilkaar og jeg forpligter mig til at
opfylde samme skadesløst fra min side. Varde den 25. Marts 1899.
Som Skifteforvalter i Boet.Kalko. Som Kjøber Jes Christian Jessen. Som
Kjøberens Kurator Chr. J. Jessen. Til Vitterlighed (ulæseligt) P. Jensen. Tilføjelse
til "Kjøbekontrakt" (Ophøjelse til Skøde).
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Maren Kirstine demensen ved rokken og Jes Christian Jessen med karter i
hjemmet i Oxbøl i 40’erne.
Skjøde
Da kjøberen har betalt den kontante Del af Kjøbesummen 800 Kr. med renter,
skjøder og overdrager undertegnede Skifteforvalter for Øster og Vester Herreder,
der behandler boet efter afdøde Husmand Christian Gregersen af Børsmose i Aal
Sogn herved på Boets Vegne til Kjøberen Jes Christian Jessen den til ham ved
foranstående Kjøbekontrakt solgte Ejendom Matr.no. 13 Børsmose af hartkorn 5
Skp. 0 Fkr. 2 Alb. GI. skat 11 Kr. 35 0. med Kirketiendeandel og Andel i Matr.
no. 19 Børsmose samt Bygningerne med Tilbehør m.v., alt således som nærmere i
Kjøbekontrakten betegnet, og med Forpligtelse for Kjøberen til at overtage
Pantegjælden til Varde Sparekasse 2500 Kr. og til Hedvig Marie Gregersen 1000
Kr. samt til at svare Aftægten ifølge Aftægtskontrakt, stemplet 26. Marts 1884,
samt iøvrigt overensstemmende med Kjøbekontrakten, hvortil henvises.
Øster og Vester Herreders Kontor i Varde den 18. November 1899. Kalko. Læst
i Øster og Vester Herreders Ret den 22. November 1899. Indført i pantebog 52,
fol. 100 tilligemed Kjøbekontrakten. Kuratorbeskikkelse forevist. Kalko forevist
Aal Sogneraad den 1.11.1900. Nicolaj Holm Forevist Sognepræsten den 30.
November 1900. Schou.
Kilder: ”Vardesyssel Aarbog 1984” s. 41-58 og 104 + ”Børsmose som jeg husker
det” af Rikard Jessen, Oxbøl 1993 + Aal og Oxby KB + Dommerkontoret i Varde.

IX

Guldbryllupsbillede af Jes Christian Jessen og Maren Kirstine Clemensen med
familie i Oxbøl 1949.

BEDSTEFORÆLDRE.
(4) Christian Jensen Jessen.
Født i Sønder Oxby 2.9.1848 og døde sammesteds 8.1.1924. —Han var gårdejer i
Sønder Oxby. Se fotografiet af dem herunder.
Gift i Oxby gamle kirke 12.11.1872 med pigen:
(5) Marie Kirstine Sørensdatter.
Hun er født i Øster Oxby 10.4.1843, døbt i Oxby gamle kirke 13.4.1843. Død i
Sønder Oxby 23.10.1924 og begravet på Oxby nye kirkegård sammen med sin
mand.
Fra Rikard Jessen(V)’s bog, ”Børsmose som jeg husker det”:
Christian Jensen Jessen(4) gift med Marie Kirstine Sørensdatter(5) kaldte vi
"Sønder-bedstefars". De havde en gård i Sønder Oxby. Den overtog min farbror
Søren og hans kone faster Kristiane omkring 1903. De havde 13 børn, hvoraf den
næstyngste, Hans Thorvald, overtog gården. Han afstod den senere til sin søn,
Hans Jørgen, som driver entreprenørvirksomhed.
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Bedstefars beholdt et stykke jord, hvorpå de oprettede en mindre ejendom med
et par køer. Der boede de, til de døde. På et tidspunkt var min farbror Tilisen
hjemme fra Amerika. Han havde, som amerikansk soldat, været med i første
verdenskrig og fortalte om, hvordan han havde været med til "at drive tyskerne ud
af Frankrig". Han var ikke hjemme længe, for han skulle over og hæve sit
"krigshonorar", som han, så vidt jeg ved, oppebar til sin død.

Marie Kirstine Sørensdatter(5) og Christian Jensen Jessen(4) i Sdr. Oxby.
Bedstefar var en snaksom mand, der gerne ville gå rundt og snakke med folk og
få en kaffepunch, som det var almindeligt i Oxby dengang, men han brød sig ikke
om at snakke om ingenting. Der skulle være mening med snakken.
Bedstemor var en meget dygtig og stræbsom kone, og det var hende, der
sørgede for, at dyrene blev passet.
1 Blaavand-Oxby området ernærede men sig dengang ved landbrug og fiskeri.
Den væsentligste del af foderet til dyrene var hø. Det var der nok af, men det
skulle jo bjærges: Først blev græsset slået med le, så blev det "hverret" (vejret) og
vendt og endelig revet sammen med en håndrive. Derefter blev det kørt hjem og
strøet ud på "grønningen" - et stykke med naturgræs lige ved laden, her blev det
vendt flere gange, hvorefter det blev båret ind i "æ hjøgel" (høgulvet) Dette
arbejde blev gjort af kone, børn og evt. bedsteforældre. Der var en luge omtrent
midt på muren, så lavt at man ikke behøvede nogen fork for at nå den. Hvis der
var folk nok, og det var der som regel, var det ingen sag at få det båret ind og hen
i høgulvet.
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1 Oxby blev det meste af høet nok bjærget i "æ mæsk" (marsken) eller på
Skallingen. Hvor der nu er fællesgræsning eller naturreservat, havde man dengang
hver sin "percelle" (parcel). For at supplere det hjemlige foder, blev der også
bjærget hø ved Filsø. Det var et utroligt slid. Nok vejede et læs Filsø-hø kun halvt
så meget som et læs mæsk-hø, men trods det måtte konen og de store børn gå
bagefter læsset de 2-4 mil fra Filsø til Oxby. Det var vel for at skåne hestene og
/eller studene. Man brugte nemlig også stude som trækkraft, bl.a. fordi de var
bedre til at gå på den bløde engbund.
En ting, som folk i Oxby ikke havde, var brændsel. Noget kunne hentes ved
havet, i form af kul og vraggods, men "klyne" (tørv) havde men ikke. Man
gravede/skar hedetørv til bilæggerovnen, men de egnede sig ikke så godt til
komfuret. Klynen hentedes i store moser ved Børsmose. Her brugtes det også at
fæste tørvejord. Vi havde hjemme et stykke tørvejord vesten for Børsmose kirke vel ca. 2 tdr. land, som - foruden os selv - forsynede en del Oxby-folk med tørv.
Begge mine bedsteforældrepar fik gerne et par læs. Et læs regnedes som regel
for 2000 stk., men så skulle de stables godt, når vi kørte med dem. Til os selv
nøjedes vi med 1500 pr. læs, for så var vi fri for at stable. Det tog jo tid, og når der
ikke var så langt at køre, ville vi hellere det. Sønderbedstefars hentede selv deres,
dvs. det var bedstemor og Christian, min fætter, som - da han blev lidt større klarede det selv. Blaavand-bedstefars fik deres leveret. De skulle være fra
"Narkjær" (Nørrekær).
Deres 8 børn er:
Jes Christian Jessen(2). Født i Oxby 19.7.1874 og død i Oxbøl 19.1.1964, var
gårdejer a f” Store Brich” ved Børsmose, gift med Maren Kirstine demensen (3).
Se side 7-18
Kirstine Nielsine Jessen. Født i Øster Oxby 7.3.1876 og døde i ”Hebogaard” i
Oxby 8.7.1928. Hun var gift med gårdejer John Hansen Pedersen der var født i
”Hebogaard” 27.9.1870 og døde sammesteds 15.6.1931 - Se: ”Hebogaardbogen”.
Søren Nielsen Jessen. Født 10.11.1877. Død Oxby 25.4.1959. Var gårdejer af
faderens gård i Sønder Oxby. Gift 31.3.1903 med Christiane Mortensen født
2.4.1884 i Blaavand. De har 9 børn.
Maren Jessen. Født 1.2.1879. Død Oxby 27.3.1960. Gift med gårdejer i Vandflod,
Oxby Sogn, Martin Hansen. Har 3 børn. Se side 142-147.
Mads Jessen. Født 15.8.1880. Død Vrøgum 18.6.1956. Gårdejer i 0. Vrøgum, Aal
Sogn. Gift med Kathrine. De har 2 sønner.
Laurids Jessen. Født 9.11.1883 i Sdr. Oxby. Udvandret til USA.
Jes Marthiesen Jessen. Født Sdr. Oxby 4.4.1887. Gårdejer i Blaavand. Flyttede
senere til Rømø. Gift 22.5.1925 med Thora Rømmine Poulsen. Født 22.10.1902 i
Mosevraa i Oxby Sogn. De har 5 børn.
Christen Jessen. Døde tidligt i Oxby af halsbetændelse.

21

Kilder: ”Hebogaard-bogen, s. 48-49 + ”Børsmose som jeg husker det” af Rikard
Jessen, Oxbøl 1993 + Aal og Oxby KB.

(6) Christen demensen.
Født 24.08.1845 i Sønder Oxby og døde i Blaavand 29.08.1935. Han var gårdejer
og fisker i Blaavand, hvor han havde overtaget svigerforældrenes gård og givet
dem aftægt.
Fiskeriet var en ret væsentlig del af familiens levebrød. Han var bådfører,
vistnok for både redningsbåden og fiskerbådelauget. Det fortælles, at når det var
fiskevejr, så man kunne komme på havet, måtte børnene op om natten og purre,
dvs. at de skulle varsko resten af lauget om at gøre sig klar til at tage på havet.
Christen var meget ung, da hans far døde, så han fik tidligt lært at stå på egne
ben. Han var med i krigen i 1864 og har fortalt, at han var med i slaget ved
Ilelgoland. Han blev belønnet for sin indsats som redningsbådsfører med Kgl.
fortjenstmedalje.

Christen Clemensen(6) ca. 1910. T v ses hans fortjenstmedalje og t.h. hans
medalje for krigsdeltagelse.
Clemensen-slægten har altid gerne villet slås. De var med til at drive svenskerne
ud af landet i 1600-tallet, og siden har de ikke været bange for at tage kampen op
mod diverse præster. Nok ikke så meget på grund af forkyndelsen, men mere på
grund af skattter og afgifter.
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Som nævnt drev han både landbrug og fiskeri, men han var også en ivrig biavler
og var i øvrigt af den fingernemme type. Når der skulle laves noget af træ, skulle
man have fat i Christen.
Bente Solvejg Simonsen skriver:
Fiskeriet var en ret væsentlig del af mine bedsteforældres levebrød. Især for
Blaavand-bedstefars. Han var bådfører, vistnok for både redningsbåden og
fiskerbådelauget. Når det var fiskevejr, så man kunne komme på havet, måtte
børnene op om natten og "purre" (varsko) resten af lauget om at gøre sig klar til
at tage på havet. Det kan lyde barsk, men man prøvede også at tage det fra den
humoristiske side: når mændene var på havet, gik de i hvert fald ikke rundt og
drak kaffepunch.

Anne Marie Olesen(7) i sin vesterbodragt ca. 1910.
Chr. Clemensen(6) gift med Anne Marie Olesen(7) kaldte vi "Blaavandbedstefars". Bedstefar døde af brystsvaghed kun 42 år gammel. Han var husmand
og fisker. Han fik tidligt lært at stå på egne ben, da hans far døde ung.
Clemensenslægten har altid gerne villet slås. De var med til at drive svenskerne
ud af landet i 1600-tallet, og siden har de ikke været bange for at tage kampen op
med præster, nok ikke så meget på grund af forkyndelsen, men på grund af skatter
og afgifter.
Der var ikke pumpe til vand, men hejseværk med spand og en lang stang hos
bedstefars. Jeg husker bedstefar, som en rar gammel mand, der gerne ville lege
med børnene, og man sagde, at det morede ham lige så meget, som det morede
børnene. Han var ordensmenneske. Han havde værksted ved siden af stuehuset,
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som blev kaldt "æ herberg". Her havde han sine redskaber til bl.a. bierne. Han var
nemlig ivrig biavler og hjalp tit far med bierne. Han hjalp også med andet, f.eks.
husker jeg, at han satte stakit op om haven ved Lille Brich. Han havde sin
skarøkse med, når han kom gående den lange vej fra Blaavand til Børsmose. Så
var han dog gerne inde i Grærup hos morbror Ole og "bide". Bedstemor var en rar
gammel kone med vesterbodragt, som konerne i Oxby brugte dengang.
Omkring 1910 kom morbror Clemen hjem og overtog gården, og bedstefar kom
på aftægt. Han var nok ikke født fisker og landmand. Han handlede en del, og så
var det ved den tid, badegæsterne begyndte at komme til Blaavand. Han indrettede
pensionat, "demensens Pensionat", som han drev i mange år.
Havet har altid præget befolkningen: storme, strandinger, fiskeri og sandflugt
havde stor indvirkning på tilværelsen.

Christen Clemsens gård i Blaavand, hvor nu P&T har radiostation. Gården er
nedrevet.
Gift i Oxby gamle Kirke 30.6.1870 med:
(7) Anne Marie Olesen.

Hun er født 27 03.1843 i Blaavand, hvor hun også døde 08.10.1920. Hun var
enebarn. Ilendes vesterbodragt opbevares på Nationalmuseet i København.
Deres 7 børn blev alle gift og nævnes her i aldersorden:
Ole Balslev demensen. Købmand i Ho, Grærup og Oxbøl. Han var gift med Ane
fra Ho, med hvem han havde 6 børn.
demen Christen demensen. Gårdejer i Biltoft, senere af fødegården i Blaavand
Gift med Caroline Møller fra Thorsager. De havde 2 adoptivbørn.
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Maren Kirstine demensen. Gift med gårdejer af Store Brich ved Børsmose i Aal
Sogn, Jes Christian Jessen fra Sønder Oxby. De havde 8 børn. Se s. 7 her i bogen.
Johanne Cathrine demensen. Gift med gårdejer, Anders Andersen i Biltoft,
Næsbjerg Sogn. De havde 2 sønner.
Christine demensen. Gift med gårdejer, Jens Søren Backensen i Hyllerslev. De
havde en plejedatter.
Else Marie demensen. Gift med Jens Jensen fra Blaavand og emigrerede sammen
med ham til staten New Jersey i USA. De har adopteret en pige. Se hendes familie
side 151 her i bogen.
Anne Marie demensen. Gift med Poul Søren Jessen fra Vandflod i Oxby Sogn.
De emigrerede til USA og har 2 sønner, som bor i Perth Anboy i staten New
Jersey. Se hendes familie fra side 149 her i bogen.
Kilder: ”Vardesyssel Aarbog 1995” s. 64-66 + ”Børsmose som jeg husker det” af
Rikard Jessen, Oxbøl 1993.

OUDEFORÆLDRE.

(8) Jes Christian Olesen.
Født i Tobøl i Guldager Sogn. (Andet steds står der Hostrup Sogn). Han bliver
døbt i Guldager Kirke 16.8.1799. Døde i Sdr. Oxby. 25.6.1883 som aftægtsmand
efter 2 ægteskaber. Gift 1. gang i Oxby Kirke 6.11.1825 med pigen, Ane
Christensdatter, der var datter af gårdmand i Sdr. Oxby, Christen Nielsen
Berntzen, gift Oxby Kirke 22.6.1798 med Mette Clementsdattter.
Gift 2. gang i Oxby Kirke 18.5.1834 med pigen:
(9) Kirsten Jesdatter,
Født i Blaavand, døbt i Oxby Kirke 28.10.1810. Død i Sdr. Oxby 24.2.1863.
Begravet i Oxby 3.3.1863. De overtog hendes fars ejendomsgård i Sønder Oxby.
Kilder: Guldager og Oxby KB + Matriklen 1844 for Sdr. Oxby.
(10) Søren Nielsen.
Født i Oxby Sogn. Døbt i Oxby Kirke 28.11.1802. Død i Øster Oxby 20.4.1879.
Begravet i Oxby 27.4.1879. Han var vist en virksom mand, idet han først i en
årrække var søfarende som styrmand. Senere gik han i land og blev gårdejer i O.
Oxby, hvor han tillige i perioder var strandfoged og sognefoged i Oxby Sogn. Han
var gift 2 gange. Sidst i Oxby Kirke 20.11.1846 med pigen, Maren Nielsdatter,
født i 0. Oxby 1823. Hun døde der 19.3.1889 som enke på aftægt.
Gift 1. gang i Oxby Kirke 31.3.1834 med pigen:
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(11) Maren Backensen.
Født i Øster Oxby. Døbt i Oxby Kirke 7.10.1804. Død 13.5.1846. Begravet i
Oxby 18.5.1846.
Kilder: Oxby KB + FT 1834-1884 for Oxby Sogn.
(12) Clemen Christensen.
Født 29.7.1804 i Sønder Oxby og døde af brystsvaghed (tuberkulose) 16.02.1846 i
Sønder Oxby. Han var husmand og fisker i Blaavand. Han var gift 2 gange.
Om fiskeriet i Blaavand i 1800’tallet læs da slægtningen, Jes Christian
Mortensens beretning fra Blaavand i: ”Vardesyssel Aarbog 1984” s. 70-81.
Gift 2. gang i Oxby gi. kirke 1.7.1844 med:
(13) Maren Kirstine Backensdatter.
Født 23.5.1822 i Nr. Oxby og døbt i den gamle stråtakte kirke i Oxby 26.5.1822.
Hendes faddere ved dåben var gårdmand Simon Hansens hustru Anne
Sørensdatter, Mosevraa, gårdmand Jørgen Christensen, Bordrup, gårdmand
Terkild Hansen Pedersen, Vejers, ungkarl Jørgen Nielsen, Vejers og Kjersten
Simonsdatter i Mosevraa.
Før sit første ægteskab havde hun datteren Johanne Kristine Backensen født i
1844. Hun blev gift 2. gang 22.5.1847 med ungkarl Carsten Nielsen i Sdr. Oxby.
Kilder: ”Vardesyssel Aarbog 1995” s. 69-70 + Oxby KB og FT.

Maren Kirstine Backensdatter (13) i Blaavand.
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(14) Ole Balslev Andreasen
Født i landsbyen Borre i Aal Søgn og døbt i Aal Kirke 25.6.1809 som søn af
husmand og hjuler i Borre, Andreas Olufsen Balslev og Maren Nielsdatter. Han
blev båret til dåben af Anne Margrethe Hansdatter fra Borre. Faddere var degnen,
hr. Balslev, Terkel Jensen i Markskield, Peder Sørensen i Kærup, Jens Nielsen fra
Jegum, Ole Madsen fra Borre, Hans Simonsen Nielsen fra Borre. Degnens søster
Birgitte Kirstine Balslev i Oxbøl. Karen Nielsdatter fra Jegum, Grethe
Christensdatter fra Borre og Mads Olesen Møllers datter, Maren i Skjødstrup.
Ole Balslev Andreasen blev senere fisker og gårdejer i Blaavand i Oxby Sogn.
Gården (matr. nr. 13a fæstede han først af Nørholm Gods og købte senere i
selveje) lå, hvor nu Post & Telegrafvæsenets Radiostation kaldet "Blaavand
Radio" ligger og eksisterer som sådan ikke mere. Han overlevede hustruen.
Gift 6 111 837 i Oxby Kirke med pigen:
(15) Christina Pedersdatter.
Født i Vejers i Oxby Sogn og døbt i Oxby gi. Kirke 5.5.1805. Datter af gårdmand
i Vejers, Peder Knudsen og Ane Sørensdatter. Hun døde i Blaavand 9.5.1889.
Begravet Oxby gi. Kirke 14.5.
Kilder: ”Vardesyssel Aarbog 1985” s. 7-8 + Matriklen 1844 + ”Vardesyssel
Aarbog 1995” s. 70 + Nørholm Gods Fæsteprotokol + Aal og Oxby KB.
Indskrift i Bibelen, Kjøbenhavn, 1876:
Skjænket til Ole Balslev Andreasen og
Hustru Kristine Pedersdatter af Blaavand i
Anledning af Deres Guldbryllup d 5te
Novbr. 1887 med det Ønske, at denne Guds
kostelige Gave maatte blive til Velsignelse
baade for Dem selv og Efterkommere i Overenstemelse med den bekræftende Udtalelse i Ps 309
Guds Ord, det er vor Arvegods
Det skal vor Afkoms være
Gud giv os i vor Grav den Ros
Vi holdt det højt i Ære
det er vor Hjælp i Nød
vor Trøst i Liv og Død
O Gud! ihvor det gaaer
Lad dog, mens Verden slaaer
det i vor Æt nedarves!
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1 x TIPOLDEFORÆLDRE.
(16) Ole Jessen.
Født i Janderup by. Døbt i Janderup Kirke 28.10.1766. Død i Oxby 2.12.1846,
begravet der 6.12.1846. Han var husmand og fisker i Blaavand efter 1801. Ved
matriklen 1837 ejede han matr. nr. 24 i Blaavand.
Gift med pigen:
(17) Sophia Amalia Schrødersdatter.
Født i Rolsted Sogn i Odense Amt. Døbt i Rolsted Kirke 1.4.1770. Død i Oxby
17.8.1855. Begravet der 22.8.1855. Hun ses sammen med manden at bo i Tobøl i
Guldager Sogn ved Folketællingen 1801, da var han murermester og opdrætter
der.
Kilder: ”Hebogaard-bogen” + Jandeaip, Oxby og Rolsted KB + Janderup og
Oxby FT.
(18) Jes Christensen Tane,
Født i Blaavand. Døbt i Oxby Kirke 14.11.1773. Død i Blaavand 24.2.1848.
Begravet i Oxby 29.2.1848. Han var gårdejer af gården matr. nr. 10, og fisker i
Blaavand.
Gift i Oxby Kirke 4.12.1801 med pigen:
(19) Mette Johnsdatter,
Født i Nr. Oxby. Døbt i Oxby Kirke 9.6.1782. Død i Blaavand 13.7.1857.
Begravet i Oxby 17.7.1857.
Kilder: ”Hebogaard-bogen” + Matriklen 1837 + Oxby KB og FT.
(20) Niels Jensen Sørensen.
Født i Oxby. Døbt der 11.2.1776. Død i Oxby som aftægtsmand 91 år gammel
12.1.1868. Han var husejer og smed i Oxby.
Gift i Oxby Kirke 7.11.1800 med pigen (Maria eller Maren):
(21) Maria Kirstine Nielsdatter.
Hun optræder i kirkebogen under skiftende fornavn! Hun er født i 0. Oxby. Døbt i
Oxby Kirke 19.5.1777. Død i Oxby 8.4.1860. Begravet der 15.4.1860.
Kilder: ”Hebogaard-bogen” + Matrikel 1837 + Oxby KB og FT.
(22) Backen Nielsen.
Født i Weiers i Oxby Sogn. Døbt i Oxby Kirke 20.7.1766. Død som aftægtsmand i
Øster Oxby 27.6.1847. Begravet i Oxby 1.7.1847. Han var gårdejer i 0. Oxby af
matr. nr. 55.
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Titelblad fra Backen Nielsens slægtsbibel, her i 2/3 gengivelse. Forrest i bibelen
er der 10 sider håndskrevne slægstoptegnelser. Den ejes af Hebogaard-slægten.

Gift i Oxby Kirke 17.2.1797 med enke efter Lauritz Johnsen i Oxby:
(23) Mette Juulsdatter.
Født i 0. Oxby. Døbt i Oxby Kirke 25.8.1765. Død i O. Oxby 30.5.1847.
Begravet i Oxby 4.6.1847.
Kilder: ”Hebogaard-bogen” + Matrikel 1837. + ”Vardesyssel Aarbog 1989” s.
114-116.
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(24) Christen Nielsen Berntzen.
Født i Sønder Oxby og hjemmedøbt juleaften 1765 (sandsynligvis straks efter
fødslen).

Gift 2 gang i Oxby Kirke 22.6 1798 med pigen:
(25 ) Mette Clemensdatter.
Født i Vandflod ved Blaavand i 1733.
Kilder: Oxby KB og FT.
(26) Backen Johnsen.
Født i Nr. Oxby. Døbt i Oxby Kirke 10.9.1780. Død i Nr. Oxby 21.1.1865, 84 år
gammel. Ved dåben blev han båret af Søren Jensens hustru af Blaavand og
fadderne var Juul Johnsen 0. Oxby, Jens Møller i lloe, Jesper Christensen i S.
Oxby og Ane Nielsdatter ibidem (samme sted), l ian var husejer i Nr. Oxby af
matr. nr. 73.

Gift 10.2.1811 i Oxby gi. Kirke med pigen:
(27) Johanne Pedersdatter.
Født i Vester Oxby. Døbt i Oxby Kirke 12.10.1788. Død i Nr. Oxby 5.6.1878, 90
år gammel og enke. Ved dåben blev hun båret af Hans Eschesens hustru af
Wandflod. Faddere var Niels Berentsen, Berthel Christensen og Jes Poulsen af
Oxbye og Anna Jesdatter af Blaavand.
I 1834 havde de følgende børn boende:
Johan Backensen født i 1811.
Kirsten Backensdatter født i 1813.
Ane Backensdatter født i 1814.
Peder Backensen født i 1816.
Peter Backensen født i 1819.
Maren Kjerstine Backensdatter født i 1822.
Else Backensdatter født i 1824.
Kilder: Hebogaard-bogen. + Matriklen 1837 + Oxby KB og FT.
(2SJ Andreas Olufsen Balslev.

Født i Aal Degnebolig 26.4.1786. Død som enkemand og aftægtsnyder hos
svigersønnen, Christian Gotlieb Riilke i Borte 21.4 1876. Han var i mange år
hjuler og ejede en mindre ejendom i Borre, Aal Sogn.
Gift 29.5.1807 i Janderup Kirke med:
(29) Maren Nielsdatter.
Født i Jegum i Janderup Sogn i 1799. Død i Borre 2.5 1848.
Kilder. "Vardesyssel Aarbog 1985" s. 8. (Der er hendes fars efternavn forkeil.
I l in hedder rettelig Niels Jensen) i Aal og Janderup KB og FT.
(30) Peder Knudsen
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Født i O. Weiers Oxby Søgn 21.7.1765. Flau var gårdmand i Weiers afen gård
med hartkorn: 2-0-0-2. Ejede 1837 matr nr. 4 mm Død som aftægtsmand i
Weiers 4.6.1833 Alder 68 år minus 6 uger.
Gift i Oxby Kirke 7.12.1792 med:

(3 1) Anne Sørensdatter Gade,
Født i Oxby. Døbt i Oxby Kirke 30.8.1772. Død og begravet i Weiers 21.4.1826.
Kilder: Matriklen 1837 + Oxby KB.

2 x TIPOLDEFORÆLDRE

(32) Jes Mortensen.
Nævnes også som Jesse. Er antagelig født i Janderup Sogn ca. 1712 og begraves
sammen med sin 2. hustru i Janderup, 2.6.1795, 83 år gammel. Han var
selvejergårdmand i Janderup by, og ejede der gården matr. nr. 30, som sønnen
Peder Jessen overtog efter faderen. (Folketællingen 1787, nr. 1 i Janderup By).
Først var han gift med Hedevig Elisabeth Bennetsdatter (søster til Degn Giinthers
kone i Janderup) i Janderup Kirke 26.10.1741. Flun begravedes i Janderup
29.11.1761, 42 år gammel. Hun var datter af Bennet Iverssøn der.
Gift 2. gang i Janderup Kirke 4.3.1762 med pigen:
(33) Kirsten Lasdatter.
Født i Janderup by. Døbt i Janderup 1726. Begravet i samme grav som sin mand
2.6.1795
Kilder: ”Janderup og Billum Sogne” 1982 bd. 11, s.292 og 349-350 + GRN/930,
GRN/104-2 + ”Hebogaard-bogen” + Jandeaip KB og FT.
(34) Johan Richard Eberlin Schrøder.
Født ca. 1733. (”aus Copenhagen”). Død som pensioneret sergent og underofficer
i Sønderbøl i Aal Sogn 7.11.1817. Begravet i Aal 15.1 11817. Første gang vi får
kendskab til ham er, da der i Billum-Janderup Sogns Kirkebog 1768 står, at
Kirsten Loftgaard har laet skilsmisse for den bortrømte Johan Schrøder, med
hvem hun var trolovet. (Hun blev 6.4.1768 gift i Aal Kirke med Søren Gundesen
på Engvei i Aal Sogn). Næste gang er ved hans børns dåb i Rolsted Sogn, ved
Odense 1770-1779. Den 9.11.1779 blev han afhørt i en ”sag” i Riibe jf. 9.
Bataillons Justitsprotokol bind 9 s. 866-875 (da skrives han at stamme fra
Copenhagen!). Fra ca. 1785-1793 boede de i matr. nr. 18 i Hyllerslev i Janderup
Sogn. Ved Folketællingen 1801 for Aal Sogn boede de i et hus med jord på
Engvej.
Gift med:
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(35) Christina Christensdatter.
Født ca. 1747. Død i Sønderbøl i Aal Sogn 4.1.1834, da 87 år gammel. Hun
begravedes i Aal 12.1.1834.
Se ”Fano’s historie" 1933 ved Kromann, hvor en søn, Johan Friederich Schrøder,
født i Kerteminde 1778, flyttede til Fanø 1803 og købte Lorentz Holsts Skibsværft
m.m i 1806 og solgte det igen i 1849. Døde i Sønderho 12.9.1870.
Kilder: GRN/930-7 s. 394 + ”Janderup og Billum Sogne", bd. III s. 77 og 138-139
i- Personarkiv i Blaavandshuk Lokalhist. Arkiv i Oxbøl (1. Læg: Schrøder) +
"Hebogaard-bogen” + Per Schrøder, Kong Valdemarsvej 29, 2840 Holte. tlf.
42.80.36.22. (Han er Schrøderslægtens kontaktperson) + Aal og Janderup KB.
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Nedkopieret kopi af begyndelsen på afhøringsdokumentet for Johan Richard
Ebcrlin Schrøder dateret Riepen 9.11.1779 aus Copenhagen. (pag. 866a-874b)
Original i Rigsarkivets 3. afd. (Forsvarets Arkiver). J. nr.: 64-830 af 27.8.1982.
Ref.: EC/BAa.

(36) Christen Christensen Thane.
Født i Blaavand. Døbt i Oxby Kirke 21.6.1733. Død som 69 årig i Blaavand.
Begravet i Oxby 18.7.1802. Han var gårdmand og fisker i Blaavand. Trolovet
13.6.1765 efter Kgl Bevilling på grund af slægtskab
(iilt i Oxby Kirke 15 11 1765 med:
(3 7) M et te .1esdat t er
Født i Vandflod Døbt i Oxby Kirke 1 1.3 1736 Død i Blaavand som aftægtsenke
15 1822. 86 år og 6 uger gi. Begravet 5.5.1 822.
Kilder, "Heboi’aard-bøt’en” t Matriklen 1788 o« Oxby KB.
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(38J John Juulsen. ( >-'

Født i Øster Oxby. Døbt i Oxby Kirke 5.9.1756. Død i Oxby 19.5.1829 Begravet
der 28 5. Han var gårdmand i Nr. Oxby samt 1801 også skoleholder!
Gift i Oxby Kirke 26.1.1776 med pigen:
(39) Kiersten Pedersdatter, " Født i Nr. Oxby. Døbt i Oxby Kirke 7.6.1750. Død som aftægtsenke i Nr. Oxby
7.2.1833, 82>/2 år gi. Begravet 16.2.1833.
Kilder: ”Hebogaard-bogen” + Oxby KB og FT 1787 & 1801.
(40) Søren Nielsen.
Født i Vandflod. Døbt i Oxby Kirke 6.1.1742 Død som 90 årig aftægtsmand i
Oxby 12.4.1832. Begravet der 19.4.1832. Ilan var gårdmand og senere gårdejer i
Oxby. Trolovet efter Kgl. Bevilling p gr. af slægtskab.
Gift i Oxby Kirke 3.1.1766 med pigen:
(41) Maren Jensdatter Gade.
Født i Oxby. Døbt i Oxby Kirke 19.4.1733. Død i Oxby 5.12.1819, 86 år gi. som
aftægtsenke. Begravet der 12.12.1819.
Kilder: ”Hebogaard-bogen” + Oxby KB og FT 1787 & 1801.
(42) Niels Sørenssøn Tane,
Født i Tane i Oxby Sogn. Døbt i Ho Kirke 20.3.1718. Begravet i Oxby 28.1.1791,
73 år gi. aftægtsmand i O. Oxby. Han var gårdmand og fisker i O. Oxby. Skiftet
ses i Arkiv. nr. B.9-1222 pag. 33b. Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg.
Gift i Oxby Kirke 19.10.1770 med pigen:
(43) Kiersten Christensdatter.
Født i O. Oxby. Døbt i Oxby 20.1.1743. Død Øster Oxby 11.12.1822, 80 år
mindre 5 uger.
Kilde: ”Hebogaard-bogen” + Ho og Oxby KB og FT 1787 & 1801.
(44) Niels Backensen.
Født i Weiers i Oxby Sogn. Døbt i Oxby 23.8.1739. Begravet i Oxby 25.5.1809,
69 år og 2 mdr. Han var gårdmand i Weiers. Gårdens hartkorn var 1778 1-1-1-0
og ejedes af Laurids Hansens enke i Hoe.
Gift i Oxby Kirke 8.101762 med enken:
(45) Else Pedersdatter
Født i Weiers. Døbt i Oxby Kirke 24.9.1730. Begravet i Oxby 13.2.1806, 75 år gi.
Hun var først gift i Oxby Kirke 20.12.1757 med Søren Michelsen af Weiers, der
begravedes i Oxby 24.1.1759. 25 år gi.
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Kilder: ”Hebogaaard-bogen” + ”Slægtshistorisk Grundbog med øvelser i gotisk
skrifttydning” af GRN, Aal 1986 + Hartkornsspecification 1778 (RTK: 313.16) +
Oxby KB og FT 1787 & 1801.
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Nedkopieret udsnit af udstykningskort over Weiers By 1806.
Originalen ligger i Matrikeldirektoratet i Kbh.
Kilde: ”Slægtshistorisk Grundbog ...” s. 34, af GRN.

(46) Juul Johnsen. ’ ' '
Fodt i Øster Oxby Døbt i Oxby Kirke 7.1 1.1728. Begravet der 9.10.1785, 57 år
gi. Han var gårdmand i Øster Oxby.
Gift i Oxby Kirke 311.1755 med pigen:

(47) Mette Hansdatter.
Født i 0. Oxby. Døbt i Oxby Kirke 29.9.1724 og begravet der 8.3.1786, 61 år gi.
Kilder: ”Hebogaard-bogen” + Oxby KB.
(48) Niels Berndtzen,
Født i Outrup ca. 1730. Gårdmand i Oxby. Død i 0. Oxby
S 7 ISO I, 70 ar gi.
(øft 4.12.1761 i Oxbv Kirke med enken:

Begravet Oxby
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(49) Johanne Chri stensdatter.
Født ca 1734 i 0 Oxby Døbt i den samme kirke, hvor hun senere blev gift Gift
I. gang 24.1 1755 med Jes Christensen af 0 Øxby Hun døde 19 11.1804, 70 år
gi. 1 tig. KB er bun døbt i Oxby 6.9.1729('.?).
Kilder: Oxby KB + FT 1787 & 1801.
(501 Clemen Michelsen.
Født ca 1727 Han var boelsmand og fisker i Vandflod. Død i Vandflod 20.9.1808
i Oxby Sogn
Gift 2. gang med:
(5 1) Anna Christensdatter.
Født ca. 1740 Død efter 1801 hos svigersønnen, Jens Hansen Gade i Vandflod,
hvor de havde aftægt.
Kilder: Oxby KB & FT 1787 s. 55a nr. 7 + 1801.
(521 John Juulsen.
*
Født i 0. Oxby, døbt i Oxby Kirke 5.9.1756. Død i Oxby 19.5.1829. Han var
gårdmand i Nr. Oxby samt 1801 også skoleholder.
Gift 26.1.1776 i Oxby Kirke med:
(531 Kiersten Pedersdatter. ( 3 •
Født i Nr. Oxby. Døbt i Oxby Kirke 7.6.1750. Død som aftægtsenke i Nr. Oxby
7.2.1833, 82 år og 6 måneder gammel.
1 ægteskabet var der 9 børn: Peder Backensen Johnsen født i 1777. Juul Johnsen
født i 1778. Maren Johnsdatter født i 1779. Backen Johnsen født i 1780. Mette
Johnsdatter født i 1782. Hans Johnsen født i 1784. Niels Johnsen født i 1785.
Maren Johnsdatter født i 1789. Anna Christine Johnsdatter født i 1791
Kilder: ”Hebogaard-bogen” + Oxby KB & FT 1787 og 1801.
(54) Peder Jessen.
Født i O Oxby. Døbt i Oxby Kirke 14.10.1759. Druknet på havet. Begravet i
Oxby 1.6.1802, 42 år gi. Han var gårdmand i Vester Oxby.
Gift 1.7.1785 i Oxby Kirke med enken:
(55) Anna Nielsdatter Gade.
Født i Oxby, døbt der 5 4.1761. Ved vielsen var han ungkarl i Oxby og hun enke
efter Niels Madsen, som hun blev gift med 4.12.1778. Hun døde i Oxby
31.8 1834.
Med Niels Madsen havde hun sønnen, Mads Nielsen, født i 1782, og med Peder
havde hun: Johanne Pedersdatter født i 1788, Niels Pedersern tødt i 1790, Jes
Pedersen født i 1794, Else Pedersdatter født i 1802.
Kilder: ”Hebogaard-bogen” + Oxby KB & FT 1787 og 1801
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(56) Oluf Andreasen Balslev
Født i Stauning Præstegård i 1739, student og senere huslærer. Død i Borre i Aal
Sogn 16.1.1817. Han var theologisk kandidat (hvilket betød, at han i præstens
fravær kunne forrette kirkelige handlinger) således var han faderens kapellan i en
årrække ved Stauning Kirke. Siden var han sognedegn i Aal Sogn i 32 år. Ved
hans død skriver præsten om ham "En ærværdig mand" Han blev kaldet til
embedet i 1785 og skulle tillige forrette tjeneste som kirkesanger ved Aal Kirke.
Den 13.8.1788 underskriver han et fæstebrev på Hesselmed på 3 mark- og
engstykker i Aal Sogn, som så har udgjort jordarealet til den jordløse degnebolig i
Oxbøl.
Fra Olufs embedstid er bevaret hans kirkebogskopi af Aal Kirkebog 1789-1817,
se kopiside 15B-16 fra 1792 her af denne:

Halv str af fra Oluf Balslevs Kirkebog for Aal Sogn 1792 (pag. 16a).
1 Ribe Bispearkiv findes et dokument, hvor han far oprejsning for ”begaaet
leiermaal” af 25.10.1 777. Dvs. han har været beskyldt for, at have gjort en ugift
kvinde gravid, som sa senere har trukket anklagen tilbage. Det er sandsynligt, at
denne sag har bevirket, at han trods sin theologiske examen ikke har kunnet blive
præst.
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Gift 2 gang i Aal Kirke 18.10.1793 med pigen Mette Hansdatter, fedt i Sohuse,
Aal Sogn 1770 og død i Oxbol 17.3.1834 som aftægtsenke hos gårdmand, Hans
Pedersen i Søhuse.

Gift i Stauning Kirke 1781 med kgl bevilling med pigen:
(57) Anne Miltersdatter.
Født i Bousøe i Stauning Sogn i 1763. Døbt der 24.7.1763. Hun døde i
degneboligen i Oxbøl og blev begravet på Aal Kirkegård 23.9 1793. Hun var da
29 år, 1 md, 3 uger og 5 dage gammel.
Kilder: ”Vardesyssel Aarbog 1985” s. 9-10 og samme 1995 s. 78 GRN-2-200-03
s 185 + Stauning og Aal KB + FT 1787 og 1801 for Aal Sogn.
(58) Niels Jensen.

Født Jegumgaard, Janderup Sogn 1741 og død der. Han var fæster af
Jegumgaard, nuværende ”Egelund”
Gift Aal Kirke 7.4.1774 med:
(59) Karen Sørensdatter.
Født Trolholm. Døbt Aal 24.1.1757 og død Jegumgaard 1791, 35 år.
Kilder: ”Janderup og Billum Sogne” bd.3 s. 73. ”Vardesyssel Aarbog 1985” s. 61.
(60) Knud Christensen Jegum,
Født 7.8.1735 i Borre i Aal Sogn. Død Weiers 57 år gi. Begravet i Oxby
17.5.1792. Han var gårdmand og fisker i Weiers.
Gift i Oxby Kirke 13.12.1764 med:
(61) Anna Pedersdatter,
Født i Weiers. Døbt i Oxby 3.9.1741. Død Weiers. Begravet i Oxby 13.10.1805,
64 år gi.
Kilder: Aal ost Oxbv KB + FT 1787 som ses i udsnit herunder.

Weiers 3. familie 1787: Knud Christensens husstand.
Kilde: ”Slægtshistorisk Grundbog ...” s. 35
(62) Søren Nielsen.
Født i Vandflod. Døbt Oxby Kirke 6.1 1742. Var gårdmand og fisker i Oxby
27.11.1775 sælger han en eng i Aal Mærsk til Hesselmed. Han var selvejer i
Oxbv Død i Oxby 12.4.1832
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Gift i Oxby Kirke med kgl. bevilling 3.1.1766 med pigen:
(63) Maren Jensdatter Gade.
Døbt i Oxby 19.4.1733 Død sammesteds 5.12.1819.
Kilder: ”Hebogaard-bogen” + Oxby KB & FT 1787 og 1801

Livet på en fæstebondes gård i Vestjylland omkring 1750,
De gammeldags huse var tarvelige over al måde efter vore krav til
bekvemmelighed og hygge nu til dags. Som regel har de nok hele landet over
vieret opført afbindingsværk; stolperne blev sat på store kampesten og så højt, at
vandet ingen steder kunne nå træværket, men til alle sider havde frit lob. De
vandrette stykker tømmer, som forbandt to stolper eller stænger, kaldtes ”løsholt”
og var atter støttet på midten af to lodrette ”dokker” eller ”dværge”, den ene
mellem løsholtet og remmen. Vægtavlerne både for oven og for neden var før
murstenenes brug klinede. De, som kunne overkomme det, overstrøg de øverste
tavl med kalk; de nederste tavl led især stærkt mod syd og vest og trængte hvert
forår til at sættes op på ny.
De indre skillerum blev sat op af lufttørrede sten, som man uden særlig
vanskelighed, blot der var adgang til ler, selv kunne tilberede. Skorstenene var
endnu så sent som 1795 ikke i brug alle steder, hvad der giver præsten N. Blicher
anledning til at sige: ”En farlig uskik er denne, at adskillige ikke alene hus-, men
endog gårdbeboere ikke har skorstenspiber oppe over taget, men kun ildsted under
åbent tag, som ikke er muret højere end til loftet. Det er rædsomt at se gnisterne af
den lange tørre lyng og lyngtorv fare op til alle sider især ved gildes færd, når det
tillige blæser. Sært nok, at ildsvåde så sjældent derved påkommer"”
I bondens lave stue var der lergulv, man lagde gerne hestepander under gulvet i
loen og i overstuen, så var der mere klang i gulvet, når folk tærskede eller
dansede. Det var mere ”gjaldert”. Når så leret var lagt og færdigt til at drives med
kølle, kunne unge i nabolaget blive budt til en dans for at jævne det og trykke det
sammen.
”Loftsskud”, et loft af pløjede, i hinanden drevne fjælle, fandtes kun i
opholdsstuen, dog plejede der at være en smule loft omkring skorstenen i
kokkenet. 1 overstuen derimod har edderkopperne i mands minde fra deres
spindelvæv kigget ned på gæsterne, når de ved festlige lejligheder var bænkede på
uhøvlede ”fyrre-dæller”.
Der fandtes intet sovekammer. 1 stuen stod en bænk langs vinduerne, et bord, en
lænestol med halmsæde i kakkelovnskrogen og et skrin med gamle klude på
kakkelovnens anden side. Ægtesengen var anbragt mellem skorstenen og
ydervæggen med fodenden mod ydervæggen. De andre senge stod ved den nordre
væg Samtlige disse senge var himmelsenge, men næsten altid uden forhæng,
hvilket man ikke havde råd til
Kakkelovnen var en bilægger, da der brugtes mange hedetorv, og i dennes
overligger var der på forsiden drillet et hul, hvori man stak en smækker jernstang,
der om aftenen bar tranlampen med sivvæge. Om denne lampe samledes da alle i
huset Både mand og kone, børn, karl, pige og dreng ”bandt” af alle livsens
kræfter for at kunne tjene lidt til udgifterne
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l-'olk, der endnu er i deres bedste alder, har i deres barndom således stået ved
tranlampen og lært deres børnelærdom Tælle brugtes næsten ikke, da farene var
vderst magre, og selvom der slagtedes mange, var det en sjældenhed, at der kunne
være tælle ved dem Ja, selv grisene var så magre, at der i reglen kun var et par
pund flomme i hver

Den daglige kost var meget tarvelig. Om morgenen spiste man de kartofler
opstuvede, som man havde levnet aftenen før, men uden nogen slags tilbehør,
eller også spiste man øllebrød med spegesild til. Nu spiser man ost til øllebrøden.
Om middagen fik man gerne kartoffelgrød med lidt "mjødrod" (den synkning, der
blev på bunden af karret, når man blandede mjød) at dyppe i, i stedet for smør, og
øl at søbe i stedet for mælk. Om aftenen spiste man ”trinde” kartofler eller
melgrød og levnedes der noget af denne, fik man levningerne næste morgen i
øllebrøden.
Sengen har ofte et åbent rum under, som da f.eks. brugtes til at gemme kartofler
i om vinteren for at bjærge dem mod frost, men ofte var sengestokken helt ned til
gulvet, og der er da brolagt med mursten nederst. Ovenpå lægges tørv eller nogle
knipper lyng, som man har det. Der ovenpå igen et knippe halm eller to og så
sengeklæderne, der tit er ypperlige - kun efter vor smag alt for tunge.

Mindre vestjysk fæstegård fra ca. 1750.
1 Ældre tider brugtes sikkeret udelukkende uldne lagener, ”hylsklæder” eller
”tjaal”, der blev vasket en eller to gange om året Når farene hvert forår og efterår
tvættedes til klipning, kom lagenerne i fårevandet sammen med det andet uldtøj,
og da man sjældent havde overflødig besætning, lå folkene uden lagener, sålænge
det stod på. Over dynen bredes et pænt, hvidt lærredslagen til pynt. En sådan seng
er om vinteren særdeles varm og kan være overmåde behagelig at ligge i når
halmen er frisk, rystet godt op, og når der ingen mus er i den. Men er halmen
gammel og muggen, hvad den tit er hos småfolk, skiftes den kun en gang om året,
og skal det tages nøje, samles den brugelige halm endda fra det, som er blevet til
smuld, for at blive benyttet endnu en gang, - ja, og begynder så tilmed musene
deres natlige leg, så er det til at fortvivle over. Man er lige ved at falde i søvn,
men pludselig tildrager en sagte puslen ens opmærksomhed, den kommer
nærmere og nærmere, nu standser den, men kun et øjeblik, så begynder den påny,
stråene knaser og rasler, til sidst slipper musen op på lagenet, man griber efter
den, men den springer ned på gulvet. Et øjeblik er der stille, og man tror man er
fri, men nej, der er tiere i følge, og den gamle leg begynder på ny.
Kilde: ”Dansk bondeliv, således som det i mands minde førtes navnlig i
Vestjylland”, København 1889.
Forklaring til grundtegningen på næste side.

39

Gårdens ruminddeling er således: j = indgangen til huset for mennesker og dyr.
fr = fremmerset, en mellemting mellem køkken og bryggers med stald, kb = to
kobåse. st = steggers. a = arnested, o = bageovn, t = tørverum. f = fåresti. dst =
dagligstue, som er husets eneste stue. s og s = to lukkede senge (alkover), k en
pottekakkelovn.

Grundtegning af den på foregående side afbillede fæstegård.

Om hartkorn, landgilde & matrikler.
Hartkorn var oprindelig fællesbetegnelsen for de afgifter, bønderne ydede i
naturalier - landgilde - til godserne. De forskellige afgifter var i godsernes
jordebøger angivet i forhold til 1 tønde rug eller byg, der var hårdt korn i
modsætning til havre, der var blødt korn.
Forholdene på de forkellige godser var afvigende, men normen for den
almindelige beregning var:
1 tonde rug eller byg = 1 tønde hartkorn.
1 tønde gryn eller hvedemel = 2 tønder hartkorn.
1 tønde hvede eller ærter = 1Vi tønde hartkorn.
I tønde havre = V tønde hartkorn.
1 tønde humle = V tønde hartkorn.
4 læs enghø = 1 skæppe hartkorn.
12 gæs = 1 tønde hartkorn.
I tønde hartkorn = S skæpper = 32 fjerdingkar = 96 album, de forkortes: tdr., skp.,
fdk.. og alb.
Ved enevældens indførelse 1660 indkaldtes godsernes jordebøger til kongen, og
på grundlag heraf udarbejdedes en fælles jordebog for alle landets ejendomme,
den såkaldte ”Matrikel 1664” hvori ejendommene skyldsattes i hartkorn. I 1661
og 1662 blev der også udarbejdet matrikler, men disse havde ikke et
udspecificeret hartkorn
Men skyldsætningen fra 1664 viste sig snart at være uretfærdig, idet ligningen
på godserne som nævnt havde været forskellig, og man påbegyndte derfor i 1681
udarbejdelsen af en ny matrikel baseret på jordens ydeevne - bonitering - der
sattes i forhold til arealet og således angav det harkorn, der skulle svares.
Ved boniteringen sattes agerjorden i klasse efter godhed; enge, overdrev og
skove takseredes efter det udbytte, de kunne frembringe, f.eks. antal hølæs,
græsning, svins olden m m. Også mølleriet og enkelte andre erhverv blev
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inddraget heri og vurderedes efter indtægt, men enhedsbetegnelsen var stadig
hartkorn.
Trods mangelfuld opmåling og kortlæsning var denne hartkornsskyldsætning,
kaldet Matrikel 1688, god og retfærdig, men da den i halvandet hundrede år blev
benyttet som basis for grundskatten på landet, blev den på grund af jordens
forbedring m m. efterhånden mere og mere uretfærdig, hvorfor man i årene 18061822 udarbejdede Danmarks sidste matrikel, der dog først kom til at gælde fra
1844 (1837).
Boniteringen var denne gang langt mere omhyggelig og al agerjorden sattes i
takst fra ” 1” til ”24” Af de bedste jorder beskattedes 6 1/6 tønde land (a’ 14.000
kvadratalen) til at yde 1 tønde hartkorn. På Lolland og Falster gik der 9 4/5 tønde
land og i Ringkøbing Amt 45 tønder land til 1 tønde hartkorn. Gennemsnittet for
hele landet var 18 tønder land pr. tønde hartkorn
Kilde: ”Slægtshistorisk Grundbog - med øvelser i gotisk skrifttydning” af Gert
Ravn Nørgaard, Aal 1986.

Gammel mål, vægt og mønt.
Længdemål: 1 favn = 3 alen = 188,4 cm.
1 alen = 62,77 cm
1 fod = I/2 alen = 3 1,38 cm.
1 kvarter = 'A alen = 15,7 cm.
1 tomme = 2,61 cm.
Flademål:
1 td.land = 14.000 kvadratalen = ca. V2 ha.
1 td.land = 8 skæpper (skp.).
1 skp. = 4 fjerdingkar (fdk.).
1 fdk. = 3 album (alb).
Vægt:
1 lispund = 8 kg.
1 pund = 500 gr.
1 pund = 32 lod
1 lod = 15 gr.
1 kvint = 1/3 lod = 5 gr.
1 kvintin = 'A lod = 3,9 gr.
(kvint og kvintin staves oftest qu i stedet for kv).
Mønt:
1 rigsdaler (rdl.) = 6 mark = 4 kr.
I mark = 16 skilling.
Kilde: ”Slægtshistorisk grundbog med øvelser i gotisk skrifttydning” af Gert Ravn
Nørgaard, Aal 1986.
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”Forordning om Stavnsbaandets Løsning fra Godserne for Bondestandens
Mandskiøn i Danmark 1788”.
Kilde: ”Vardesyssel Aarbog 1988” s. 6-29.
3 x TIPOLDEFORÆLDRE

(64) Morten Pederssøn.
Født i ”Bredmose” i Ho Sogn 1671. Var rytter og gårdmand i Janderup By. Død
Janderup 1742.
Gift i Ho Kirke 31.10.1700 med:
C62) Karen Jensdatter.
Født i ”Sønderballe”, Ho Sogn 1677. De blev først fæstere af ”Kapitelsgaarden”
senere af ”Aaremestergaarden” i Janderup, hvor hun døde.
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Kilder: ”Vardesyssel ?\arbog 1988" s 96. -i samme 1993 s. 92 (arver penge efter
Mette Bertelsdatter i llo) + "Janderup og Billum Sogne” bd 2 s. 325 -i Ilo &
Janderup KB.
(66) Las Madsen.
Født i Janderup 1696. Død i Hyllerslev, Janderup Sogn 1774. Han overtog
skrædderiet efter faderen. 1743 fæster han tillige kirkebolet i Janderup, hvor han
boede på matr. nr. 34a. Samme år nævnes det, at han ingen heste har, men har
køer til sine 9 små børns ophold, (fra datidens skatteselvangivelse).
1764 sælger han ved skøde en anpartseng i Janderup Enge for 94 Rdl. og
underskriver med ”egen Haand oc Signete”. Efter konens død kom han på aftægt
hos en datter og svigersøn i Hyllerslev, hvor han døde
Gift i Ho Kirke 23.1.1718 med pigen:
(67) Birgitte Nielsdatter.
Født Vesterballe, Ho Sogn 1694 og død i Janderup 1766.
Kilde: ”Janderup og Billum Sognes historie” bd. Il s. 349-350 + ”Hebogaardbogen” + ”Vardesyssel Aarbog 1988” s. 47 + Ho & Janderup KB.
(72) Christen Christensen Børsmose.
Født i Børsmose i Aal Sogn ca. 1702. 1 1727 nævnes han som soldat (Aal KB.
Pag. 8b). Efter giftermålet fortsætter han til søs, først som fisker og senere som
søfarende på langfart. Død Blaavand 74 år gi. Begravet i Oxby 12.11.1776. Han
boede i Blaavand.
Der er et ”hul” i Aal Kirkebog fra 1701 - 1709, hvor ane (72) skulle være født i
Børsmose ca. 1702. Faderen skal hedde ”Christen”, og dem er der 4 af på dette
tidspunkt i Børsmose.
Det ældste barn er døbt 1730 i Oxby og far navnet, Mads, og det andet og sidste
barn, ane (36) far navnet Christen. Han er sikkert opnævnt efter farfaderen. Mads
derimod, må være opnævnt efter sin farmors familie, det er sikkert fornavnet på
hendes får.
Ser man på de 2 sønners faddere, som ikke kommer fra dåbssognet, Oxby, så
findes ingen ”interessante” personer ved sønnen, Mads’ dåb 8.3.1730. Derimod
ved sønnen, Christen, ane (36)’s dåb 21.1.1733 i Oxby Kirke, ses blandt fadderne:
Karen Christensdatter (faster til barnet, og gift 1733 med Søren Johansen i
Børsmose), samt Peder Madsen i Børsmose. Sidstnævnte, Peder Madsen, som
havde tilnavnet Kjærgaard efter sit fødested, viser sig at være interessant. Hans
mors familie kom fra Brich, ligesom ane (72)’s mor også var fra Brich ved
Børsmose.
Gift 14.11.1728 i Oxby med enken:
(73) Maren Jesdatter,
Født i Blaavand. Døbt Oxby 8.6.1704. Død der 61 år gi. Begravet i Oxby
17.11.1765. Hun var gift 1. gang 24.2.1726 i Oxby med Mads Jessen
Kilde: ”Hebogaard-bogen” + Oxby og Aal KB.
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(74) Jes Juulssøn.
Fodt i Vandflod ca. 1684. Død der 81 år gi. Begravet i Oxby 19.9 1765. Han var
gårdmand og fisker i Vandflod.
Gift i Oxby Kirke 6.5.1732 med:
(75) Anna Jensdatter Gade,
Født i Vandflod ca. 1694. Død der 85 år gi. Begravet i Oxby 6.6.1779.
Kilder: ”Hebogaard-bogen” + Oxby KB.
(76) Juul Johnsen = (46)
Født i 0. Oxby. Døbt i Oxby Kirke 7.1 1.1728. Begravet der 9.10.1785, 57 år gi.
Han var gårdmand i Øster Oxby.
Gift i Oxby Kirke 31.1.1755 med pigen:
(77) Mette Hansdatter = (47).
Født i O. Oxby. Døbt i Oxby Kirke 29.9.1724. Begravet der 8.3.1786, 61 år gi.
Kilder: ”Hebogaard-bogen” + Oxby KB + Hartkornsspecificationen 1778.
(78) Peder Backensen. r ry'?
Født i Nr. Oxby. Døbt i Oxby 19.5.1710. Begravet i Oxby 23.12.1792. Han boede
i Nr. Oxby.
Gift i Oxby Kirke 27.12.1736 med pigen:
(79) Maren Nielsdatter.
)
Født i Ø.Oxby. Dobt Oxby 29.5.1707. Begravet Oxby 9.3.1796, 89 år.
Kilder: ”Hebogaard-bogen” + Oxby KB & FT 1787.
(80) Niels Jenssøn = ane (124),
Født i Vandflod Dobt Oxby 29.7.1703. Han var gårdmand i Vandflod Død
Vandflod, 73 år gi. Begravet i Oxby 4.12.1776.
Gift i Oxby Kirke 15 11736 med pigen:
(81) Anne Sørensdatter - ane (125),
Født i Blaavand. Døbt Oxby 19.9.1706. Død i Vandflod 57 år gi. Begravet i Oxby
6.1.1764.
Kilde: ”Hebogaard-bogen” + Oxby KB + hartkornsspecification 1778.
(82) Jens Jensen = ane (126),
Født i Vandflod Dobt Oxby 2.2.1706. Død som aftægtsmand i Oxby, 74 år gi.
Begravet i Oxby 11.3.1 780. Han var gårdmand og fisker i Oxby.
Gift i Oxby Kirke 27 12 1729 med pigen:
(83) F.lse Sørensdatter

ane (127).
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Født i Blaavand. Døbt Oxby 19 6.1707 Død i Oxby, hvor hun begraves
23.12.1781, som aftægtskone 74 år gi.
Kilder: ”Hebogaard-bogen” + Oxby KB + hartkornsspecification 1778.
(84) Søren Nielssøn.
Født i Oxbye 16.. . Var husmand og fisker i Tane og druknede uden alder.
Begravet i Ho 6.6.1727. Hans forældre kendes ikke.
Gift i Oxby 24.6.1703 med:
(85) Maren Clemensdatter.
Født i Tane ca. 1671. Begravet i Oxby 20.11.1751, som aftægtsenke i Tane.
Kilder: ”Hebogaard-bogen" + Oxby KB.
(86) Christen Nielssøn.
Født i 0. Oxby ca. 1692. Død der 56 år og 8 mdr. gi. Begravet Oxby 21.11.1748.
Var sømand og senere gårdmand i 0. Oxby.
Gift i Oxby Kirke 19.3.1724 med:
(87) Kiersten Backensdatter,
Født i Nr. Oxby 1695. Død O. Oxby. Begravet Oxby 21.2.1770, 74 år gi. som
aftægtsenke.
Kilder: ”Hebogaard-bogen” + Oxby KB.
(88) Backen Nielssøn.
Født i Outrup Sogn 1691. Død i Weiers, 80 år gi. Begravedes i Oxby 24.2.1771.
Han var gårdmand i Nr. Weiers.
1 de gejstlige arkiver findes dokumenterne i en sag, hvor degnen i Aal Sogn
sagsøger Backen Nielsen for ikke at erlægge sin tiende til degnen. Nedenfor
følger et af dokumenterne skrevet i den datidige staveform:
Welædle og Høifornemme Monsr. Søren Rygaard Saavelsom Welærværdige og
Høilærde Fir. Niels Eilschou! Gunstige Patroner!
Siden nogle af Aal Sogns Menighed betroe sig modtvillige mod mig i at erlegge
det sædvanlige og tilbørlige Degnekorn, Jule Rædsel med videre, saa maatte det
ikke mishage denem, at ieg understaaer mig i Ydmydhed for denne Sinde at
reqvirere hos Denem:
1. Om Backen Nielsen, boende i Wejers-Bye, Oxby Sogn, ikke bruger og
benøtter sig af 1 Boels lord, som henhører under Aal Sogn.
2. Hvor meget samme lord ”hvorpaa ventelig vel har været beboelse” i Hartkorn
udi Matriculen er ansat for.
3. Om bemeldte Backen Nielsen ikke formelst denne Boels lord bekiender sig
som en Løn af denne Menighed, i det hånd til andre aarlig hidindtil har, og
endnu bortlejer Stole stade udi Aal Kirke saavel for Mænd som Qvinder9
4. Om hånd ikke til Deres Velædelhed, som oppibærer Aal Kirkes Tiende paa
Kirke-Patronens Vegne, aarlig svarer noget korn til bemeldte Tiende, og hvor
meget det er9
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5. Om hånd ikke ogsaa til Deres Welærværdighed Yder og levere aarlig et vist
Qvantum Korn saavel for hans Majsts. Konge som Deres egen Tiende, og
hvor meget det er?
Og endelig:
6. Wille Jeg og ydmygst udbede meg Deres gode Betænkning ”at siden Deres
Welædelheds Ordre, engang giorde Ligning over Aal Sogns Degne-Korn”
hvormeget bemte. Backen Nielsen af Wejers da kand tilkomme af omskrefne
brugende lord aarlig at yde til Mig og Efterkommere, Thi ihvorvel min
Formand SI. Niels Herløf var Efterladen i at paatale denne Sag, da samme
Ligning blef afhandlet, synes det ubilligt om Jeg og Efterkommere der over
skulle miste det som er Ret og tilbørligt.
Hvorfor ieg er herved ydmygst begiærende Deres gunstige Svar og betænkning
her paa teignet; Thi da hånd ikke, efter mine skriftlige og mundtlige Erindringer
her om har villet beqvemme sig til en billig Acort, agter ieg først at notificere hans
Herskab dette, og, i fald det ikke der med kand blive mindelig afgiort, siden
samme Sags omstændigheder for Stiftets høie Øfrighed underdanigst at overdrage.
Wed Submission stedse forbliver Deres Welædelheds og Deres Welærværdigheds Tienestydmygste Tiener L.S. Reehkopf. Aal Degnebolig 10de Aprilis 1749.
Til Giensvar Meldes
At Backen Nielsen i Wejers, bruger Een Boels grunds Eiendom, under Aal Sogn
hen hørrende, Som udi Nye Landmaalings Matricul er anslagen for hartkorn 1 td.
1 fjk. 2 skp. Haver ogsaa Mands og Qvinds Stole stade udi Aal Kierche hvor af
hånd sig og sine benøtter; Giver af samme Boel Aarlig til Kierckens Anpart Korn
tiende, Som ieg paa Kiercke Eierens Vegne oppebærer Rug 3de skipper, men
hvad samme udi ligningen af Aal Deigne Indkomme, er Vorde ansat fore, Kand
icke erindre, ellers en Anden aflige hartkorn, ja og for mindre, Ansatt for een half
skippe Biug Aarlig at svare til Deigne indkombst, Dettte saa Vitt mig er Bevidst,
attesteris efter begiering, under min Haand.
Hesselmed. D. 12te April 1749. S. Christensen
Af det øde Sted, som Backen Nielsen i Wejers eger og bruger, har hånd for de
2de Anparter Korn Tiende aarlig ydet til mine Formænd i Embedet, som hånd og
endnu yder til mig Rug 2 skp. og Byg 3 skp. 1 steden for offer og accadentzer af
stedet svarer hånd aarlig 2 Mark i penge. Aael Præstegaard D. 3. Maj 1749.
M. Eilschow.
Gift 14.12.1727 i Oxby Kirke med:
(89) Maren Terchelsdatter,
Født i Nr. Weiers ca. 1698. Død der 66 år gi. Begravet i Oxby 9.1.1765. Ved
vielsen boede hun i Nr. Wejers.
Kilder: ”Hebogaard-bogen” + ”En anetur i Eventyrets land” + Oxby KB + Aal
Præstearkiv i Landsarkivet i Viborg.
(90) Peder Jørgensen Nourup = (ane 122).

Født i Nourup i Jerne Sogn. Død i Vejers. Begravet i Oxby 7.11.1779 (med
forkert aldersangivelse på 68 år!) Han var gårdmand i Weiers
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Han omtales i følgende: Jeg, Lars Salmonsen, forpagter i Kvong Præstegaard,
kender og hermed vitterliggør, at jeg haver solgt til Peder Jørgensen, Nourup, det
sted, som Christian Sørensen nu beboer i Lunde, hartkorn 2 tdr. 4 skp */2
fjerdingkar, hvor af han svarer i årlig afgift 4 rigsbankdaler og 4 mark Køberen
har betalt mig den accorderede købesum 133 Rigsbankdaler.
Kvong Præstegaard, den 24. April 1769.
Lars Salmonsen.
Dette var en betydelig sum penge dengang, så Peder Jørgensen Nourup må have
været velhavende. Hans forældre kendes ikke med sikkerhed.
Gift 8.2.1728 i Ho Kirke med:
(91) Anna Lauritzdatter = (ane 123J,
Født i Nørreballe i Ho Sogn ca. 1695. Død som enke i Weiers 96 år gi. Begravet i
Oxby 1.5.1791.
Kilder: ”Hebogaard-bogerT + ”En anetur i Eventyrets land” + Ho & Oxby KB +
Kvong Præstearkiv + FT 1787 for Weiers.
(92) Jon Knudssøn,
Født i Weiers ca. 1692. Død 0. Oxby 57 år og 7 mdr. gi. Begravet i Oxby
22.10.1749. Han var gårdmand i O. Oxby og gift 1. gang i Oxby 5.3.1713 med
Maren Nielsdatter, der var født i gården, som datter af Niels Pederssøn der. Hun
begravedes i en ”Fyrkiste” i Oxby 2.10.1720, 29 år og 5 mdr. gi.
Gift 2. gang i Oxby Kirke 11.5.1721 med pigen:
(93) Elisabeth Juulsdatter,
Født i Vandflod i Oxby Sogn ca. 1694. Begravet i Oxby 4.12.1753.
Kilder: ”Hebogaard-bogen” + Oxby KB.
(94) Hans Nielssøn lbssøn.
Født ca. 1676. Død i Øster Oxby 83 år gi. Begravet i Oxby 25.1 1.1759. Han
boede i 0. Oxby. Forældre kendes ikke med sikkerhed.
Gift med:
(95) Maren Jensdatter.
Født ca. 1687. Død O. Oxby 71 år gi. Begravet i Oxby 22.1.1758. Forældre
kendes ikke.
Kilder: ”Hebogaard-bogen” + Oxby KB.
(98) Christen Sørensen lbsen = ane (218).
Født i Vandflod ca. 1694. Død 87 år gi. i O. Oxby. Begravet Oxby 4.31781.
Gift i Oxby Kirke 15.4.1721 med:
(99) Anne Pedersdatter = ane (219).
Født i O. Oxby 1696. Død der som Christen Ibsens hustru i O. Oxby Begravet i
Oxby 2.12.1756 1 ægteskabet var der børnene: Anne Christensdatter født
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17.8.1721, Maren Christensdatter født 12.3 1724, Johanne Christensdatter født
6.9.1729. Der er måske flere børn.
Kilder Oxby KB + ”En anetur i eventyrets land”
(102) Christen Sørensen.
Han er af Vandflod.
Gift 15.4.1721 i Oxby Kirke med:
(103) Anne Pedersdatter.
Hun er af Oxby.
Kilde: Oxby KB.

^>7Ah.1
Oxby gamle Kirke (Danmarks sidste stråtækte kirke) set fra sydøst. Illustration
fra ”Ude og Hjemme 1879” efter skitse af C. Peters.
(104) Juul Johnsen (måske Juel Jonsen)
født i O. Oxby. Døbt i Oxby Kirke 7.1 1.1728. Begravet der 9.10.1785, 57 år
gammel. Han var gårdmand i Øster Oxby
Gift 31.1.1755 i Oxby Kirke med:
(105) Mette Hansdatter.
Født i O. Oxby og døbt i Oxby Kirke 29.9.1724. Faddere ved dåben var Niels
Christensen 0 Oxby, Jens Backensen Nørre Oxby, Jes Nielsen og Christen Jessen
Blaavand, Søren Clemendsen Hvidbjerg, Kiersten Backensdatter og Christen
Nielsen i Øster Oxby, Kiersten Backensdatter og Christen Nielsen i Øster Oxby,
Kiersten Jesdatter og Christen Jensen i Oxby, Maren Clemensdatter Hvidbjerg,
Karen Jensdatter Vandflod og Met Jesdatter Blaavand.
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Hun blev begravet der 8.3.1786, 61 år gammel. 1 kirkebogen for 2.3. 1760 ses, at
Juel Jonsen og hustru skal stå til ansvar for uagtsomhed med døden til følge, for
deres lille datter Lisbeth
Kilder: Oxby KB + Hartkornsspecification 1778.

(106) Peder Backensen. ( •'/
Født i Nørre Oxby. Døbt i Oxby Kirke 19.5.1710. Faddere ved dåben var Niels
Christensen og Jes Jensen Øster Oxby, Mads Nielsen i Oxby, Magret salig Ib
Nielsens i Ho præstegård, Maren Jesdatter, Las Nielsen og An i Øster Oxby. Han
blev begravet i Oxby 23.12.1792. Han boede i Nørre Oxby.
Gift 27.12.1736 i Oxby kirke med:
(107) Maren Nielsdatter. ■'
Født i Øster Oxby. Døbt Oxby Kirke 29.5.1707. Begravet Oxby 9.3.1796, 89 år.
Kilder: Se ane (105).
(108) Jes Christensen.
Født i Oxby. Døbt der 20.10.1726. Faddere ved dåben var Backen Pedersen Nørre
Oxby, Christen Jessen Blaavand, Jens Madsen Blaavand, Laurids Madsen
Vesterballe, Christen Nielsen Blaavand, Hans Sørensen Vandflod, An Jesdatter og
Christen Madsens i Oxby, An Sørensdatter jun. og Else Sørensdatter Blaavand.
Den 25.10.1758 begraves Jes Christensen af Øster Oxby. Samme dag begraves 10
andre på samme kirkegård. Han var gårdmand i Øster Oxby, de må være
omkommet ved en større drukneulykke (?).
Gift 24.1.1755 i Oxby Kirke med:
(109) Johanne Christensdatter,
Født i Øster Oxby. Døbt i Oxby Kirke 6.9.1729. Død i Øster Oxby 1769, 41 år gi.
Gift 2. gang 4.12.1761 i Oxby Kirke med Niels Berndtsen af Outrup = (ane 48).
Kilde: Oxby KB.
(110) Niels Sørensen Gade.
Født i Oxby. Døbt i Oxby Kirke 4.11.1708. Død i Oxby, 74 år gi. Begravet der
25.5.1783. Gårdmand i Oxby. Gift 1. gang 8.2.1733 i Oxby Kirke med Frands
Backensens enke Cidsel Jesdatter af Oxby.
Gift 15.1.1 750 i Oxby Kirke med:
(111) Else Andersdatter Hebo.
Født i Oxby. Døbt i Oxby Kirke 16.7.1724. Ved folketællingen 1787 boede hun
hos sin datter, Anna Nielsdatter og svigersøn Peder Jessen i Oxby Midtby
(Tykby). ”Den 30.4.1795 begravedes på Oxby Kirkegaard Else Andersdatter,
Niels Sørensen Gades enke af Oxby”.
Kilder: Oxby KB + Hartkornsspecification 1778.
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(112) Andreas Kjeldsen Balslev.
Født 11.1.1712 i Oure Præstegaard på Fyn og døde i Stauning Præstegaard
11.7.1787. Student fra Odense 1733 Kateket ved Nicolaj Kirke, Kbh. 1737.
Sognepræst i Stauning ved Ringkøbing fra 1738 1 kirkebogen er indført: ”Han
glemmes sildig af Stavning Menighed, hvor han til megen Velsignelse har staaet
som Lærer på det 50de Aar”. (Bistået af sønnen, ane (56) som kapellan).
Gift i Otterup Kirke på Fyn 8.2.1735 med:
(113) Anne (Anna) Kirstine Olufsdatter Hjorteberg.
Født i 4.1.1708. Død i Stauning Præstegaard 16.1.1768. I kirkebogen er indført:
”Huld, gudfrygtig, retsindig, Dydig og Brav Kone”
Kilder: ”Vardesyssel Aarbog 1995” s. 82. + H.F. Rørdam: ”Bidrag til
kateketembedets historie, især i Christian VI’s tid” (I: ”Kirkehistoriske samlinger,
5. Række, bd. 5”, s. 107-11 1). + Mogens Seidelin: ”Den Seidelinske slægtsbog”
bd. 2 (1960). + Johannes Balslev: ”Stamtavler over slægterne Balslev, Balsløv,
Balsløw”, Islandsgade 28.st. 6700 Esbjerg. + Slægtsforsker: Herdis Nielsen,
Gårdstedet 11,11/tv 2500 Valby og KB.
(114) Milter Willadsen,
Han var gårdmand i Bousøe i Stauning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt..
Gift i Stauning Kirke 20.10.1754 med pigen:
(115) Kirsten Andersdatter,
Ved Folketællingen i 1787 var Milter og Kirsten henholdsvis 56 og 57 årgamle.
Kilder: ”Vardesyssel Aarbog 1995” s. 83 + Stauning KB.
(116) Jens Christensen Jegum.
Født 1696. Død i Jegumgaard 84 år gi. Begravet i Janderup 4. fredag efter påske
1780. Han giftede sig til sin gårdpart af Jegumgaard, ved vielsen i Janderup Kirke
27.10.1726 med pigen Mette Pedersdatter, født i Jegumgaard og døbt i Janderup
7.10.1708, som datter af Peder Nielsen der. Gården hedder i dag ”Egelund”.
Trolovet i Janderup Kirke 23.3.1747 med:
(117) Maren Hansdatter.
Hun var ved vielsen ”af Hillerslev”, Janderup Sogn.
Kilder: ”Janderup og Billum Sogne” bd. 111 s. 73. + ”Vardesyssel Aarbog 1985” s.
61 + Skiftet ses i B. 122-3 pag. 35b-43a i Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg
+ Janderup KB.
(118) Søren Bundesen.
Født i Trolholm. Døbt i Aal 22 5 1712. Han var fæster i Trolholm. Død i
Trolholm og begravet i Aal Kirke Festo Novianni (1.1)1781,68'/2 år gi.
Gift i Aal Kirke 1.12.1740 med pigen:
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(1 19) Kirsten Nielsdatter.
Født ca. 1722 Ved vielsen var hun af Trolholm. Død Trolholm. Begravet i Aal
Festo Annunciat Mar 25.3.1773, 5 1 år gl.
Kilder: ”Vigtoft-bogen” + Aal KB

(120) Christen Nielsen Jegum.
Født i Jægum, Janderup Sogn. Døbt Janderup Kirke 26.6.1698. Død som
aftægtsmand i Borre, Aal Sogn. Begravet Aal 15.3.1763. Var gårdfæster under
Hesselmed. Afstod fæstet 10.10.1758 til Jens Madssøn af Billum, mod at denne
ægtede datteren Petronelle og ”giiver dem fornöden ophold med fode og klæder
saalænge de lewer, og efter deris død lader dem sömmelig og Christelig begrawe”
Gift i Oxby Kirke 8.12.1720 med pigen:
(121) Karen Terchelsdatter.
Født i Weiers i Oxby Sogn ca. 1693. Død i Borre. Begravet i Aal 28.2.1778, 86 år
gammel og aftægtsenke i Borre.
Kilder: ”Simonsen-slægten i Vrøgum” + Aal og Janderup KB + Hesselmed
Godsarkiv.

Skematisk forklaring på bondens tiendeydelser indtil 1782.
(1221 Peder Jørgensen Nourup = ane (90).
Gift i Ho Kirke 8.2.1728 med:
(123) Anna Lauritzdatter = ane (91),
(124) Niels Jensen = ane (80).
Gift 15.1.1736 i Oxby Kirke med:
(125) Anne Sørensdatter = ane (81),
(126) Jens Jensen = ane (82),
Gift med:
(127) Else Sørensdatter = ane (83),
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En stranding 1737.
En meget stor del af denne slægts aner fra Ho, Oxby og Aal Sogne tilhørende 3
og 4 x tipoldeforældre blev, sammen med mange andre fra egnen, af retten
stævnet og afhørt. De fleste klarede frisag, men enkelte måtte aflevere nogle af de
stjålne genstande, men blev på grund af Kgl. Mayst. frit lejde ikke straffet herfor.
Flere af slægtens medlemmer, der var skippere, styrmænd eller matroser på de
mange handelsskibe, der var hjemmehørende i Elo og sejlede på Nederlandene
kom også i forhør.
Uddrag fra sagen lyder således: ”Os Er tilhænde kommen hr. Kong: Mays.
Allernaadigste Commissorium af dato 3. October 1738: Til Hvilke allernaadigste
Befalings allerunderdanigst Efterlevelse Commissorium Anno 1738 dend 10.
Decembr: Af os som Commissarier er foretaged paa Varde Raadstue angaaaende
det fra Gefle i Sverig afvigte .Aar 1737 ie Novembri Indstrandede Skib Ss Anna
Galeie”
Og senere beskrives indholdet af skibet: ” hvorledes udi afvigte Aar, dend 18de
Novembris, Et Skib, Hiemmehavende udi Gefle i Sverrig, og kommen fra
Amsterdam, skal være strandet under Kiergaards Lehn udi Riiber:Huus Amt i
Vester:Herrred, hvilket Skib skal, efter dend derpaa værende Skipper Jonas
Selgreens foregivende, og med hafte Connossementers udviissning, indehaft een
deel Pagrer, Casher, Fade, Oxehoveder og andre Fustagier, Tobaks Blade, Papiir
og andet Kiøbmand Gods, og at dette Skib samme Dags Aften, efter at det havde
anstødt paa Grunden, og de derpaa værende Folk, med største livs fare, vare
bievne biergede, skal være bleven stycker slit af Søen, og det haarde Vejr, og
Ladningen i land skyllet, Deels under bemelte Kiergaards Strand Leehn, strax
Synden for dette Kiergaards Strand Lehn beliggende, hvor det af Søen, og de da
værende Norderlige Stormvinde skal være bleven henført.
Og uagtet, at der skal være føyed ald inuelig Anstalt til det strandede Godses
Biering og Bevagtning, ligesom Skipperen med sine Folk, og selv skal have
Sørged for det samme; Saa skal dog af Omkring goende og angrensende Folk og
Beboere, hvilke i Haabetal, baade uden og med hæste og Vogn skal have om
Natten hemmelig indfundet sig ved Stranden, være bleven borttaged og bortført
det meeste af det i Land skyllede Godz, Skibs Vrag, Redskab, Køieklæder og
andet Skibets Reedere og Befragtere, samt Skipper og Folk til Skade, Ja uanseet at
derpaa Endog, efter os Elskelig Christian Carl von Gabell til Bramminge, Ridder,
Vores Geheime Raad, Stiftsbefalings Mand over Riiber Stift, og Amtmand over
Riiberhuus Amt; Hans foranstaltning, strax nu skal være holt lngrifition, og skeet
undersøgning, ved Rættens Middel, om dette bortkomne Gods, og andet udi
Skipperens hosværelse: Saa skal derved dog ey være bleven opdaget viidere, end
alleeniste 2de stk. Hollands Læret, nogle splinder af det i støcker slagne
Skibs:Vrag, saaog nogle Tobaks Blade og andre deslige Smaaeting, og skal
saadant fornemmelig alleeniste være skeet af dend Aarsage, at nogle af
Stradfogderne, som, til Godses Biering og Bevagtning være Beskickede, saa og
andere der holte Vagt, med fleere, skal have, ved den anstillede Ingrisition og
forhørs holdelse, reent ud Nægtet, mod Rættens Eragtninger og Paalæg at giøre
endelig Vidnesbyrd og forklaring, til Sagens oplysning, hvorved da Sandheden
skal være bleven fordulgt, det Bortvendte gods og andet vedkommende Ejere have
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Mistet alt hvis fra Stranden var Bleven i Land ført og Conserveret hvilket skal
have bestaaed i een stoer deel”
Under forhørene kom flere til at tale over sig, og det viste sig efterhånden, at
mange af skibene trods alt havde borttransporteret af de stjålne varer. Således
citeres en af de mange afhørte skippere, Christen Jensen af Gedbjerg i Aal Sogn:
”Endnu forklarede dette vidne at have hørt det forhen omvundne Christen Jensen
af Giedberg, skulde med en Qvindes Persohn Nafnlig Anne Jørgensdaatter som
kom til Holland i Skipper Jens Jepsens Skibberom af Hoe ladet udføre, eendeel af
foromvundne Paquer som for Vidnet er beretted skulde bestaae udi guld
kniplinger, Fløyel og deslige, og havde Vidnet selv talt med Skipper Jens Jepsen
derom efter at Hånd igien var kommen fra Holland, da bemte Skipper sagde hånd
troede iche hun havde noged af sadanne Vahre med sig, thi band havde tidt seet
hendes Kiiste Oben saa Skibet, da Anders Pedersen af Oxbøll som stoed hos
sagde, havde hun da intet paa Knud Kiisbøls Skib som hun først skulde vaaren
paa, dertil Jens Jepsen svarede, det gaf hånd dem at betenche.
Gunder Madsdatter af Hoe havde beretted, eendeel om bemte Paque i Hans
Nielsens Huus i Kiergaard, og Kield Christensen i ØsterVVrøgum var dend første
hånd hørde saadan beretning af, har og hørt at med Terchel Hansen af Hoe skulde
være bleven noget af eftersøgende Gods udført, mens om saa var vidste Vidnet
iche. Ydermeere forklarede Vidnet at en Person Nafnlig Anders Hee opholdende
sig paa Herningsholm skal i bemelte tiid efter Strandingen været paa Wæster
kandten og i Oxbøll tilforhandlet sig nogle Skieldpadz:Plader hvoraf Hånd et par
stker skal have vidst I Henne:Mølle.
Var og for Vidnet beretted, at der skulde være kommen en Paque eller toe af
bemte Tøy til Oxbye, og at Søren Jensens Koene paa Wandflod i Oxbye, skulde
fundet nogle Skildpadz:Plader.
Kilder: Sagen ligger i Landsarkivet for Nørrejylland, Viborg. Arkiv nr. G.459-4
og er på i alt 335 foliesider. Kopi i Lokalhistorisk Værksted i Aal: 2-35-01. +
"Vardesyssel Aarbog 1989”.

”Koggen” datidens mest benyttede handelsskib til sejlads langs vadehavet, bl.a.
mellem Danmark og Nederlandene. Samtidigt træsnit.

5.3

4 x TIPOLDEFORÆLDRE

(128) Peder Nielsen.
Født ca 1636 i Ho Sogn. Død 1702 i Bredmose, Ho Sogn Begravet 8.11. i Ho.
Gift med:
(129) Maren Poulsdatter.
Født i Sønderside. Død før 8.2.1689 i Bredmose, Ho Sogn.
De boede på en gård i Ho Sogn kaldet Vester Bredmose, hvis hartkorn var 1-62-2. Gården var i 1500-tallet præstegård og hørte under Råbe Capitel. Den kom
senere i kongens eje, da Peder og Maren boede der blev den udlagt til ryttergård.
Peder var en holden mand, der lånte penge ud til bl a. Christen Lange til
Hesselmed Han havde lånt så meget, at kapital og renter i 1682 beløb sig til
fyrretyve rigsdaler. Da arvingerne efter Christen Lange ikke kunne betale dette
beløb, fik Peder udlagt halvdelen af et boel i Borup.
Da man ved Matriklen 1688 skulle have jordens bonitet vurderet, blev Peder
udtaget til at være takseringsmand i Skads Herred. Han aflagde ed i Ribe 1683 på,
at han ville vurdere ret.
I 1683 var han på V. Horne Herredsting for at bevidne, at han ville være værge
for sin søster Mettes børn.
Kilder: ”Vardesyssel Aarbog 1988” s. 95-96 + Ho-Oxby KB.
(132) Mads Knudssøn.
Var 1688 gårdfæster under Janderup Kirke (nuværende gård matr. nr. 34).
Gift med:
(133) Maren Jensdatter.
Kilder: "Janderup og Billum Sg. Historie” bd.2 s. 349 + Knud Jensen, Padborg.
(134) Niels Pedersson.
Var læstebonde i Janderup.

Kilde: Knud Jensen, Padborg.
(144) Christen Nielsen.
1 høsten 1696 tjente han hos Hans Simonsen i Kjærgaard. Julenat 1698 fødtes
deres første barn, Mette, på Brich og den efterfølgende dåbsindførsel i Aal
Kirkebog 26.12. (nr.93) giver et billede af famileforholdene samt fortæller, at han
ikke har været fæster af ”Brichgaard”, men snarere bestyrer for svigerfaderens
part, idet han ikke ses i de bevarede jordebøger 1696-1718. Fra 1701 - 1709
mangler alle siderne i kirkebogen, så sønnen Christens dåb (ane 72) mangler. Kort
efter dør svigerfaderen og Christen Nielsen far fæstebrev på en gårdpart i Wigtoft
ved Vrøgum, hvor han dør 1737. Begravet i Aal 3. Tia. Post. Trinitatis 1737.
Gift med:
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(145) Kiersten Madsdatter Brich
Er sandsynligvis født i ”Bricligaard” i Børsmose kori efter 1670. Død i Wigtoft
ved Vrøgum 1740. Begravet i Aal Dom. I ma. Post Trinitatis 1740.
Kilde: ”Aal Kirkebog 1691-1726”, Id e l af Gert Ravn Nørgaard. Aal 1991.
(148) Juul Pedersen.
Var fisker og husmand i Vandflod. Død der. Begravet i Oxby 20.5.1701.
Gift med:
(149) Anne Lasdatter.
Hendes og mandens foneldre kendes ikke.
Kilder: ”Hebogaard-bogen” + Oxby KB + Matriklen 1688.
(150) Jens Hansen Gade.
Født ca. 1662. Gårdmand i Oxby. Død i Oxby 49 år, 4 mdr. gi. Begravet i Oxby
15.11.171 1.
Gift med:
(151) Mette Jæsdatter,
Født ca. 1663. Død i Vandflod 72 år gi. Begravet i Oxby 10.9.1735.
Kilder: ”Hebogaard-bogen” + Oxby KB + Matriklen 1688.
(152) Jon Knudsen = ane(92).
Gift med:
(153) Elisabeth Juulsdatter = ane (93),
(154) Hans Nielsen lbsen.
Født ca. 1678. Død som husmand og fisker i 0. Oxby. Begravet i Oxby
25.1 1.1759. Forældre og svigerforældre kendes ikke med sikkerhed.
Gift med:
(155) Maren Jensdatter.
Født i Oxby ca. 1687. Død 0. Oxby og begravet i Oxby 22.1.1758.
Kilder: ”Hebogaard-bogen” + Oxby KB.
(156) Backen Pedersen = ane (174).
Født ca. 1672. Han var fæstegårdmand i Nr. Oxby. Død der 68 år mindre 3 mdr
gi. Begravet i Oxby 4.11.1740. Forældre kendes ikke med sikkerhed.
Gift med:
(157) Maren Jensdatter = ane (175)

55

Født ca. 1670. Død som 77 år, 6 mdr. og 3 uger gammel enke. Begravet i Oxby
2.2.1748. Hendes forældre kendes ikke med sikkerhed.
Kilder: ”Hebogaard-bogen” + Oxby KB.
(158) Niels Christensen. C3-1 f
Født ca. 1667. Død som fæstegårdmand i 0. Oxby 85 år og 10 mdr. gi. Begravet
Oxby 30.11.1752. Forældre og hustru kendes ikke med sikkerhed.
Kilder. ”Hebogaard-bogen” + Oxby KB. ( f ø j
J /i
(160) Jens Knudsen = ane (164) = ane (248) = ane (252),
Født 1.6.1656 i Vandflod. Han var skipper og boede i Vandflod. Død der 82 år, 2
mdr. og 1 uge gi. Begravet i Oxby 8.8.1756. Forældre kendes ikke med sikkerhed.
Gift i Oxby Kirke 6.2.1701 med pigen.
(161) Anna Nielsdatter = ane (165) = ane (249) = ane (253).
Født ca. 1677 i Nr. Weiers. Død i Vandflod 86 år gi. Begravet i Oxby 2.12.1763.
Forældre kendes ikke med sikkerhed.
Kilder: ”Hebogaard-bogen” + Oxby KB + Matriklen 1688.
(162) Søren Espensen = ane (250) = ane (254).
Født 1674 Død i Blaavand 1.1.1743. Begravet i Oxby 1.2.1743, 68 år 10 mdr. og
3 uger gi.
Gift før 1700 med:
(163) Maren Backensdatter = ane (251) = ane (255),
Født ca. 1670. Død i Blaavand. Begravet i Oxby 18.3.1744, 74 år gi.
Kilde: Oxby KB.
(164) Jens Knudsen = ane (160),
Gift i Oxby 6.2.1701 med:
(165) Anne Nielsdatter = ane (161).
(166) Søren Backensen = ane (162).
Gift Oxby 20.2 1701 med pigen:
(167) Anne Pedersdatter = ane (163),
( 170) Clcmen Madsen.
Født ca 1634. Begravet i Oxby 25.8.1715. Han var fæstegårdmand i Thane, hvis
hartkorn i 1681 var 2-0-0-1 7/9. Gården ejedes af Christen Lange til Hesselmed.
Gift med:
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(J 71) Gunder Pedersdatter
Født ca. 1651 og død i Thane. Begravet i Oxby 11.10.1728.
Kilder: ”En anetur i Eventyrets land” + Oxby KB + Hesselmed Godsarkiv +
Matriklerne 1681 & 1688.
(172) Niels Christensen.
Født ca. 1668. Var fisker og boede i 0. Oxby. Begravet i Oxby 30.11.1752 godt
85 år gi.
(173) Maren Jensdatter.
Født ca. 1668. Død i 0. Oxby 72 år og 1 mdr gi Begravet Oxby 25.3.1739.
Kilder: ”En anetur i Eventyrets land” + Oxby KB.
(174) Backen Pedersen = ane (156).
Gift med:
(175) Maren Jensdatter = ane (157),
(176) Niels Backensen.
Han er fra Outrup og findes første gang nævnt i 1681-matriklen som fæster af et
boel i Outrup. Bolets hartkorn var da 2-1-2-2, og var udlagt som ryttergods. Han
ses også nævnt i en opgørelse om folkeskat fra 1683, hvor han øjensynligt endnu
bor hos sine forældre. Han giftede sig til en ryttergård i Outrup. Gårdens hartkorn
var i 1688-matriklen 3-2-0-0, og han svarede en afgift til Outrup Kirke på 3 ski.
1 1664 og 1688 var han fæster af en gård på henholdsvis 5-3-2-9 og 3-2-0-0, og
en boel med hartkorn på henholdsvis 2-1-2-1 og 1-0-0-0. Han kan så 4!/2 tdr. rug,
2 tdr. byg, 1 tdr. havre, 2 skp boghvede. Avl befundet: 16 traver rug, 16 traver
byg, 4 traver havre, 8 læs hø. Han har 2 bæster, 2 køer, 1 ungnød, 6 far, 1 svin.
Bygninger: Sals- med fæhus 18 fag, lade og stald 14 fag. Mangler 2 bjælker, 4
spær. 1685 bekommet 1 tdr. lånebyg, som i år, formedelst kornets ringhed, ej kan
betales. Bruget temmelig, bondens tilstand nogenleldes.
Af forskellige skatteregistre kan læses følgende: 1 perioden 1683-91 betaler han
folkeskat for en tjenestepige ved navn Maren. 1 perioden derefter og indtil 1696
ses han ikke at betale folkeskat, men registreres derefter igen for en tjenestepige. 1
1686 og 87 betaler Niels Backensen og hans hustru kvægskat. 1 1688 betaler de
ildstedsskat af et ildsted. Ved udskiftningsskatten 15.2.1700 betaler de skat for et
hartkorn på 2-5-0-0. Ved landmilitzens munderingsskat, der forfaldt 11.12.1704
kan læses, at Niels Backensen og hustru med børn bebor en gård i Outrup, samt at
”han gør nok sin flid til sit steds bedste, men har dog trangt ved at nære sig og
sine”. 22.9.1710 betaler han ekstraordinær paryk-, karosse- og fontangeskat samt
1/6 af tjenestefolkenes løn. Han står da for en helgård. 7.11.1711 betaler han
hesteskat som rytterbonde. Det nævnes i skatteopgørelsen, at ”denne kgl. may.’s
rytterbonde lever alene af avling”. (Ved denne bemærkning ses, at han har betalt
en anden for at være med som ryttersoldat i 7-års krigen).
Gift ca 1685 med:
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(177) Maren Madsdatter.
Født og opvokset i Outrup. Efter faderens død driver moderen med sine 2 voksne
døtre ryttergården. Maren far formentlig fæstet, da hun bliver gift med Niels.
Gårdens udsæd var ved faderens død kommet op på 5'/2 tdr., 2 tdr. byg, 1 tdr.
havre, % tdr. hvede og en høavl på 20 læs. Bygningen var brøstfældig, og der
holdtes 2 heste, 2 køer, 3 nød, 3 får og 1 svin.
Kilder: ”Outrup Sogn i Vester Horne Herred” + ”Syn på ryttergods 1686” + ”En
anetur i eventyrets land”.

Soldat i kvarter hos datidens rytterbonde.
111. fra: ”Slægtsbog for Niels Pedersen i Janderup”.

(178) Therchel Knudssøn,
Født 1666. Boede i Weiers i Oxby Sogn. Var 1693 og 1718 medfæster af en
helgård i Weiers, sammen med Søren Hansen. Gårdens 1688-hartkorn: 3-4-2-1
Ejer var i flg. Jordebogen for 1718 sognepræst, Hans Winther i Janderup
Therchel druknede 20.5.1727. Begravet, sammen med mange andre efter en
stormflod, i Oxby 25.5.1727, 61 år gi.
Gift med:
(179) Mette Nielsdatter.
Født 12.4.1657. Død i Weiers. Begravet i Oxby 16.12.1736. Død som enke, 79 år
8 mdr 8 dage gi.
Kilder: ”Propr. Jordebøger 1718” + ”En anetur i eventyrets land” + Oxby KB.
( 182) Lauritz Nielsen = ane (246),
Født i Ho Sogn. Død i Hamborg 1705. Begravet i Ho 21.5 Han var husejer og
skipper i Nørreballe (nuværende Ho by).
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Gift med

(183) Anne Nielsdatter - ane (247).
Gift 2. Gang i Ho 8.12.1709 med Peder Christensen, gårdmand i Blaavand, hvor
hun døde.
Kilder: Oxby KB + Skiftet efter Mette Bertelsdatter i Ho 1753 i ”Vardesyssel
Aarbog 1993 s. 7-108 + Matriklen 1688.
(184) Knud Christensen.
Født 1663. Han var skoleholder og fæster 1688 af en gård i Weiers, tilhørende
Riiberhuus, hvis hartkorn i 1688 var 2-3-1-0. I 1664 var hartkornet 1-0-0-0. I 1681
sidder Knud Christensen i et lejet hus i Vejers og betaler 4 ski. om året i leje. På
samme tidspunkt sidder en Niels Jessen og Adser Gundesen som fæstere af Knuds
fødegård og nabogården i Vejers. Se videre herom i ”En anetur i Eventyrets land”
s. 154 Gift 2. gang med Anne Jæsdatter ane (187). Død i Weiers. Begravet i Oxby
20.1.1732. Blev 3. gang gift med Kirsten Jensdatter. Hun begraves i Oxby
23.12.1735, 77 år gi.
Gift 1. gang med:
(185) N N. Jonsdatter.
Født i Weiers. Datter af selvejer, Jon Jenssøn og hans 1. hustru. Død før 1700.
Kilder: Oxby KB + Matrikel 1664, 1681 og 1688.
(186) Juul Pederssøn.
Gårdmand i Vandflod, hvor han døde. Begravet i Oxby 28.3.1701.
Gift med:
(187) Anne Jesdatter,
Hun blev gift 2. gang i Oxby 17.4.1702 med Knud Christenssøn ane (184) af
Weiers. Begravet 12.8.1703 uden aldersangivelse.
Kilder: Oxby KB + ”En anetur i eventyrets land”
(188) Niels Ibsen,
Født ca. 1653. Død i 0. Oxby. Begravet i Oxby 27.9.171 1. 1 Jordebogen for 1688
står Christen Nielsen og Niels Ibsen som fæstere af hver sin halve gård i Oxby,
hvis hartkornfor 1664 er 4-0-0-0 og for 1688 er nedsat til 3-5-3-1. De fæster
stadig gården i 1681 i flg. Jordebogen.
Gift med:
(189) Kirsten Nielsdatter.
Født ca. 1642. Død i Oxby. Begravet i Oxby 2.2.1.721 i en ”fyrkiste”, 79 år og 3
mdr. gi. og enke.
Kilder: Ovennævnte + ”En anetur i eventyrets land” + Oxby KB.
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(208) Jon Knudsen.
Født i Vejers ca. 1692. Død i Øster Oxby 57 år og 7 mdr. gammel. Begravet i
Oxby 22.10.1749. Han var gårdmand i 0. Oxby. Gift 1. gang i Oxby Kirke
5.3.1713 med Maren Nielsdatter, født i gården, som datter af Niels Pedersen der
Hun blev begravet i en "Fyrkiste" i Oxby 2.10.1720, 29 år og 5 mdr. gammel.
Gift 11.5.1721 i Oxby kirke med:
(209) Elisabeth Juulsdatter.
Født i Vandflod, Oxby Sogn ca. 1694. Begravet i Oxby 4.12.1753, 59 år og 5 mdr.
gammel.
Kilder. Oxby KB + Proprietærenes Jordebog 1718.
(210) Hans Nielsen Ibsen. C f ? 1!
Født ca. 1676. Boede og døde i Øster Oxby 83 år gi. Begravet i Oxby 25.11.1759.
1 KB for Oxby ses: ”7.9 1718 på Oxby Kirkegaard i en ru fyrkiste blev begravet
en ældgammel erindis person, som betlede og døde, da han opholdt sig hos Hans
Ibsen i Øster Oxby. Det blev sagt, at han stammede fra Aastrup Sogn”.
Gift 1.1.1707 i Oxby med:
(211) Maren Jensdatter. ' 'z;yFødt i Oxby ca. 1687. Død i Øster Oxby. Begravet i Oxby 22.1.1758, 71 år gi.
Kilder: Se (209)
(212) Backen Pedersen. 7^1
Født ca. 1672. Død i Nørre Oxby 68 år mindre 3 mdr. gammel. Begravet i Oxby
4.11.1740. Han var fæstegårdmand i Nørre Oxby.
Gift med:
. ✓■
(213) Maren Jensdatter.
'
'
Født ca. 1670. Død som enke, 77 år og 6 mdr. 3 uger gi. Begravet i Oxby
2.2.1749. 1 ægteskabet var bl.a. børnene Kiersten Backensdatter døbt i 1695 og
Peder Backensen døbt 19.5.1710.
Kilder: Se (209).
(214) Niels Christensen.
Født ca. 1668. Boede i O. Oxby. Begravet i Oxby 30.1 1.1752 godt 85 år gammel.
Gift med:
/ /z >
(215) Maren Jensdatter. ■/ Født ca. 1668. Død i Øster Oxby, 72 år og 1 måned gi. Begravet 25.3.1739 i
Oxby.
Kilder: Se (209).
(216) Christen Jensen
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Fodt i 1677. Var fisker i Oxby. Død 65 år og 2 nidr gi Begravet 12 8 1742 Gift
1. gang 13.3.1701 i Oxby Kirke med Maren Jorgensdatter af Oxby, begravet i
Oxby 7 8.1708. Gift 2 Gang i Oxby Kirke 1.4 1709 med Mette Pedersdatter af
Oxby, død 48 år gi. Begravet 25.5.1723 i Oxby
Gift 3. gang 14.11.1723 i Oxby Kirke med:
(217) Kiersten Jesdatter,
Født ca. 1688 i Blaavand. Den 2.2.1758 begravedes salig Christen Jensens kone af
Oxby Kiersten Jesdatter. Hun var ved døden 70 år gammel.
Kilder: Se (209) .
(218) Christen Sørensen lbsen. = ane (98)
Gift 15.4.1721 i Oxby Kirke med:
(219) Anna Pedersdatter. = ane (99)
(220) Søren Hansen Gade.
Født i Oxby i 1662. Død der som gårdmand og skipper. Begravet 14.12.1740, 78
år og nogle måneder gammel. Gift 1. gang før 1700 med Karen Hansdatter,
begravet i Oxby 20.5.1700.
Gift 2. gang 26.12.1700 i Oxby Kirke med:
(221) Anne Hansdatter.
Født i Vejers i 1672. Død i Oxby, 78 år gi. Begravet der 4.11.1750.
Kilder: Se (209).
(222) Anders Sørensen Hebo.
Født i Blaavand. 1686. Død som gårdmand i Oxby, 68 år gi. Begravet der
12.4.1754. Udover Else Andersdatter Hebo, døbt i Oxby Kirke 16.7.1724, er der
fundet en søn, Niels Andersen Hebo, boede ved folketællingen i 1787 i Nr. Hebo,
Janderup Sogn. 9.10.1712 får han i Oxby Kirke en søn døbt, Esben. En bror, Niels
Sørensen Hebo af Blaavand, blev 22.11.1705 gift i Oxby Kirke med Kiersten
Madsdstter af Oxby. 26.5.1711 begravede en anden broder, Bertel Sørensen Hebo
af Blaavand, sin kone, Maren Madsdatter, der døde 26 år gammel.
Gift i Oxby Kirke 6.1.1707 med:
(223) Mette Espensdatter.
Født i Blaavand 1682. Først i januar 1768 begravedes Anders Sørensens enke af
Oxby, 86 år gi. i Oxby. Både Anders og Mette boede ved vielsen i Blaavand.
Kilder: ”Hebogaard-bogen” + ”En anetur i eventyrets land” + FT 1787 +
Proprietærenes Jordebog 1718.
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(224) Kjeld Sørenssøn Balslev.
/t',»
Født i Balslev Præstegaard på Fyn i 16.. Død i Oure Præstegaard i 1725. Student
fra Nyborg, blev senere kaldet til sognepræst i Oure Sogn. Svendborg Amt. Gift
første gang med enken efter den foregående præst i embedet, Karen Clausdatter
Reenberg (den foregående præst var Cornelius Madzsøn Lerche). Hun var datter
af borgmester i Viborg, Claus Christenssøn Reenberg og Mette Pedersdatter
Løwenbalk.
Gift 2. gang med pigen:
(225) Birgitte Hansdatter Møller.
Præstedatter fra Gudbjerg Præstegaard i Svendborg Amt.
Kilder: ”Vardesyssel Aarbog 1995” s. 87 + ”Vardesyssel Aarbog 1985” s. 10-12.
(Omhandler arverækkefølgen for slægtens gamle sølvske gennem næsten 300 år,
som første gang har tilhørt præsten, Cornelius Madzsøn Lerche 1702). + ”En
almindelig dansk præstehistorie” bd. 1 1870 s. 491.
(226) Oluf Cornelisen Hjorteberg.
Selvejer og Kgl. Mayst. Birkedommer til Ulriksholm Birk, Bjærge Herred på Fyn.
Gift med:
(227) Zidsel Kirstine Thomasdatter Kjøbke.
Kilder: ”Vardesyssel Aarbog 1995” s. 87. + ”Trap Danmark” 4. Udg. Bd. 4 s.
444-445. + Mogens Seidelin: ”Den Seidelinske Slægtsbog” (1960) bd. 2. +
”Dansk Biografisk Leksikon” 3. udg. bd. 3 s. 400.
(228) Willads Miltersen
Han boede i Bousø i Stauning Sogn.
Kilde: ”Vardesyssel Aarbog 1995” s. 83.
(232) Christen Sørensen.
Var fæster fra ca. 1675 til efter 1718 afen gårdpart af Jegumgaard
Kilde: ”Janderup og Billum Sogne” bd. 111 s. 73.
(236) Bunde Henrichssøn.
Født i ”Broenggaard” 16.. Var medfæster i Trolholm ved Matriklen 1688, som
da ejedes af Christopher Carstenssøn i Riibe. Gårdens hartkorn var 8-3-1-0. 11718
er det sognepræsten, mag. Jens Hoe, som ejer gården, og Bunde er medfæster.
Kort tid efter sælges gården til Hennegaard, som den tilhører til auktionen i 1748.
Bunde døde i Trolholm og begravedes i Aal 1.3.1739 uden alder.
Gift med:
(237) Mettc Jepsdatter.

Født i 16..
10.1.1692.

Død i Trolholm Begravet i Aal 8.8.1747 Deres 1 barn døbt i Aai
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Kilder: ”Vardesyssel Aarbog 1985” + Hesselmed Godsarkiv + Proprietærenes
Jordebøger 1718 + ”Aal Kirkebog 1691-1726”, Aal 1991.

Aal Kirke set fra nord. Tegnet af Alhmann 1886.

(238) Niels Sørensen ”Trolholm”,
Født i Trolholm ca. 1686. Død i ”Lyckesgaard” i Vrøgum. Begravet i Aal Dorn.
2den Post. Trin. 1734. Gårdfæster af ”Lyckesgaard”. Gift 1. Gang i Ho 4.1 1.1714,
da han tjente i Ho Præstegaard.
Gift i Aal Kirke Dom 1 Post Pascat 1718 med:
(239) Maren Ostergaard.
Født i ”Grærup Østergaard”. Ved vielsen tjener hun i Ho Præstegaard. Død i
Trolholm og begravet i Aal Dom. 5. Post. Trin. 1748 uden alder.
Kilder: Aal KB + Proprietærenes Jordebog 1718.
(240) Niels Backensen.
Født Bandsbjerg, Janderup Sogn 16.. Død i Jegumgaard, muligvis af pest.
Begravet i Janderup 27.3.1706. Han var fæster af den halve Jegumgaard. Gift 1
gang i Janderup 5.3.1693 med Karen Thomasdatter, død der 1696. Der er bevaret
Gere dokumenter fra Niels' virke på gården.
Gift 2. gang i Janderup Kirke 17.10.1697 med pigen:
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(241) Anna Nielsdatter Rasch.
Født i Bandsbjerg 1668. Død i Jegumgaard 1743. Gift 2. gang i Janderup 1707
med Peder Nielsen Borch, hvilket fremgår af et bevaret sølvbæger med
inskriptionen: ”PNSB 1707 AND1”.
Kilder: ”Vigtoft-bogen” + ”Janderup og Billum Sogne” bd. 111 s. 13 og 73 +
”Vardesyssel Aarbog 1985” s. 62-63 + Janderup KB.
(242) Terkel Knudsen = ane (178),
Gift med:
(243) Mette Nielsdatter = ane (179).
(246) Lauritz Nielsen = ane (182),
Gift med:
(247) Anne Nielsdatter = ane (183),
(248) Jens Knudsen = ane (160).
Gift i Oxby Kirke 6.2.1701 med:
(249) Anna Nielsdatter = ane (161),
(250) Søren Espensen = ane (162) = ane (254).
Gift i Oxby Kirke 20.2.1701 med pigen:
(251) Maren Backensdatter = ane (163) = ane (255).
(252) Jens Knudsen = ane (160).
Gift i Oxby Kirke 6.2.1701 med:
(253) Anne Nielsdatter = ane (161).
(254) Søren Espensen = ane (162) = ane (250).
Gift Oxby Kirke 20.2.1701 med pigen:
(255) Maren Backensdatter - ane (163) = ane (251).
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5 x TIPOLDEFORÆLDRE

(256) Niels Mortensen.
Født i, den nu i havet forsvundne havneby, ”Sønderside” ca. 1610. Død før 1688 i
Ho. Begravet inde i Ho Kirke sammen med sin hustru. Gravstenen over Niels
Mortensen og hustru ligger i dag henslængt og knækket i det nordvestlige hjørne
af Ho Kirkegaard. - Niels Mortensen drev fiskeri og handel fra Sønderside og
Holland, og før 21.2.1657 tillige landbrug fra deres gård i Ho, hvor de da boede.
Han ses ofte i Kjærgaard Birks Tingbøger, således 31 10.1673, hvor han bliver
tilbagebetalt 60 sietdaler, han har lånt Hans Olufsen i Børsmose. 1 1657 ville hans
datter, Mette, ikke giftes med Jens Backensen i Hoe, hvilket blev til en lang
proces, som faderen dog vandt til slut med den forsmåede svigersøn.
Gift med:
(257) Mette Nielsdatter.
Født i ”Fredtoft” i Aal Sogn 16. . .Død som enke i Ho efter 1688 og før 23,8.1689.
Begravet inde i Ho Kirke. Ved Matriklen 1688 ses hun som enke i gården, hvis
gamle hartkorn var 2-1-3-1/9 og ændredes til 3-3-3-1. Ejer af gården var
Christopher Philip Cortz.
Afkald for arv efter Niels Mortensen i Hoe.
Fredag 23. August 1689. For retten fremkom Søren Nielsen i Hoe med skriftlig
fuldmagt af sine søskende og svogre, dateret Hoe den 16. August. 1689, som i dag
blev læst og paaskrevet. Og efter dets indhold tog forne Søren Nielsen, paa sin
egen og paa Peder Nielsen i Bredmose, Niels Nielsen i Hoe, Niels Nielsen i
Bredmose, Mads Jensen i Hjerting og Søren Hansen i Hoe deres vegne, Bertel
Bodsen i Hoe i Haand, og gav ham en fuldkommen tryg og uigenkaldende afkald
for fødte og ufødte, for alt hvis de arvel igen kan være tilfaldet og berettiget efter
deres og deres hustruers salig forældre salig Niels Mortensen og salig Mette
Nielskone af Hoe, det være sig udi sølv og rede penge, bo og boskab, korn og
kornsæd, engjord og al andet rørende og urørende, intet undtaget i nogen maade,
det være sig ved hvad navn det helst er, eller med nævnes kan. Og kendes forne
Søren Nielsen på sin egen og samtlige forskrevne deres vegne for dem og deres
arvinger ingen ydermere lod, del, ret eller rettighed at have udi, eller til nogen
videre arv eller krav efter salig Niels Mortensen og salig Mette Nielskone at
kræve eller kræve lade efter denne dag, men dem derfor at have annammet og
opbåret rede penge, fyldest og fuld værds afbetaling. Så forne Søren Nielsen, på
sin og samtlige forskrevne deres vegne, takkede forbemeldte Bertel Bodsen og
hans hustru, Kirsten Nielsdatter godt for god betaling, rigtig skifte og deling, og
for nøjagtig afklaring i alle måder, og herhos lovede og tilforpligtede Bertel
Bodsen og hans hustru og deres arvinger aldeles kvit, fri, ledig og kravsløs for
forskrevne arv. Og stod Søren Nielsen med Bertel Bodsen i dag til vedermål da
dette afkald gik beskrevet”.
Niels Mortensen hjælper sin mor 1621: ”Fredag den 16. November 1621: Niels
Mortensen ved Sønderside på sin moder Kirsten Mortens ibid. hendes vegne
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havde dele og fjerde ting til Line Hanskone på Sønderside for 13 sietdaler og 3
mark dansk. Så mødte forne Line Hanskone og forpligtede sig at betale forne
Kirsten Mortens forne 13 daler og 3 mark dansk til pinsedag nu førstkommende
skadesløs, hvilket Kirsten Mortens ikke selv ved hendes ed vil bekende deraf var
betalt. Stod Line Hanskone med Niels Mortensen til vedermålsting der han tog
vidne”.
Kilder: ”Vardesyssel Aarbog 1988” s. 90-97 + samme 1989 s. 107-116 + samme
1990 s. 115-123 + samme 1992 s. 110-116 + samme 1993 s. 7-108 der indeholder
skiftet efter Mette Bertelsdatter i Ho 1753 + Matriklen 1688 (Z.9-17 pag. 315a) +
Vester Horne Herreds Tingbog 23.8.1689 (B82D-11 pag. 96a-96b) + "Kjærgaard
Birks Tingbøger bind-2 ekstrakter 1640-1655” udgivet Aal 1989 s. 63 + samme,
bind-3 ekstrakter 1656-1980, udg. af Nationalmuseet 1987 + Vester Horne
Herreds Tingbog 21.2.1657, 28.2.1657, 18.4.1657. (Se mine afskrifter af Vester
Horne Herreds tingbøger).

(256) Niels Mortensen og hustru, ane (257) Mette Nielsdatter i Ho. Foto: GRN
(258) Poul Hansen.
Død i Sønderside før 8.10.1652.
Gift med:
(259) Karen liansdatter.
Død i Sønderside før 8.10.1652
Kilde ''Vardesyssel Aarbog 1988” s 95-96.

(264) Knud Sørensen
Gårdmand i I lo

()(,

Gift med:
(265) Maren Jensdatter.
Kilde: ”Kjærgaard Birks Tingbøger bd. 3 ekstrakter 1656-1680”, Aal 1988 s. 9 +
33 + 62. (B.82D 11 s 48a, 177b og 178 a).
(290) Madz Christensen Brich,
Er sikkert født i ”Brichgaard” i Børsmose, der nævnes han i ”sagen” om moderens
vognhjul i Kjærgaard Birks Tingbog 9.11.1649 ved, at han da var mandig, idet
han udtaler sig til retten om hjultyveriet. Han ses i perioder som medfæster af den
halve ”Brichgaard”, således i 1662, 1664, 1681 og 1688. 1 1688 ses han som
sidste gang som fæster af en part af ”Brichgaard”. Datteren, Karen Madzdatter
Brich - død 1726 - gift 1692 med Claus Christensen, overtager samtidig Madz
Christensens gårdspart af ”Brichgaard”, og kort efter må Madz være død.
Gift med:
(291) Anne Madzkone.
Død i Brichgaard uden alder og begravedes i Aal 17..
Kilde: ”Vardesyssel Aarbog 1984” s. 41-58.
(352) Backen Nielsen.
Han nævnes i 1680, da han overtager sin fars fæstepart af en gård i Outrup.
Gården er samme år udlagt til ryttergods. Han må dog have overtaget gården før,
for i opgørelsen over ordinær kop og kvægskat for 1678 nævnes Backen Nielsen
og hustru for en gård. Det ser ud til, at han er død ca. 1692, da hans søn, Jens
Backensen da nævnes på gården sammen med en Jens Christian Amtoft. Gården
synes ved den tid at være delt i 2. Den ene del fik Jens Backensen efter ansøgning
sammen med boet: ”Som hans salig fader før han udi brug haft haver”, og det
endog uden at give indfæstning.
1 bogen: ”Syn på ryttergods 1686” ses Backen Nielsen nævnt for en halvgård i
Outrup by. En Peder Knudsen nævnes for den anden halvgård. Gårdens samlede
hartkorn var i 1664 og 1688- matriklerne henholdsvis 4-2-0-0 og 4-4-0-0. For
hans halvgård nævnes: Kan så 3 tønder rug, l'A tønder byg, 4 skp. havre, 1'A skp.
boghvde. Avl befundet: 15 traver rug a’ 3 skp. 9 traver byg a’ 3 skp. 6 traver
havre a’ 4 skp 15 læs hø. Han har 2 bæster, 2 køer, 1 kvie, 1 ungnød. Bygninger:
Stuehus med lade 16 fag, fæhus 9 fag, 1 jordhus, 1 hus på boelsjorden 5 fag.
Mangler i alt 5 bjælker, 6 spær. Bruget skarp, manden taget skade på fæmon. Var
derfor afslagen 2 skp. hartkorn, som dog ej nydes. Bonden ikun i slet tilstand.
Af forskellige skatteregistre kan læses følgende: Ordinær kop- og kvægskat
1678: Backen Nielsen og hustru har en gård. Deres kreaturer er 1 hoppe, 1 hest, 2
kvier, 2 kiør, 1 kalf, 5 faar, 1 suin. De betaler 1 rdl. 5 mark 2 ski. Ved samme
skatteopgørelse for 1682 ses, at de da har en søn på 11 år hjemme. 1 1683 betaler
de folkeskat for en søn ved navn Niels.
Gift med:
(353) Maren Nielsdatter.
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Fødsel og død kendes ikke, men hun lever i 1678, idet hun da frasiger arv og gæld
efter Christen Jepsen Broeng. Er sandsynligvis født i Ho eller Oxby Sogn.
Kilder: Ovennævnte + ”Outrup Sogns Historie bd. 1” + ”En anetur i eventyrets
land”.
(354) Mads Terchelsen,
Han er af Outrup, hvor han i 1643 overtager fæstet afen ryttergård efter sin fader,
Terchel Jensen. Gårdens fulde sæd var i 1645: 5 tdr. rug, P/2 ørte byg, 1 td. havre,
men man havde ikke kunnet så halvdelen, og man havde kun 2 heste og 5 nød
Han må være død ca. 1681, for i 1682 er det enken Else, der har gården i fæste.
Gift med:
(355) Else Madskone.
Flun er af Outrup og dør efter 1682.
Kilde: ”En anetur i eventyrets land”.
(364) Niels Lauritzen = ane (492),
Han var skipper og gårdmand i Nørreballe, Ho Sogn. Død 11.5.1677. Gårdens
hartkorn var ved Matriklen 1664 1-1-1-1.
Gift 1. gang med:
(365) Kiersten Hansdatter = ane (493).
Død i Nørreballe ca. 1667.
Kilde: ”Kjærgaard Birks Tingbog bd. 3 ekstrakter 1656-1680” s. 71.
(368) Christen Knudsen.
Han er af Vejers. Det vides ikke, hvornår han er født eller død, men han ses ofte
som vidne i sager fra Kjærgaard Birketing i perioden indtil midten af 1660-erne. 1
Jordebogen for 1664 ses 2 halvgårde i Vejers med hartkorn på i alt 1-0-0-0, hvor
Christen Knudsen og Gunde Joensen var fæstere af de 2 halvgårde i fællesskab.
Kilder: Ovennævnte + ”En anetur i eventyrets land” + Matriklen 1664.
■
?
(370) Jon Jenssøn = ane (714),
Født 1645. Selvejergårdmand i Nr. Weiers samt tillige fæster af en halvgård i
Weiers By, hvis hartkorn var 2-1-2-2 og som tilhørte Riberhus. Han fiskede fra
”Vesterside Fiskerleje” (som er det gamle navn for Weirs Strand) Død der, 82 år
gi. Begravet i Oxby 10.12.1727. Gift 2 gange.
Gift 2. gang med:
(371) Maren Adzersdatter = ane (715).
Født 1658. Død Nr. Weiers, 80 år gi. Begravet Oxby 1.1.1738.
Kilder: Oxby KB 1- Matriklen 1688.
(440) Hans Gade.
Var gårdmand i Oxby i 1662 Død før 1700
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Gift med:
(441) Anne Hanskone.
1lun var fostermoder (jordemoder). Død meget gammel. Begravet i Oxby
4.6.1704 uden alder.
Kilder: ”Hebogaard-bogen” + Matriklen 1662 & 88 + Oxby KB.
(444) Søren Nielsen Hebo.
Han er muligvis født i Nr. Hebo, Janderup Sogn ca. 1650. Død i Blaavand.
Begravet i Oxby 6.3.1718, 68 år gi. Var gårdmand og fisker i Blaavand.
Gift med enken:
(445) Maren Poulsdatter.
Født ca. 1640. Død som aftægtskone i Blaavand 81 år gi. Begravet i Oxby
11.6.1721.
Kilder: ”Hebogaard-bogen + ”Janderup og Billum Sogne” bd. 111 s. 232 + Oxby
KB + Matriklen 1681 & 1688.
(446) Esben Sørensen.
Gårdmand og fisker i Blaavand 1678, hvor han ses i Kjærgaard Birks Tingbog
15.2.
Kilde: ”Kjærgaard Birks Tingbøger bind 3 ekstrakter 1656-1680” s. 72.

Riberhus Slot, hvortil mange af slægtens gårdmænd var fæstere, og som de
svarede landgilde til. I forgrunden ses den meget benyttede ”fløjte” til havsejlads.
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(448) Søren Thomsen.
Født København 1629. Ordineret til Balslev-Eiby Pastorat 29.8.1658. Død i
Balslev Præstegaard 1678. Gift i Balslev Kirke 1658 med enken efter forgængeren
i embedet: Kjeld Jørgensen Føns Død i Balslev 1658.
Kilde: ”En almindelig dansk præstehistorie”, bd. I s. 140-141 nr. 5 og 6.
(450) Hans Hansen Møller.
Født i Faaborg 16.., student Odense 1664. Død i Gudbjerg Præstegaard 1716. Han
var ordineret til sognepræst i Gudbjerg 27.7.1677.
Gift med:
(451) Elisabeth Hansdatter Lottrup.
Født i Gudbjerg Præstegaard 16..
Kilde: ”En almindelig dansk Præstehistorie” bd. I Odense 1870, s. 491 nr. 5

(464) Søren Christensen.
Han var fæster af en gårdpart af Jegumgaard i 1655. Gården hørte da under
Hesselmed. Under Svenskekrigene led Søren Christensens gårdpart meget. Først
blev gården plyndret og ribbet for alt. Da Søren Christensen fik lånt noget
sædekorn, stjal svenskerne også det, hvilket flere sager i Vester Horne Herreds
tingbøger viser.
Kilde: ”Janderup og Billum Sogne” bd. III s. 67, 69 og 73.
(472) Henrich Ifwerssøn,
Født i Oxbøl. Var fæster før 1662 og 1664 af den halve ”Broenggaard” i Aal
Sogn. Død før Matriklen 1681.
Gift med:
(473) Mette Bundesdatter.
Hun ses i Matriklerne 1681 og 1688, som ”Mette Salige Henrich Ifwerssøn’s”.
Men jf. Aal-degnens klage på Vester Horne Herreds Ting 28.2.1690, hvor hun
ikke var nævnt, må det antages at hun er død inden denne dato. Af deres børn
kendes: lfwer, Gregers, Esche, Zidsel og Byrge, som efterfulgte moderen, som
fæster af den halve ”Broenggaard”.
Kilder: ”Vardesyssel Aarbog 1985” s. 67 + Matriklerne 1662-1688.
(474) Jep Christenssøn Broeng.
Var 1681, 1688 og indtil 1702 fæster af den halve Broenggaard i Aal Sogn. I en
retssag i Vester Horne Herredsting 28.2.1690 ses familien at have børnene Jep,
Karen og Christen hjemme på gården. Indtil omkr. 1720 hørte Broenggaard under
Lydumgaard. På Lydumgaard boede den, af fæstebønderne så forhadte,
herremand ved navn Bramminge. I 1702 besluttede en kreds af disse fæstebønder,
der i blandt Jep Christnssøn Broengs brorsøn; Christen Christensen Broeng, at
betale en lejemorder for at gøre en ende på deres lidelser. Christen Broengs brøde
bestod i at udlåne pengene som lejemorderen skulle have for mordet. Da nogen
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ikke kunne holde tand for tunge, blev hele sagen oprullet og Christen Broeng blev
sammen med de andre dømt medskyldig til at fa ”Krop og Koved skildt fra
hverandre” ! - Dommen blev anket og kom for Højeste Ret, og i april 1706 faldt så
den endelige dom, som betød at Christen Broeng skulle forrette ”Fæstningsarbej
de udi Bremerholm paa Lifstiid”, Kilder: ”Janderup og Billum Sogne” bd.. 11 s. 277-281. + ”Samlinger til Jydsk
Historie og Topografi” 2. rk. 3. bd. S. 299 og fl.s. + Skalk” nr. 1, 1984 s. 18-25. +
”Vardesyssel Aarbog 1985” s. 66-67. + ”Vardesyssel Aarbog 1987” s. 6-8. +
”Vardesyssel Aarbog 1994” s. 39-51 + Matriklerne 1681-1688.

Godsets ridefoged afstraffede fæstebønderne med ridt på træhesten.
Ukendt træsnit.

(480) Backen Jensen.
Han var rytterbonde i Bandsbierg 1686. I 1719 blev gården solgt til Lydumgaard.
Backen døde der 1728 uden alder. Begravet i Janderup. Sønnen Jens overtog 1707
fæstet af halvgården.
Kilder: ”Janderup og Billum Sogne” bd. 111 + ”Syn på ryttergods 1686 + Janderup
KB + Matriklen 1688.
(482) Niels Madzsøn Rasch,
Født ca. 1630. Var fæster af en halvgård i Bandsberig i Janderup Sogn 1664,
1681, 1686, 1688, hvis hartkorn 1686 sættes til 7-0-0-0 ved synet af denne
ryttergård nr. 483. Svigersønnen Christen Eschessøn overtog fæstet noget før
Niels’ død 4’de søndag efter Paaske 1705.
Gift med:
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(483) Maren Nielsdatter.
Død i Bandsbjerg efter 15.2.1700, hvor hun dette år nævnes i skattelisten som:
”Gamle og bedagede Folk”.
Kilder: ”Syn på Ryttergods 1686” + ”Vardesyssel Aarbog 1985” s. 65 +
Skattelisterne i RA + Matriklerne 1662, 1664, 1681 og 1688 + Janderup KB.
(492) Niels Lauritzen = ane (364),

6 x TIPOLDEFORÆLDRE
(512) Morten Nielsen.
Fodt i sidste halvdel af 1500’tallet og flygtede som fredløs fra havnebyen
”Sønderside” i Ho Sogn ud af Nørrejylland efter 1615, hvor hans forretning blev
inddraget af Kgl. Mayst. som straf for hans dom for trolddom. Han formodes død
i landflygtighed i Hamborg.
Gift med:
(513) Kirsten Mortens.
Død i Sønderside By efter 8.11.1637, hvor hun nævnes i Viborg Landstings
Dombog i en retssag om huse i Sønderside:
”Norden Kirsten Mortens hus en kaalgaard er 16 skar lang og 6 skar bred,
norden den Niels Mortensens hus en kaalgaad er 16 skar lang og 8 skar bred” osv.
Morten Nielsen og hustru boede ved havne- og fiskerlejet ”Sønderside” i Ho
Sogn hele deres liv. Han var købmand og fisker, sejlede ”paa Hamburg”, og havde
en overgang 8 skibe i søen.
Han var en hård mand og vist ofte en noget hidsig handelsmand, som ind
imellem måtte bøde for sine mange ugerninger, der til sidst kostede ham hals og
liv, så han måtte flygte ud af Nørrejylland som fredløs. Fra dom- og tingbøgerne
er bevaret en række sager, som gengives her:
1 Riberhus Lensregnskaber 20.6.1598, blev han oversvoret for vold mod Jens
Jensen i Rejsby, som han havde slået et slag med en kniv, og måtte bøde herfor 5
daler - Den 20.4.1599 er han stævnet på Kjærgaard Birketing, og anklaget for at
have taget nogle fisk fra Anders Nielsen i Hebo. Snart efter anklager Morten
Nielsen på Kjærgaard Birketing Anders Nielsen i Hebo for at have bortført 2
stykke esketræ fra Sønderside.
Den 1.5.1612 skriver tingskriveren på Kjærgaard Birketing: ”Morten Nielsen
stod for tingdom og berettede, at eftersom Hans Hansen i Kjærgaard har hans
hustru, Kirsten Mortens i forfølgning for voldsag, for hun skulle have slagen
Maren Trogelsdatter på Sønderside en slag i Morten Nielsens eget hus, da gav han
sig for denne sag i ærlig og velbårne Albrett Skiells minde”.
Den 18.12.1612 ses: ”Morten Nielsen havde i rette stævnet den uendelig dom
I lans Hansen over ham forhvervet havde, og blev beskrevne uendelig dom
magtesløs dømt. Morten Nielsen tog dommen. Anlangende Knud Jensens skæg.
Hans Flansen fremlagde en opsættelse i dag 3 uger her til forskrevne ting
udgangen lydende: Han i dag at have i rette stævnet Morten Nielsen ved
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Sønderside, for noget skæg han havde rykket af Knud Jensen i Varde, i Hamburg,
efter syn og sigtelsesvidnes lydelse her af forne ting år 1611 den 13. september
udgangen, som Hans Hansen Morten Nielsen burde enten at lovværge sig, at han
ikke rykkede forne Knud Jensens skæg af, og slog ham 2 slag ved hans øre, efter
sigtelsesvidnes lydelse, eller bøde derfor efter loven.
Så mødte Morten Nielsen og formente, at efterdi sligt var ham ikke overbevist,
og var mere end år og dag siden det skulle være sket i et andet land, mente han, at
han burde for de tiltale kvit at være. Efterdi Knud Jensen på fersk fod da han af
Hamburg hjemkom, har sigtet og klaget på forne Morten Nielsen for hårgreb og
nævehug, som han samme dag med syn beviste hans skæg en part at være
afrykket, og ikke Morten Nielsen den dag, ikke heller i dag samme gerning
benægter, vidste jeg ikke andet, end Morten Nielsen bør jo enten at bøde eller
værge sig derfor efter loven imedens sigtelsen står ved magt”.
1 tingbogen er indført den 19.10.1614 (efter sag i Viborg Landsting den
26.2.1620) at ”da Maren Persdatter Negerpande gjorde sin bekendelse under
forhør i Bredmose udi godtfolks nærværelse, anno 1614 den 19. oktober, som
iblandt andet formelder hende at have bekendt, Maren Knuds i Skjødstrup,
Kirsten Trolholms hendes dreng hed Slug, Anne Sørens i Oxbøl hendes dreng hed
Sparre, Maren Christensdatter hendes dreng hed Snule og Maren Pedersdatters
egen dreng hed Falk. De havde været tilsammen og kærnet i Hougrob Strøm, og
fik de hver den første gang 2 mark smør, og den anden gang 7 mark smør. Item
hende at have bekendt, at de for 7 aar siden var hun og alle hendes rode og selskab
paa Middislette og danse, som var Kirsten Trolholms, Appolones Karen som løb
altid udi bag, Maren Knuds i Toft og hendes datter Anne Sørens, som var bruden,
og Morten Nielsen, førte blussen og Anne Giedbjerg bruden, og med var Marirne
Nielskone i Hoe, og flyede Morten Nielsen den vin, hvor han fik det vidste hun
ikke ...”.
I Kjærgaard Birks Tingbog 9.12.1608 ses: ”Peder Stall paa ærlig og velbaarne
Albrett Skiells vegne tog tredie uendelige dom paa Morten Nielsen ved
Sønderside hans penge og gods ihvor det findes, da bør det følge Albrett Skiell
paa Kgl. Mayst. vegne, fordi han 7 gange for trolddom er udlagt, og nu er
bortrømt. Niels Vollesen i Kjærgaard dommer”.
Morten Nielsen vender dog tilbage, de grove anklager til trods, idet han var på
Kjærgaard Birketing den 18.12.1612 for at forsvare sig. Det nyttede dog kun kort,
for allerede den 27.1.1615 kan man læse, at en lang række personer i Ho og Oxby
Sogne anklager ham for trolddom: ”at det er dem fuld vitterligt i Guds sandhed, at
Morten Nielsen som boede ved Sønderside har faet et trolddomsrygte paa, siden
Maren Sørens af Oxby for trolddom blev brændt. Og er forne Morten Nielsen
siden tit udlagt for trolddom, og er nu rygte og tidende forne Morten Nielsen for
sligt skal være bortrømt ...”
Sagsakterne fortsætter. Således kan man læse i birketingets tingbog den
17.3.1615, at skipper Mads Diønesen ved Sønderside havde taget 7 tønder sild
med til Hamborg, hvor Morten Nielsen opholdt sig.
Den 26.5.1615 møder Niels Nielsen borger i Ribe op på birketinget og lader
oplæse en erklæring, om nogen har noget at indvende mod denne, der er den
bortrømte Morten Nielsens broder.
Den 20.10 1615 blev Morten Nielsens indbo og forretning beslaglagt af Kgl.
May ’s folk og indført i Kjærgaard Birks Tingbog. Den endelige afregning
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fremgår af ”Riiberhuus Lensregnskaber 1622-23”, hvor der under rubrikken
”Annarnmet oc Opboridt for forbrøtt oc Rømnings Guods aff Kiergaards Birk”:
”Morten Nielsen ved Sønderside hans hovedlod var forfalden til Kgl. May. for
Trolddomskunster, som han havde brugt Siden er hans bo registreret, hvorudaf er
annammet holdt, og derfor oppebaaret, som jeg her fører til indtægt 200 daler.
Hvad videre af forne bo er at bekomme, skal udi næste eferfølgende års regnskab
blive ført til indtægt, og tingsvidne, om behov gøres, saafremt senere penge ellers
kunne bekomme imidlertid”.
Noget kunne altså tyde på, at der var levnet enken Kirsten Mortenskone både
hus og lidt at prange med
Kilder: ”Kjærgaard Birks Tingbøger bd.1.1 ekstrakter 1592-1609” udg. Aal 1990,
s 61,87,88,155 + ”Vardesyssel Aarbog 1988” s. 90-97 + ”Djævletro og
Folkemagi” af Kim Tørnsø, Aarhus 19S6 s. 53-55, 153 nr. 32 (GRN-1-1050X
”Gamle Sydvestjyske Fiskerlejer” af 1FK Kristensen, Varde 1965 s. 77-107 +
Riiberhuus Lensregnskaber 1562-1620 se mikrofilmliste i ”Vardesyssel Aarbog
1991” s 120 + Viborg Landstings Dombøger, kopier af ovennævnte sager ses i
mit 2. Bibliotek + ”Kjærgaard Birks Tingbøger bd. 1.2 ekstrakter 1609-1622”
udg. Aal 1998, (kopier i Lokalhistorisk Værksted).

Hereover ses udsnit af Johs. Mayers kort fra 1655, hvor man ser ”Sønderside”
placeret mellem Oxbye og Hoe.

(514) Niels Pedersen.
Han var fæster af bolet ”Fredtoft” i Aal Sogn, og døde der efter 9.9.1648. Året før
havde Niels Persen (som han også kaldtes) 41 sletdaler tilgode hos nogle bønder i
Billumtarp, men på grund af dårlige tider udeblev afbetalingen. Da skyldnerne
efter den lige overståede høst havde kørt deres korn i egen lade, tog Mette og
Niels Persen sagen i egen hånd, og bortkørte de andres korn som pant for de
udeblevne afdrag, hvilket ugedagen efter resulterede i at Billumtarp-bønderne
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beskyldte Mette for en virkelig troldkone at være. - Sagen bliver behandlet på
Vester Horne Herredsting den 23.10.1647 og lyder således:
”Hans Jepsen i Tarp i dag for dom med hans oprakte fingre og ed sigtede og
beskyldte Mette Nielskone i Fredtoft for, at hun var en vitterlig troldkone, indtil
hun sig derimod æreleterer, fordi hun havde lovet ham, at hun skulle gøre ham
både ussel og arm, og at hun skulle lade ham troldride.
Dertil svarede Iver Henriksen i Oxbøl på forne Mette Nielskones vegne, at han
formente, at den mand som af en misæder selv er udlagt for trolddom bør ikke at
tilstedes at beskylde nogen ærlig kvinde uden nogen sandfærdig bevis.
Hjemlede Jens Hansen i Tarp og Anders Nissen i Tarp vidnede med oprakte
fingre og ed, at de i dag 3 uger gav forne Mette Nielskone og Niels Pedersen i
Fredtoft varsel for deres dør og bopæl for dette sigtelsesvidne forne Hans Jepsen i
dag her til forne ting agtede at tage beskrevet. Hans Jepsen tog vidnet, Niels
Andersen genpart” . Sagen fortsætter lørdag den 9.9.1648:
”Tomis Bertelsen Linduig på Niels Pedersen i Fredtoft hans vegne tog dom efter
6 ugers opsættelse over Hans Jepsen i Tarp for en sigtelse han skal have gjort på
forne Niels Pedersens hustru, Mette Nielskone, med hans oprakte fingre og
beskyldte hende for en vitterlig troldkone, efter tingvidnes indhold, indtil hun
æreleterede sig, som han den 23. oktober næst forleden på Vester Herredsting med
oprakte fingre haver sigtet og beskyldt forne Niels Pedersens hustru, Mette til
Viborg Landsting at indstævne, og samme sigtelse Niels Pedersen har været
forårsaget til Viborg Landsting at indstævne, og samme siglelse af de gode
landsdommere magtesløs kendt. Da mener Niels Pedersen, efterdi forne Hans
Jepsen har løgnagtig svoret med oprakte fingre, at hans 2 fingre dermed at være
forbrudt efter recessens 18. capitel efter stævnings indhold.
Og forne Hans Jepsen ikke er mødt i dag til gensvar, da har fogeden derom
kendt: Efterdi forne Niels Pedersens hustru, Mette Nielskone er sigtet og beskyldt
på sin ære, dog samme sigtelse til Viborg Landsting er magtesløs kendt, da vidste
han sig ikke i den sag at dømme, men finder det for sin tilbørlig dommer, efterdi
det er ære og lempe anlangende. Tomis Bertelsen tog dommen” .
Mette blev altså aldeles frikendt, men hvorvidt Hans Jepsen i Tarp mistede sine
2 fingre fortæller tingbogen intet om.
Gift med:
(515) Mette Nielskone.
Født i ”Fredtoftgaard” før 1611. Død i ”Fredtoft” som enkekone før 25.1.1662.
Ved Matriklen 1661 ses hun som enke der. I 1664 har en søn, Johan Nielsen
overtaget fæstet af bolet, der ejes a f Hesselmed, dens hartkorn er både 1662 og
1664 på 2-0-0-0.
I 1648 var Niels Pedersen og hans kone, Mette taget bort fra Fredtoft, og nogle
af deres tjenestefolk begik indbrud. Om dette beretter skriveren ved Vester Horne
Herredsting 26. juni:
”Hans Hansen tjenende i Fredtoft vidnede med oprakte fingre og ed, at næst
forgangne år ved Ribermarkeds tide, da var Mette Nielskone i Fredtoft draget fra
hus, og samme dag gik Niels Pedersen Fredtoft også fra huset, og fik han forne
Hans Hansen en nøgle til stuedøren at forvare. Så kom Bertel Madsen, som også
samme tid tjente i Fredtoft, såvel som Maren Lasdatter og tjenende ibid., og Ester
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Hansdatter til ham og begærede, at han ville fange dem nøglen til forne stuedør,
de ville gå ind og tappe en kande øl og en pundkrus brændevin.

Udsnit af kladde til ”Videnskabernes Kort” ca. 1790 over Oxbøl og omegn.
Origianlkortet findes på Geodætisk Institut i Kbh.
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Så lokkede de forne nøgle fra ham, og gav ham 1 lybsk skilling, for han skulle
fange dem den, som de og fik.
Og som de gik derind bad de ham, at han skulle gange ud og se, om forne Mette
Nielskone kom; og da han kom ind til dem igen, da stod de alle 3 ved et skrin, og
da havde de nogen penge imellem dem, som de hver beholdt nogen af, fa eller
mange vidste han ikke. Så gav de ham 1 mark af samme penge.
Hjemlede Jep Nielsen i Broeng og Søren Hansen i Skjødstrup med opholdne
fingre og ed, at de på fredag var 8 dage næst forleden gav forne Bertel Madsen
varsel for hans dør og bopæl, såvel som forne Maren Lasdatter og Ester
Hansdatter med deres lavværge varsel for deres dør og bopæl for dette vidne for
Niels Pedersen i dag her til forne ting agtede at tage beskrevet. Iver Henriksen i
Oxbøl på Niels Pedersens vegne tog vidnet” . - Den 26.8.1648 blev de skyldige
idømt deres straffe.
Lørdag den 25.1.1662 opsiger svigersønnen, Niels Mortensen arv og gæld efter
Mette Nielskone i Fredtoft, hvilket tingbogen beretter således:
”For tingdom stod Niels Olufsen i Oxbøl på Niels Mortensen i Ho hans vegne
og gav til kende, at han har stået inden tinge til forne ting i 2 tingdage nemlig 11.
og 18. januar næst forleden, og på forne Niels Mortensen i Ho såvel som på hans
hustru og børns vegne, opsagde arv og gæld efter salig Mette Nielskone af
Fredtoft, så var det nu i dag lovlig hans 3. tingdag, at han på forne Niels
Mortensen hans hustru og børns vegne lovlig opsagde arv og gæld efter salig
Mette Nielskone af Fredtoft, så at de aldeles intet vil arve udi hendes efterladte
gods, ej heller betale noget af hendes bortskyldig gæld, men det tillige opsiger og
fragår udi alle måder” .
Kilder: ”Vardesyssel Aarbog 1988” s. 94 + ”Fra Ribe Amt 1932” s. 171 +
Matriklen 1662 på mikrofilm M-582.167L pag. 226a + Matriklen 1664 (Z.5-8
pag. 315a) + ”Janderup og Billum Sogne” bind-2 s. 184 + Vester Home Herreds
Tingbøger 23.10.1647, 9.9.1648, 29.6.1648, 26.8.1648 og 25.1.1662 (se mine
bind med renskrifter fra Vester Home Herreds tingbøger) + ”Dj ævletro og
Folkemagi” af Kim Tørnsø, Aarhus 1986 s. 155 nr. 89.
(580) Christen Madsen Brich.
Hvornår, han er født eller død, vides ikke, men han er død på gården ”Brich” i
Børsmose, Aal Sogn.
Han nævnes i Kjærgaard Birks Tingbog 26.4.1622: Søren Adsersen i Skjødstrup
i dag for tingdom gav last og klage på Christen Madsen på Brich for han i går 3
uger ude på havet skar hans liner sønder, han skulle drage fisk med. Poul Smed i
Oxbøl og Mads Sørensen i Skjødstrup vidnede med oprakte fingre og ed, at de gik
på land forne dag og drog på forne liner forne dag, og at den blev sønderskåret.
Og lyste Hans Vistisen forne Christen Madsen derfor vold til, og kaldte første ting
på sandemænd. Knud Pedersen tjener på Hesselmed og Adser Sørensen i
Skjødstrup vidnede med oprakte fingre og ed, at de på søndag var 14 dage ved Aal
Kirkegaard mundlig gav Christen Madsen varsel for disse vidner. Hans Vestisen
tog vidne.
Christens far måtte 14 dage efter på tinge gå i borgen for sin søn. Tingbogens
indførsel lyder således: Mads Christensen Brich stillede sig i hr. Albrett Skiells og
Christen Langes minde for hvis hans søns forseelse findes for de liner han skar på
havet.
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Det var ikke sidste gang Christen blev beskyldt for hærværk. (Når man skrev
om personer dengang, var det i reglen på grund af klager eller handler. Dem der
førte et stille liv og levned, skrev man sjældent om). Den 14.4.1626 står der flg.:
”Hans Hansen i Kjærgaard lyste Christen Madsen på Brich vold til, og kaldte på
sandemænd første ting, for han huggede Niels Hansen i Grerup hans dreireb
sønder på havet den næste onsdag før påske. Hans Throgelsen i Vrøgum og
Lambert Hansen ibid. vidnede med oprakte fingre og helligånds ed, at de i dag 8
dage gav Christen Madsen mundlig varsel på Aal Kirkegaard for dette vidne. Jens
Jensen og Niels Christensen i Klougaard 2 vidnesmænd til dette vidne”.
Den 24 6.1631 nævnes han igen: ”Hans Hansen havde i rette stævnet, på hr.
Albrett Skiells vegne, Christen Madsen på Brich, Jørgen Pedersen i Skjødstrup,
Knud Andersen i Oxbøl og Jens Nielsen i Giedbjerg for de har draget af kongens
forstrand, og ikke lod deres sandtold udaf deres skib og båd i dette år 1631, og
formente de dermed uret at have gjort, og bør derfor at stande til rette. Så mødte
Iver Hendrichsen i Oxbøl og fremlagde velb. Christen Lange til Hesselmed hans
beretning. Og sagen da at være opsat til i dag 3 uger. Hans tog opsættelse.
Her gjorde lensmand hr. Albrett Skiell en fejl, for ifølge sine egne
lensregnskaber for 1631-32 ses følgende om skulderskibe og både, der fisker ved
Vesterside Fiskeleje: Christen Madsen Brich føhrer sit eget schib, er welb.
Christen Laangis Thiener, paa Lensmandens goede behoug er beuilget nu som
thilforne frii for Sandtolde.

Kopi af Riberhus Lensregnskab 163 1-1632. Her et udsnit hvor Christen Madsen
Brich svarer sandtold af en fiskerbåd.
Af tingbøgerne kan det ikke ses, om Christen Madsen Brich har været fæster på
gården ”Brich”. Denne gård var ikke krongods, men hørte under herregården
Hesselmed. Hesselmeds jordebøger er ikke at finde så langt tilbage. Christen og
Karen var rige folk; det ses af tingbøgerne, at de har lånt penge ud, og når disse
ikke blev betalt til tiden, blev låntagerne stævnet. I 1649 var Karen kørende til Aal
Kirke, og havde stillet sin vogn vesten til ”Kirgaarden”. Tingbogen 9.11.1649:
”Mads Lauridsen i Børsmose vidnede med oprakte fingre og ed, at nu på fredag
var ti uger, da hørte og så han ved Aal Kirke vesten til ”Kirgaarden”, at Hans
Nielsen i Børsmose gik fra Karen Christens på Brich hendes vogn med et hjul på
hans ryg, og så stod forne vogn efter med tre hjul på. Udi lige måde vidnede
Christen Lassen ibid., at han samme dag så, at forne Karen Briches vogn stod ved
forne Aal Kirke, og var ikke uden tre hjul på den; og da samme tid så og hørte
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han, at Mads Christensen på Brich gik til forne Hans Nielsens vogn, og kendte sig
fuldt og fast ved et hjul, som stod på forne Hans Nielsens vogn, at være taget af
hans moders vogn. Hjemlede Hans Christensen og Søren Christensen på Brich
med oprakte fingre og ed, at de på onsdag var 14 dage sidst forleden gav forne
Hans Nielsen varsel for hans dør og bopæl for dette vidne forne Iver Henrichsen
på sin husbonds tjeners vegne her i dag til forne ting agtede at tage beskrevet.
Iver Henrichsen tog vidne” .
I 1679 opstod der trætte imellem Christen og Karens børn om en
brændevinskedel. Denne kedel havde Karen ladet lave i Hamborg omkring 1674,
hvor en mand i Grerup, Simon Nielsen (søn af Niels Hansen(?), der i 1626 havde
ødelagt Christen Brichs garn) havde ordnet handelen for hende.
Gift med:
(581) Kiersten Hansdatter.
Hendes føde- og dødsdato kendes ikke, men hun er død før 16. maj 1679, hvor der
på Kjærgaard Birketing er indført et skifte efter hende.
Kilder: ” Slægtsbog for Niels Pedersen og Ingeborg Christensdatters aner i
Janderup Sogn” bd.I s. 61-64 + Kjærgaard Birks tingbøger bd. 2 ekstrakter 16401655 + Kjærgaard Birks tingbøger bd. 3 ekstrakter 1656-1680.
(704) Niels Graffuersen,
Han er af Outrup og nævnes i årene 1661 - 1680 som fæster sammen med en
Peder Knudsen af en gård i Outrup by. Gårdens udsæd var i 1661 på 4 tdr. rug, 2
tdr. byg, 2 skp. boghvede, hø 18 læs. Hartkorn 4-2-0-0.
I 1662 tog Jeppe Jepsen i Rottarp tingsvidne på, at Niels Graffuersen og Peder
Knudsen havde lige så meget jord til deres gård, som deres formand før dem
havde haft, og at der langs vejen stod et dige, som nu var nederjævnet, det var
vesten og sønden den nordligste gård, som Per Nissen havde i fæste.
De vidste ikke, om den omtvistede jord var kirkejord, men den havde været
kaldt Kirkeager. Og da Jeppe Jepsen tilspurgte dem, om Niels Graffuersens og
Peder Knudsens formænd ikke havde svaret jordskyld a f jorden til Outrup Kirke,
svarede de ”jo ” . Gården svarede 5 skp. korn til Outrup Kirke.
Det er meget interessant med denne oplysning. Man far her at vide, at
kirkejorden har været afsondret ffa gårdens øvrige jord, og inddiget. Det kan tyde
på, at det har været en selvstændig ejendom, som kirken har ejet, men som
efterhånden helt var blevet opslugt af gården. Jordskylden til kirken kaldtes ofte
for sjælegavekorn.
Kilder: ”En anetur i eventyrets land” + Matriklen 1661 & 1664.
(708) Terchel Jensen.
Han er a f Outrup, hvor han døde ca. 1650.
I Lenets Jordebogen for 1631 ses for Terchel Jensen i Outurp: Kan avle l'A ørte
rug, 1Vi ørte byg, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 2 høns og en fødnød.
Han sås i en lang årrække ofte som en af de 8 vidnesmænd ved Vester Horne
Herredsting, der var placeret i nærheden af Outrup.
Følgende afkald, der er indført i Vester Horne Herreds Tingbog den 26.1.1622,
er et eksempel på oplysninger om slægten i tingbøgerne: ”Mads Smed i Skjedsbøl
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i dag for tingdom tog Terkel Jensen i Outrup udi hånd, gjorde og gav ham og hans
broder Niels Jensen en tryg afkald for al den arv hans hustru Else Madskone kan
tilfalde efter hendes salig fader og moder Gunde Poulsen og Johanne Gundeskone
af Outrup, desligeste gjorde forne Niels Jensen forne Terkel Jensen en tryg afkald
for al den arv han kunne tilfalde efter hans fader og moder Jens Gundesen og Edel
Jenskone af Outrup. Stod de begge til vedermålsting. Terkel Jensen tog afkaldet”.
Kilder: ”En anetur i eventyrets land” + Riberhus Lens Jordebøger.
(752) Peder Ibsen = ane (1680).
Han ses i et arveafkald fra Kjærgaard Birketing 17.9.1652, hvor han er død. Han
ses at bo i Oxby.
Gift med:
(753) Anne Willantzdatter = ane (1681),
Født i Skjødstrup i Aal Sogn. Broderen Niels bor på fødegården i Skjødstrup. Hun
ses død i samme arveafkald som sin mand.
Kilder: ”Kjærgaard Birks Tingbøger bd. 2 ekstrakter 1640-1655” + ”Slægten
Aall” af H K. Steffens, Kristiania 1908.
(896) Thomas Sørensen.
Født 1600. Student fra København 1617. Magister 1723. Kaldet til kapellan ved
Vor Frue Kirke i København 14.2.1623. Død Kbh. 1630.
Gift med pigen:
(897) Ane Christensdatter,
Der var gift 2. gang med eftermanden i embedet, Niels Christensen.
Kilde: ”En almindelig dansk Præstehistorie” Odense 1870, bd. II s. 128 og 130.
(902) Hans Nielsen Lottrup.
Født i Jylland ca. 1610. Student Odense 1633. Ordineret til præst 5.8.1640. Død i
Gudbjerg Præstegaard ca. 1677.
Gift med:
(903) Anna Christensdatter.
Født i Espe Præstegaard 16. , død i Gudbjerg Præstegaard.
Kilde: ”En almindelig dansk Præstehistorie” Odense 1870 bd. Is. 491 nr. 4.
(944) Iffuer Hendrichsen.
Født i slutningen af 1500’tallet. Død i Oxbøl kort efter Matriklen 1664. Han var
fæster af et boel i Oxbøl, hvis hartkorn 1664 var på 2-4-0-0. Den årlige
landgildeydelse var på 2 tdr. rug, 1 rdl. i gæsteripenge, af en stug eng 1 mark.
Ejeren var Christen Lange til Hesselmed.
Da Iffuer Hendrichsen var ridefoged, sættedommer og skifteforvalter for
Hesselmed, var han fritaget for hoveri og andet pligtarbejde. Han ses jævnligt i
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tingbøgerne 1626-1660, hvor han førte sager for de almindelige bønder og
Hesselmed.
Hans sønner fik også brug for hans hjælp. Således sønnen, Hendrich
Iffuersen(472) i Broeng, som havde penge til gode (”Kjærgaard Birks Tingbøger
nbind II, Ekstrakter 1640-56” s. 86-87). Ved Matriklen 1681 har en søn, Niels
Iffuersen, overtaget fæstet af bolet.
Kilder: Kjærgaard Birks Tingbøger, flere bind + Matriklen 1662, 1664 og 1681 +
Vester Horne Herreds tingbøger, flere årgange.

Jylland og Fyn gengivet af Ortelius 1595 (Kopi fra Slesvigland 1995).
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(946) Bunde Søffrenssøn.
Nævnes i Broeng 1631 i Vester Horne Herreds Tingbog. Han var i en årrække
lægdsmand i Aal Sogn, og ses jævnligt som domsmand ved Kjærgaard Birketing.
Han er muligvis den samme som i ”Jordebochen paa Riberhus 1608-09” ses som
fæster på Giedberig i Skjødstrup ejerlaug - hans navn er da stavet som: ”Boed
Søffrenssøn”; er det tilfældet, kan denne anelinie føres tilbage til omkring Aal
Kirkes første præst efter reformationen.
Kilder: ”Vardesyssel Aarbog 1985” s. 68 + Slægten Aall af HK. Steffens,
Kristiania 1908.
(964) Madz Nielssøn Rasch.
Født i Bandsberig i Janderup Sogn. Død før 1661, idet hans kone da nævnes som
"Dorothe, Sal. Madz Bandsberig’s”. Han var fæster af en halvgård der, jf
”Bandsbjerg” i Janderup og Billum Sogne bd. 111. 1983..
At Mads Rasch havde mange gøremål, ses af følgende brev i Riberhus
Lensregnskaber for 1616-17: ”Kendes jeg mig Mads Rasch i Hillerslev og gør
vitterligt, at Willem Hansen skriver paa Riberhus har betalt mig, som jeg har købt
til Kgl: Mayst.’s behov et halvhundrede og ni mark dun, for hver tretten skilling
danske. Til vitterlighed har jeg min egen haand her underskrevet. Actum
Hillerslev den 18. Aprilis 1617. Mads Rasch egen haand”.
Her er mark en vægtenhed, der svarer til 250 gram pr. mark, det var så 14 3A kg
dun, han havde samlet til kongens dundyner. Man må håbe Hans Majestæt (Kong
Christian den fjerde) sov god i dem. Se kopi af originalteksten herunder.
Gift med:
(965) Dorothe Simensdatter.
Født i ”Jegumgaard”.
Kilder: ”Janderup og Billum Sogne bd. 3” + Skiftet, som ses i Landsarkivet for
Nørrejylland i Viborg: B82B-23 s. 930-96a. (Det er meget omfattende) +
Riberhus Lensregnskaber.

Kopi i Vi størrelse af ovennævnte indførsel fra Lensregnskabet 1617 om levering
af dun til Kgl. Mayst.
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(1024) Niels Mortensen.
Født 1. halvdel a f 1500’tallet, og død i Sønderside, Ho Sogn efter 8.2.1600. Han
var købmand og skibsejer. 1 1581 og 1585 havde han 2 skuldskibe på fiskeri fra
Sønderside. Et skib førtes af Jørgen Nielsen, Bredmose. Simon Nielsen i Ho tog
sandtolden (en afgift) som strandfoged.
Da han døde, efterlod han sig en gæld til en Riibeborger, som sønnen, Morten
Nielsen = ane (512) betalte. Kjærgaard Birks Tingbog beretter for fredag den
8.2.1600: ”Regell Eskelsen i Ribe stod for tingdom og bekendte det, Morten
Nielsen ved Sønderside havde betalt ham al den gæld, som hans fader, Niels
Mortensen var Jens Povelsen i Ribe pligtig. Regell Eskelsen til vedermaalsting.
Morten Nielsen tog vidnet” .
Kilder: ”Kjærgaard Birks Tingbøger bd.1.1 ekstrakter 1592-1609” s. 85-86 +
”Gamle Sydvestjydske Fiskerlejer” af H.K. Kristensen, Varde 1965 s. 77-107 +
”En anetur i eventyrets land” .
(1160) Madz Christensen Brich,
Født 15.. og ses sidste gang nævnt i tingbogen den 30.8.1622.
Gift med:
(1161) Zidsel Madskone.
Født 15.. og ses ligeledes nævnt sidste gang i tingbogen 30.8.1622.
De boede på gården ”Brich” i Børsmose, Aal Sogn. Første gang Madz ses i
Riberhus Lensregnskaber er i 1581, hvor han fisker fra Vesterside Fiskerleje med
et skib, som Mogens Juli til Juellingholm tager tolden af. De var altså fæstere
under Juellingholm. Jeg har ikke fundet nogen bevarede jordebøger fra den tid
over Juellingholms jordegods, og kan derfor ikke se, hvor stor gården har været.
Den 3.4.1612 er Madz på Kjærgaard Birketing for at bevidne, at han og Søren
Jensen herefter vil bevise hverandre god naboskab og venskab. De havde i
drukkenskab sagt mere til hinanden end godt var. Tingbogen beretter: ”Mads
Christensen Brich i Børsmose og Søren Jensen ibid. de stod i dag for tingdom og
berettede, at eftersom de udi drukkenskab og hastmodighed er kommet nogle ord
imellem, hvilket dog ikke har været deres ære eller lempe ”angiellendis” udi
nogen måde. Så er de nu derom venlig og vel forligt, og ikke de på enten sider
vidste hverandre at beskylde uden ære og godt i alle måder. Og tilforpligtede
forne Mads Christensen Brich og Søren Jensen dem på begge sider efter denne
dag at gøre og bevise hverandre god naboskab og venskab, som det sig gode
grander og naboer egner og bør. Og forpligtede de dem på begge sider, at hvilken
en af dem hverandre uden billig årsag overfalder med utilbørlig ord eller tale, den
andens ære eller lempe til forkrænkelse, desligeste med hug eller slag overfalder
uden billig årsag, da skulle den hvis brøst så fandtes, dermed have forbrudt deres
hals og liv til deres ”Effueringher” (arvinger) og herskab. Og stod forne Søren
Jensen og Mads Christensen med hverandre til vedermålsting og samtykte dette
vidne der det blev indtegnet. Mads Christensen tog vidnet, Søren Jensen genpart.”
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Det var hårde betingelser, de indgik med hinanden, at have deres hals og liv
forbrudt, om de generede hinanden mere end loven tillod. Mads og Sidsel havde
omkring 1617 lovet Hans Thomsen i Børsmose 8/2 daler i medgift, når han
ægtede deres datter. Det havde de endnu ikke opfyldt i 1622, og Hans Thomsen
indkaldlte dem da til Kjærgaard Birketing. Det var fredagen næst efter Set.
Bertolmæii dag (30.8.).
Tingbogsteksten lyder således: Hans Hansen i Kjærgaard vidnede med oprakte
fingre og helligånds ed, at ved 5 år siden var han til Mads Christensen på Brich,
og der hørte og så det, Mads Christensen lovede at give Hans Thomsen i
Børsmose 8V2 daler slet penge med hans datter, og derforuden lovede han at give
Hans Thomsen en hæderlig medgift med forne hans datter. Peder Christen i
Børsmose vidnede med oprakte fingre og helligånds ed, at ved 5 år siden da hørte
og så han det, Sidsel Madskone i Børsmose lovede Hans Thomsen 8I/2 daler med
hendes datter, men Mads Christensen på Brich var ikke hos den tid, dog var det
med Mads Christensens samtykke tilforn, at hvad Sidsel Madskone i de måder
lovede ud, vil han fuldkomme. Thøger Eriksen i Børsmose vidnede med oprakte
fingre og helligånds ed, at han og forne tid hørte det, forne Sidsel Madskone
lovede at give Hans Thomsen til medgift med hendes datter 8V2 sletdaler.
Fremdeles vidnede Thøger Eriksen og Peder Christensen, at han ville love til
Hans Thomsen for forne penge. Anders Nielsen i Grerup og Søren Bertelsen ibid.
vidnede med oprakte fingre og helligånds ed, at de i dag 8 dage gav Mads
Christensen på Brich, Sidsel Madskone ibid. og hendes lavværge varsel for deres
dør og bopæl for dette vidne i dag her til ting at svare til. Hans Thomsen tog
vidnet, Mads Christensen genpart; og berettede med oprakte fingre, at han ikke
lovede Hans Thomsen så mange penge med hans datter til medgift, som i dag er
om vidnet; og sagde han lovede Hans Thomsen, når han fæstede sig i væring, da
vil han give ham penge efter Mads Christensens egen vilje og minde. Stod Hans
Thomsen, Hans Hansen i Kjærgaard, Peder Christensen og Thøger Eriksen i
Børsmose til vedermålsting der dette vidne blev taget. Søren Jensen i Børsmose
dommer. Mads Christensen tog vidne.
Mads og Sidseis søn Christen ane (580) havde i 163 1 gravet en grøft nord udaf
Langsø. Denne grøft var årsag til at Kongl: Majsts: tjeneres fiskeri blev ødelalgt.
Vester Horne Herreds Tingbog skriver lørdag 16.4.1631: Peder Stall i Rottarp, på
hr. Albrett Skiells vegne, efter 2 uendelige domme, tog endelig dom på Christen
Madsen Brich i Børsmose for han har ladet kaste en grøft og grob nord udaf
Langsø, og dermed faldet vandet fra sin Ardels rinde, Kongl: Majsts: tjenere i
Børsmose til skade og brast på deres fiskeri og ålsæt i den gamle Ardels rinde af
Langsø; desligeste til skade med ”vandfløde” på deres enge, hvormed forbemeldte
hr. Albrett Skiell formener Christen Madsen at have gjort uret, og at han bør
fornævnte grob og grøft igen at opfylde og efterjævne, som den tilforn af Ardels
tid været har; og der(for)uden at stå til rette og lide tiltale. Så mødte fornævnte
Christen Madsen og fremlagde en stævning med hvilken han har stævnet
fornævnte uendelige domme, og dem som samme domme forhvervet har; så og
forbemeldte hr. Albret Skiell, som samme domme har ladet forhverve. Desligeste
de mænd i Børsmose, om de har der noget til at svare. Og blev han tildømt der udi
uret at have gjort, og bør fornævnte grob og grøft at opfylde og efterjævne, som
det af Ardels tid været har; og derforuden at lide tiltale for han, imod loven, har
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faldet vandet fra sin Arells rinde. Peder Stall på hr. Albret Skiells vegne tog
dommen, Christen Madsen tog genpart.
Kilder: Ovennævnte + ” Slægtsbog for Niels Pedersen og Ingeborg Chr istensdatter
i Janderup."

(1408) Graffuers Nielsen.
På grund af det særprægede fornavn antages det, at han er far til Niels
Graffuersen. Selv ved ihærdig granskning i skriverier om Outrup og omliggende
sogne, er det ikke lykkedes at finde andre med dette navn på daværende tidspunkt.
Han ses omtalt i bogen: ”Outrup Sogns Historie”, som fæster af en gård i Torbøl i
Outrup Sogn i perioden 1637-84. Fæstet havde han overtaget efter sin far Niels
Madsen.
Når man tænker på, hvor ”regelfast” det var at opkalde sine børn efter sig selv
eller sine forældre, kan det med en vis sandsynlighed antages, at Graffuers
Nielsens moder var en Graffuersdatter, og at hun så måtte være datter af Graffuers
Jensen i Vittarp.
Kilder: Ovennævnte + ”En Anetur i eventyrets land”.
(1416) Jens Gundesen.
Født i Outrup før 1560. Død samme sted før 1622. Som nævnt i et arveafkald fra
Vester Horne Herreds Ting den 26.1.1622 anført under hans søn Terchel Jensen =
ane (708) boede han med sin kone i Outrup By.
Gift med:
(1417) Edel Jenskone.
Nævnt i samme afkald som sin mand.
Kilder: Ovennævnte + ”En anetur i eventyrets land” .
(1506) Willlantz Søfffensen.
Han var gårdfæster i Skjødstrup i Aal Sogn. Død der ca. 1611 idet
Lehnsregnskabeme for 1612 viser:
2. April 1612 Niels Willantzen i Skiødstrup stede och Feste then Wonningh som
hans Fader Willadtz Søfffensen ffadøde och hans Moder Johanne Willandtz
hannem opladt, och schall holde sin Ophold udj hendis Liffstide. Gaff Penningh
XII Rdlr.
I Riiberhus Jordebog 1608-09 ses, at han da havde fæstet på en halvgård i
Skjødstrup, og at Backen Madsen havde den anden halvgård i fæste. De betalte i
skyld og landgilde (skat på avlen) i alt 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 svin, 2 pund smør,
114 mark til hellmis og 114 mark til wollmis. A f 6 hestes gæsteri betaltes 5 mark.
De kunne så 214 tønde rug og 1 tønde byg og avle 15 læs hø.
Gift med:
(1507) Johanne Willantz.
Hun blev brændt som heks i 1614.
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Træsnit af samtidig heksebrænding, som den kunne have fundet sted på højen øst
for Kjærgaard Birketing 1614. Øverst til højre ses en halshugning med sværd.
H K. Kristensen skriver i ”Fra Ribe Amt” 1932-35 om hekseprocesser på
Vardeegnen følgende: 30.9.1614 aflagde Johan Velaskone (Johanne Willantz) i
Skjødstrup en bekendelse på Kjærgaard Birketing, der sikkert var afpint hende.
Hun tilstod, at hun drev sine trolddomskunster sammen med Maren Knuds (første
kone til Knud Hansen) i Skjødstrup og Anne Thameskone i Gedbjerg. De tog livet
af Oluf Knudsens Søn Mikkel i Børsmose fordi han rørte om i Maren Knuds kerne
om natten. Nu hjalp de hende med hævnen, for at hun skulle hjælpe dem på et
andet tidspunkt. Endvidere kom de en ”Hårde” (harve) i vejen for Hans Persens
søn i Broeng, så hesten søndertrådte hans ben 2 steder. De ville have kastet
ulykken på Hans Persen selv, men ”så flid den på hans søn”. De tog også livet af
en stud for Hans Hansen i Skjødstrup, da han havde lånt en gammel ”Threnshoff’,
som han ikke ville af med igen. De tog også livet af hans øg, fordi han ikke ville
age Knud Hansens pose til havet. Jes Nielsen i Gedbjerg havde de gjort den skade,
der var overgået hans kreaturer, korn og mælkend. Sammen med Maren
Nielskone i Ho tog de mælkendet fra Rasmus Nielsens køer i Frøtoft (Fredtoft) i
1!/2 år og fordærvede køerene og fik dem til at løbe oretz (køerne blev
”brummere”, blev stærkt parringssyge og ufrugtbare).
Hun bekendte også, at hun og Gunder Hanskone ved Billumvad m.fl. afbrændte
Mads Hansens gård ved trolddom, og at de samt Niels Ebsen i Vrøgum og Maren
Sørens i Borre med deres trolddomskunster kvalte Trogels Sørensens øg, kreaturer
og svin i Vester Vrøgum.
Efter dette forhør skulle hun brændes, men der indtraf her et mellemspil, der
siden fik stor betydning. Det var med den største vægt, datidens tilskuere
mærkede sig en døendes sidste ord. Da Johan Velaskone kom ind fra Tinget, rakte
hun Oluf Knudsen sin hånd og bad ham om tilgivelse, men hun sagde tillige, at
hun havde bragt ham ulykken sammen Maren Knuds. Samme dag blev hun
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brændt. Senere måtte 3 af dem, hun havde udlagt (blandt andet Maren Knuds),
dele hendes skæbne.
Kilder: Ovennævnte + ”En anetur i eventyrets land” + ” Slægten Aall” af H.K.
Steffens, udg. Kristiania 1908.
(1680) Peder Ibsen = ane (752),
Gift med:
(1681) Anne Willantzdatter = ane (753),
(1806) Christen Jørgensen.
Født 15.. i Svindinge Præstegård og død i Espe Præstegaard i Svendborg Amt på
Fyn 1645. Han var ordineret til embedet i Espe 1612.
Kilde: ”En almindelig dansk Præstehistorie” bd.I, Odense 1870 s. 327 nr.5.
(1928) Niels Madzsøn Rasch.
Nævnes 1588 som fæster i Bandsberig i Janderup Sogn i et mageskifte fra
Frederich Munk til Oxvang a f 26.11.1588 til ”Prælater, Canicher oc Menige i
Capitel udi Riber Dommkirche” . - Han døde over 110 år gammel og begravedes i
Janderup 28.2.1658. Gift 2. gang med Buold Nielskone, som døde i Bandsbjerg
17.8.1654 jf. registrering i Vester Horne Herreds Tingbog 16.12.1654. Se næste
side: ”Mageskifte 1588 mellem Frederik Munk til Oxvang og Kapitlet i Ribe”,
hvori ane Niels Madzsøn Rasch er nævnt.
Gift første gang med:
(1929) Maren Bertelsdatter,
Død i Hyllerslev før 16.12.1643.
Kilde: ” Slægtsbog for Niels Pedersen og Ingeborg Christensdatter i Janderup” af
Holger Hertzum- Larsen, Nr. Nissum” bd. II s. 142. + ”Vardesyssel Aarbog 1985”
s. 68.
(1930) Simen Hansen.
Død i aug. 1634 på ”Jegumgaard” i Janderup Sogn. Han var vist ridefoged på
Hesselmed, idet han ses i flere sager i slutningen af 1500’tallet.
Gift med:
(1931) Ane Simenskone.
Død i Jegumgaard efter 6.9.1634.
Kilder: ”Janderup og Billum Sogne” bd. III s. 66. O. Nielsen: ”Danske Samlinger
1865-67” om Jegum.
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Mageskifte 1588 mellem Frederik Munk til Oxvang og Kapitlet i Ribe. Heri ses
understreget Niels (Madzsøn) Rasch.
Oversættelsen a f dokumentet ses i ”Vardesyssel Aarbog 1984” s. 101-104.
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(2320) Christen Brich.
Fødsel og død kendes ikke.
Gift med:
(2321) N.N, Christenskone.
Hendes fødsel og død kendes heller ikke. De boede på gården Brich i Aal Sogn,
hvor sønnerne og deres børn igen boede. Manden nævnes sidste gang i Riberhus
Toldregnskaber 1598-99 for Sønderside Fiskerleje.
Kilde: ”Slægtsbog for Niels Pedersen og Ingeborg Christensdatter i Janderup” +
”Vardesyssel Aarbog 1984” s. 41-43 + salvekrukke s. 104 i samme bog.

Krucifiks ved bedested, som de kan have set ud ved Set. Brix ved Børsmose, ved
Set. Enders i Øster Oxby og ved Hellig Moders Kors syd for Fredtoft.
(2816) Niels Madsen.
Han ses at være fæster sammen med sin far og andre af en gård i Sdr. Torbøl,
Outrup Sogn, i perioden 1598-1662. På grund a f navnet på deres søn antages det,
at han var:

Gift med:
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(2817) N.N. Graffuersdatter.
Hun må være født i midten af 1600-tallet som datter af Graffuers Jensen i Vittarp,
idet der ikke ses at bo andre af dette særprægede fornavn på det tidspunkt i Outrup
og omliggende sogne.
Kilde: ”En anetur i eventyrets land”.
(2832) Gunde Poulsen.
Han ses som farfar i et arveafkald i Outrup fra 26.1.1622. Muligvis er hans far,
Poul Pedersen Smed, der boede i Outrup år 1600 og flyttede til en større gård i
Allerslev i 1609, men det har ikke været muligt at finde et sikkert bevis for dette.
Gift med:
(2 833)Johanne Gundeskone.
Hun omtales i samme arveafkald som sin mand.
Kilde: ”En anetur i eventyrets land” .
(3012) Søffren Nielsen.= ane (6720)
Født omkring år 1500 og er død før 1582. Da Jordebøgerne mellem 1563 og 1582
ikke eksisterer, kan hans dødsår ikke nærmere bestemmes.
Nogle af de ældst kendte generationer af denne slægt ses fra midten af 1500tallet som fæstere af en krongård i Skjødstrup i Aal Sogn. Formodentlig har
slægten i tidligere tider været selvejere af gården, som de derefter på grund af
deres deltagelse i oprøret under Skipper Clement i 1534 er blevet tvunget til at
tage i fæste af Kronen.
Under Grevens Fejde blussede krigsluen højt i Jylland i 1. halvdel a f det 16. årh.
Der herskede uro og ophidselse rundt om i landet og ikke mindst i Jylland, hvor
jyderne, der stedse havde næret den største sympati for Christian II, intet hellere
ønskede, end at se deres gamle herre tilbage på tronen.
Da derfor den bekendte oprørshøvding, Skipper Clement sommmeren 1534 kom
til Jylland for at sætte almuen op til strid, fandt han tændstof nok og allerede i
september måned var oprørsfanen hejst over hele Nord- og Midtjylland og langs
Vestkysten helt ned til Varde.
Efter at adelen under anførsel a f Erik Banner og Holger Rosenkrantz 16. oktober
1534 havde lidt et alvorligt nederlag ved Svendstrup, var de oprørske bønder og
Skipper Clement herrer over Jylland, hvor de afbrændte klostre og borge, indsatte
og afsatte Leehnsmænd og Fogder.
Glæden var imidlertid kortvarig idet Hertugens hær under anførelse af den
berømte hærfører Johan Rantzau efter indtagelsen a f Aalborg 18.12.1534 ganske
knækkede Skipper Clement.
Bønderne måtte bøde hårdt for deres deltagelse i oprøret. De blev tiltalt på
landstinget og der dømt i kongens nåde og unåde med liv og gods, og hvert
herrred måtte udgive sit Herredsbrev, hvori bønderne vedgik at have forbrudt
”Hals og Eiendom”, for at have rejst oprørsfanen og sluttet sig til Skipper
Clement.
For at løse deres hals igen oplod og afhændede de deres godt og ejendom til
Kongen og hans efterkommere som forbrudt gods til evig tid. Blandt de distrikter i
Jylland, der havde deltaget i oprøret under Skipper Clement, var også Vester
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Horne Herred i Ribe Amt. Omtrent samtlige selvejende bønders gods blev
inddraget under kronen, der så atter mod en afgift bortfæstede det til de tidligere
ejere.
At blive siddende som fæster i sin tidligere ejendom efter at have givet
Halsløsning i Øxne (okser) og penge, var den nåde den jydske bonde fandt hos
sejrherren. Det var meget begribeligt, at selv om opstanden var blevet afsluttet
med en syndfold af undertrykkelse og henrettelser, ulmede ilden fortsat og truede
i foråret 1535 med at bryde ud i lys lue på ny. Blandt andet nægtede bønderne i
Vester Horne Herred at udgive den halsløsning, de ved deres åbne brev havde
forpligtet sig til. De modtog i den anledning et kongebrev dateret Segeberg den
17.6.1535, hvori det hedder:
”Att myn herres N. er till widendes wordeet, att the ere hans Naades beffalings
mend Peder Ebbessen och Axell Juli offuerhørige fore oc icke till gode rede wille
lade fremkomme och wdgiffue thend deel, som the haffue wdloffuit for theris
halsløsning for theres forsømmelsze, att the met ware wdi thette neste forgangne
vprør & c., oc ther wdinde ladet thennom aldeles finis wuillige och fortroden,
endog the haffue ther om tilforn wdgiffuit theres breffue och indzegle, oc icke nu
biude meer wdh att wille giffue, end huer mand j lod siølffuer, lige sza sp, andere
wore vndersotte wdi the herritther wdgiffue, Som icke wprøriske haffue wereetth;
huilckett oss forunndre, atti fordriste etther sligt fore att tage. Thii betthe wi etther
alle, och huer serdelis strengeligen biude, atti retther ether aldelis, epther att thett
vortt breff er etther lest oc forkyndett fore, att giffue etther strax till forne vor
befalingmend Peder Ebbesen och Axel Juli paa wore veigne oc wp tinger mett
thennem for szamme etthers halsløsningh, epther som andre wprøriske herrither
ther wdi Nørreiuttland giortth haffuer, oc lader thet ingennlunde, Sza frampt att vi
icke schulle nødiges till att lade straffe offuer etthers liff oc gotts, som bør att
straffes offuer vore whorsømme vndersotte.
Dat. Sebeg, torsdag post Sanctorum viti et modesti dagh” .
Som før nævnt har sandsynligvis de ældst kendte genereationer af slægten ved
sin deltagelse i Clements-fejden fristet samme skæbne som de andre bønder i
herredet, der blev tvunget til at tage fæste af kronen på deres forfædres Odelsgods.
En af de tidligst kendte medlemmer af slægten, Søffren eller Severin Nielsen ses
i Riiberhuus Lehnsregnskabers Jordebøger for året 1562-63 som fæster af en af
Kronens gårde i Skjødstrup i Aal Sogn, Vester Horne Herred.
Der er ikke bevaret Jordebøger før 1562, derfor findes Søffren Nielsen ikke før.
I Jordebogen for 1562 opføres som fæster af den anden krongård i Skjødstrup en
Hans Nielsen, som antages at have været Søffren Nielsens broder.
Det ligger nært at slutte, at faderen, som altså må have heddet Niels, har ejet
disse gårde sammen, og at enten han eller sønnerne ved deltagelse i oprøret i 1534
har måttet fæste gårdene af Kronen.
I Jordebogen for 1582-83 nævnes hans søn Willadtz Søffrensen som fæster af
samme gård.
Kilder: Ovennævnte + ”Anetur i eventyrets land” s. 211-213 + ”Slægten Aall” af
H K. Steffens, Kristiania 1908.
(3612) Jørgen Jespersen.
Født i Odense ca. 1525. Student fra Odense. Først kapellan i ukendt sogn, derefter
i Ørbæk 1553. Ordineret til sognepræst i Svindinge; Gudme Herred på Fyn 1555.
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Den 10.4.1591 blev han fradømt kaldet på gr. af alder, af biskoppen og
herredsprovsten i alle herredspræsternes overværelse i Øxendorp Kirke, for han
havde glemt at læse over børnene, når de var til dåb i kirken; efter ordinansen. Der
var andre forglemmelser, som det fremgår af Wibergs Præstehistorie. Han ”bad
vemodig om, at måtte blive ved sit brød, men der var ingen redning eller
bønhøring” . Død i Svendborg 11.10.1609. Han er optaget i værket af Christopher
Giesing over ”Danske Jubellærere m m” . (Det vil sige personer, der har været
præster i 40 år).
Gift med formandens datter:
(3613) Maren Hansdatter.
Født i Svindinge Præstegaard 15... De fik 4 sønner og 5 døtre. H erafkom de 8 i
præstestand.
Kilde: ”En almindelig dansk Præstehistorie” bd. III s. 240-241.
(3856) Madz Rasch,
Han var selvejer og embedsmand. Han nævnes i gården i Hyllerslev så sent som
1562. Han må være født i sidste halvdel af 1400’tallet. I en sag i ”Varde
Raadstuearkiv”, der nu ligger i Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg.
Dokumentet er dateret 8.5.1529, og er angående en trætte imellem borgmester
Christijan Nielsen og Hyllerslev Grander. Den 23.7.1541 ses han i et tingsvidne,
der nu ligger i Nørholm Godsarkiv. Det næste bevarede dokument stammer fra
1554, og ligger nu i Janderup Præstearkiv, under dette dokument ses hans laksegl.
Gift med:
(1345) Gye Matzkone.
Hun kendes hverken født eller død. Men vides kun at være hans kone. A f deres
børn kendes 1: Jens, 2: Lambert, som nævnes 1598-99 i Lensregnskaberne og 3:
Søren, der ses i arvesag 16.3.1622 på Vester Home Herredsting.
Kilder: ”Janderup og Billum Sogne” bd.3 s. 93 + ”Danske Magasin” IV rk. I. bd.
s. 42-43 + ”Vardesyssel Aarbog 1994” s. 113.
(3858) Bertel Christensen.
Var gårdmand i Janderup By, hvor han døde efter 1627. Året før var han med til at
kalde den ny præst til Billum og Janderup Menigheder.
Kilde: ”Vardesyssel Aarbog 1990” s. 12 og 15.

Ho Kirke med omliggende huse 1855, tegnet af præst i Ho: C.T. Christensen.
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9 x TIPOLDEFORÆLDRE.

(6720) Søffren Nielsen.

Se ane (3012)
(7224) Jesper Lauritzen.
Han var først bonde i Nr. Aaby, senere borger i Odense.
Kilde: ”En almindelig dansk præstehistorie” bd. III s. 240-241.
(7226) Hans Madsen.
Han var først kapellan til Ørbæk, for 1545 at blive ordineret til sognepræst i
Svindinge Kirke på Fyn. Han var den første reformerte præst i Svindinge efter
reformationen i 1536.
Kilde: ”En almindelig dansk præstehistorie” af S V. Wiberg.

En forside af Riberhus Lensregnskaber 1641.
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Benyttede generelle kilder er:
’'Vardesyssel Aarbog 1984-1996”, af Gert Ravn Nørgaard, Aal.
Kirkebøgerne for de respektive sogne, mærket ”KB” (er originaler i Landsarkivet
i Nørre Jylland i Viborg), findes på mikrokort i Lokalhistorisk Værksted, Aal.
Folketællingerne 1787-1880 (sognevis) ligger i Rigsarkivet på Christiansborg i
København. Disse er her nævnt som ”FT”, og ligger i kopi i Lokalhistorisk
Værksted, Aal.
Kilden: ”Hebogaard-bogen” = ”Ane- & efterslægtstavle for gårdejer John Hansen
Pedersen og hustru, Kirstine Nielsine Jessen i Hebogaard i Oxby Sogn”, Oxbøl
1982.
Kilden: ”Vigtoft-bogen” = ”Ane- & efterslægtstavle for gårdejer i Vigtoft i Aal
Sogn, Anders Christian Pedersen Simonsen, død Øster Vrøgum 1918 og
hustruer”, Aal 1983.
Kilden: ”Simonsen-bogen” = ”Ane- & efterslægtstavle for søskendeparrene, Niels
Jensen Simonsen født 1851 gift med Maren Madsen født 1851 og Simon Nielsen
Simonsen født 1854 og Pethrine Madsen født 1857, boende i Børsmose i Aal
Sogn”, Aal 1984.
Kilden: ”En anetur i Eventyrets Land” = ”Aner og efterslægt efter Søren Nielsen
Rask Sørensen og hans hustru Else Sørensen f. Christensen der havde
Møllegården i Nørre Oksby” a f Carsten Hjorth-Sørensen, Oksbøl 1989-90.
”Aal Kirkebog 1691-1726 1. del” a f Gert Ravn Nørgaard, Aal 1991.
”Janderup -Billum Kirkebog I. 1637-1767 fødte & døbte” af Gert Ravn Nørgaard,
Aal 1992.
”Danmarks Kirker, Ribe Amt” hæfte 16 udg. af Nationalmuseet, Kbh. 1987. Dette
bind omhandler kirkerne i Lønne, Aal, Ho og Oxby Sogne.
"Matriklen 1662” : M-film M.582-167L.
”Matriklen 1664” : Z.5-8, ”Matriklen 1681” : Z.6-7, ”Matriklen 1688” : Z.9-17.
(Matriklerne 1664-1688er i Landsarkivet for Nørre Jylland i Viborg, og Matriklen
1662 ligger i Rigsarkivet i Kbh. - Kopier i Lokalhistorisk Værksted, Aal).
”Trap Danmark - Ribe Amt”, 4. udg. Kbh. 1929.
”Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk” bd. 1-2, Kbh. 1991.
”Calender for Aarene fra 601 til 2200” a f R.W. Bauer, Viborg 1977.
Oversigter over arkivregistraturer i Landsarkivet for Nørrejylland, Viborg 19621992 (mange særskilte hæfter og bøger).
”Vester Home Herred” af Oluf Nielsen, genudgivet Esbjerg 1984.
”Slægtshistorisk Grundbog - med øvelser i gotisk skrifttydning” af Gert Ravn
Nørgaard, Aal 1986.
”Det Danske Sprogs Historie” bd. 1-4 af Peter Skautrup, Kbh. 1968.
"Vore Stednavne” a f Kristian Hald, Kbh. 1965.
”Danske Stednavne Leksikon- Jylland” af Bent Jørgensen, Kbh. 1980.
”Fra Ribe Amt” udg. a f Historisk Samfund for Ribe Amt (fl. årg.).
”H K. Kristensens Privatarkiv” nu i Varde Lokalhistorisk Arkiv, Rådhuset. Torvet
6800 Varde.
"Riiberhuus Lensregnskaber” nu opbevaret i Rigsarkivet i Kbh.
GRN’s 2 private biblioteker, hvori samtlige kilder og noter findes i original, kopi,
mikrofilm, mikrokort eller afskrifter fra arkiverne.
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”Personalhistorisk Tidsskrift 1880-” fl. årg.).
”Arkivhåndbog Nørrejylland” ved Henning Jensen og Ebba Thorkelin, Kbh. 1980.
S V Wiberg: ”En almindelig dansk præstehistorie”, bd. I-IV. Odense 1870.
Schrøder-dokumentet er fra: ”Personalia” fra Forsvarets arkiver (Rigsarkivets 3.
Afd. J.nr. 64-830 af 27.8.1982, REF.EC/Baa
Riberhus: Illustration fra Ribe Amts museumspædagoger ved Hrolf Thorulf.
Børsmose (kortudsnit): Maalebordsblad maalt 1870, rettet 1931 (M.3101 FILSO).
”Kirkebog for Aal Sogn 1789-1817 for døbte” .
”Slægtsbog for Niels Pedersen og Ingeborg Christensdatter i Janderup” af Holger
Hertzum-Larsen, Nr. Nissum (bd. I og II).
Staunsbaandsforordningen: ”Vardesyssel Aarbog 1988” s. 6-29.
Bredmose-slægter fra Sønderside fra ”Vardesyssel Aarbog 1988 s. 90-97.
”Kjærgaard Birks Tingbøger bind 1.1 ekstrakter 1592-1609, udg. Aal 1995.
”Kjærgaard Birks Tingbøger, ekstrakter” bd. 1.2 1612-26, udg. Aal 1998.
”Kjærgaard Birks Tingbøger bind 2 ekstrakter 1640-1655”, udg. Aal 1989.
”Kjærgaard Birks Tingbøger bind 3 ekstrakter 1656-1680”, udg. Aal 1988.
”Vester Horne Herreds’ Tingbog 1631” 1. halvbind, udg. Aal 1990.
”Børsmose som jeg husker det” Fortalt af Rikard Jessen. Udg. af Lokalhistorisk
Forening for Ho, Oksby og Aal sogne. Trykt af Blåvandshuk Lokalhistoriske
arkiv 1993.
Illustrationsnoter.
s.38
s.39:
s.50:
s.62:

Fæstegaard 1750: ”Dansk Bondeliv i Vestjylland” Kbh. 1889
Grundtegning af samme.
do.
Bondens tiendeydelser: Tegnet af Kirsten Hjørne.
Aal Kirke 1886: Tegnet af V. Ahlmann, gengivet i ”Danske Tufstenskirker”
af dr. Jacob Helms, Kbh. 1894 bd. I.
s 68: Riberhus Slot 1588: Brauns ”Theatrum Urbium” i hæftet, ”Glimt fra Ribe
Amts fortid” ved Søren Manøe Hansen, Ølgod 1973 s. 6.
s.70: Træhesten: ”Politikens Danmarkshistorie”.
s.85: Heksebrænding:
do.
s.87: Dokumenter opbevares i ”Ribe Bispearkiv” (C.4) i Landsarkivet for
Nørrejylland i Viborg.
s.88: Krucifix: Postkort tegnet af J.M. Jahn 1955.
s. 91: Ho Kirke: Gengivet med tilladelse af arkitekt, Jørgen Tidemann-Dahl, Kbh.
(slægtning).
s.97: Børsmose-kort: 1113 IV SW Oksbøl (1953).
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Skematisk tidstavle fra månedsskriftet ”SKALK”
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Et udvalg af lokalhistorisk litteratur om egnen.
”Ekspropriationen af Eventyrets land” bd. l+II, af Anders Lehnemann, Nr. Nebel
1976-77.
”Eventyrets Land” af Thomas Lange. Genudgivet Esbjerg 1981.
”En dansk bondeskippers dagbog Søren Nielsen Rasch’s optegnelser” ved
H K.Kristensen, Esbjerg 1977. (Søren Rasch hører til familien i denne slægtsbog).
”Fra Skagen til Skallingen”, afChr. Heilskov, Ringkøbing 1934.
”Ho Kirke gennem fem Aarhundreder”, af J. Andreassen, Ho 1948.
”En styrmands selvbiografi”, af Gunde Pedersen, Varde 1964.
”Vestjyske Skildringer”, a f Iver Iversen, Esbjerg 1980.
”Aal Sogns Historie”, af Anders Hansen, Oksbøl 1966.
”Oksbøllejren gennem 50 år”, af L.G. Ibsen, Oksbøl 1979.
”Danmarks sidste straatækte Kirke”, a f J. Andreassen, Ho 1941.
”Det tabte land i vest”, af Kai Pedersen, Esbjerg 1977.
”Hans Tinus - beretninger og melodier”, a f Lene Halskov Hansen, 1989.
”Sydvestjyske Fiskerlejer”, af H. K. Kristensen, Varde 1965.
”Blåvandshug Kommune - de første 25 år i billeder og tekst”, af Kaj Sønnichsen,
Oksbøl 1995.
”Vestjyske Billeder - fra Skallingen til Nymindegab”, af Palle Uhd Jepsen, Varde
1996.
”Træk af Oksbøl Bys Historie”, Oksbøl Borgerforening 1981.
”Atlantvolden fra Nymindegab til Skallingen”, af Vibeke B. Ebert, Varde 1992.
” Skallingelaboratoriet”, årbøger med løbende udgivelser.
”Øen Langli”, af Kirstine M. Olesen.
”Esbjerg - et tyngdepunkt i det tyske Vestkystforsvar 1940-45”, af Ulrich
Holstein, ZAC 1979.
”Historisk Vejviser”, ved P. Kragelund m. fl., Esbjerg 1945.
”Fra Koldingfjord til Blaavandshuk” bd. I-II, trykt i Esbjerg.
”Vardesyssel Aarbøger” 1984-1996 m.v., af Gert Ravn Nørgaard.
”Oxby gi. Kirke og Kirkegaard før 1891”, af J. Olsen, Varde - i Hist. Samf.’s
Årbog: ”Fra Ribe Amt 1905”, s. 118-131.
”Oxby gi. Kirke”, artikel i Berlingske Tidende 21.10.1941.
”Oxby gi. Kirke”, artikel i Vestkysten 23.7.1988.
”Livet i Oxby”, a f N. S. Nielsen i ”Fra Ribe Amt 1916” s. 305-35.
Ovenstående bøger kan lånes på bibliotekerne, eller købes hos eller sælges til
”Oksbøl Antik og Bøger” ved Margit Nørgaard, Granvænget 3, 6840 Oksbøl.

BØRSMOSE
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Blavandshuk kommune
Teknisk forvaltning
Kirkegade 5
6840 Oksbøl
Tlf.: 05 27 11 44

Spunsen

Oversigtskort 1:100.000
Søren skn old e

Grundkort: Udsnit af Geodætisk Instituts 1 cm kort 1113. Udgivet af
Blåvandshuk kommune med Geodætisk Instituts tilladelse (A86).
G.I. Copyright.
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EFTERSLÆGT - 1.

På de følgende sider ses efterslægten a f de fælles forældre: Jes Christian Jessen,
født i Oxby, Oxby Sogn 19.7.1874. Gårdejer på St. Brich. Død i Oksbøl
19.1.1964. Gift i Oxby Kirke 17.3.1899 med: Maren Kirstine dem ensen, født i
Blaavand 1874. Død i Oksbøl 22.6.1968. Deres 8 børn benævnes herefter som 1VIII.

Guldbryllupsbillede af Jes Christian Jessen og Maren Kirstine d em en sen med
familie i Oxbøl 1949.

I: Marie Jessen.
Født i Børsmose, Aal Sogn 17.1.1900. Død 8.8.1950. Gift i Børsmose Kirke med
Vilhelm Hansen, født i Outrup 16.5.1897, som søn af Jensine og Niels Hansen,
der boede i Outrup.

II: Andreas dem ensen Jessen.
Født i Børsmose på Lille Brich 19.12.1902. Uddannet landmand. Død i Oksbøl
17.7.1994. Gift i Janderup Kirke 5.12.1930 med Nielsine Kirstine Christensen,
født i Næsbjerg 23.7.1909, som datter af Niels Peder Christensen og Kirstine
Marie Nielsen, der boede i Næsbjerg. De boede fra 1922 på gården Kildemaade i
Janderup. Se: ”Janderup & Billum Sogne” bd.2, s. 250.
Den 5.12.1990 fejrede parret diamantbryllup. Andreas d em en sen hed i daglig
tale "Clemen", og Nielsine Kirstine kaldes "Stinne".
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På billedet fra diamantbrylluppet ses stående fra venstre:
1: Claus, 2: Edna, 3: Orla, 4: Jetta, 5: Alis, 6: Jørgen, 7: Ellen, 8: Arne, 9: Anna,
10: Verner, 11: Erna, 12: Holger, 13: Charlotte, 14: Flemming.
Siddende fra venstre: 15: Heinrich, 16: Line, på knæet hos 17: Gunnar, 18:
Andreas, forrest på gulvet, 19: Stinne, 20: Clemen, 21: Jeannette, 22: Tilde
siddende på gulvet, 23: Rikke. Erik, Terese og to oldebørn er ikke med.
Svigerdatteren, Edna, gift med Verner Jessen i Oksbøl skrev 21.7.1994 følgende
mindeord i Jydske Vestkysten over Clemen Jessen:
Forhenværende gårdejer, Clemen Jessen, Oksbøl, er død, 91 år gammel. Clemen
Jessen stammede fra Børsmose og bortset fra nogle år i sin ungdom, da han var på
højskole og havde plads som karl og forpagter på forskellige gårde, levede og
virkede han hele sit liv i det samme sogn.
Ved sit giftermål med Stinne fra Janderup købte de en gård i Vrøgum, og her
skabte de med flid og nøjsomhed et godt og trygt hjem - ikke bare for de seks
børn, der voksede op i hjemmet, men i lige så høj grad for den store flok af
familie og venner, der gennem årene er kommet i det gæstfrie hjem.
Clemen Jessen var en af egnens markante personligheder. En mand, man altid
kunne regne med, når der var brug for ham, og for hvem det stadig gjaldt, at et
ord er et ord. Han havde et positivt livssyn og fulgte levende med i udviklingen i
samfundet, ja indtil få dage før sin død læste han avisen. Han havde sine egne
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meninger og holdninger og var heller ikke bange for at gå sine egne veje, når han
troede på en sag.
Ciemen Jessen var et udpræget familiemenneske og nød sine daglige cykelture,
som han desværre måtte opgive efterhånden som kræfterne svigtede.
Alle, der har kendt Ciemen Jessen, kort eller langt, vil komme til at savne, når
han med vestjysk lune og fa rammende bemærkninger satte tingene på plads, men
vi vil også være taknemmelig for de mange rige minder og oplevelser, vi har haft.
Æret være Ciemen Jessens minde.
Da man gravede Andreas Clemensen Jessens grav på Aal Kirkegård, stødte man
på en meget stor granitsten i 90 cm ’s dybde. Ved hjælp a f en maskinkran fik man
løftet stenen op, og en nærmere undersøgelse a f stenen resulterede i, at man
konstaterede, at den var en gammel helleristningssten med skåltegn. (En slags
frugtbarhedssymboler).
Ydermere sås der på stenen en række kløvmærker, som fortalte, at denne store
sten oprindelig har været meget større. Stenen er sandsynligvis en rest fra
dengang, man omkring 1000-1100 tildannede kirkens kvadrersten. Interessant var
det også at konstatere, at datidens jordoverflade lå 90-100 cm under den
nuværende, og at der dengang havde været sandfygning her.
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Helleristningssten med skåltegn, fundet under gravningen af Andreas Clemensen
Jessens grav på Aal Kirkegård 1994.
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Der er 6 børn.

Fra venstre ses Gunnar, Ellen, Anna, Erna, Orla, Verner (1990)
H A: Verner Jessen.
Født 30.6.1932 i Vrøgum, gift i Oxby Kirke 7.7.1956 med Edna Klitholm, født
18.7.1933, som datter af Christian Emmanuel Klitholm og Ebba Klitholm, der
boede i Ho. Edna er borgmester i Blåvandshuk Kommune. Verner Jessen er
uddannet dyrlæge og har været praktiserende dyrlæge i Østergade 29, 6840
Oksbøl, hvor de boede. Nuværende adresse: Skovkrogen 10, 6840 Oksbøl.
Efter barndommen i Vrøgum med 7 års almindelig skolegang kom jeg ud at
tjene, som normalt var efter konfirmationen. Jeg havde flere pladser på gårde på
egnen, men fandt ud af at landbruget ikke lige var mig. Men hvad så? Jeg prøvede
fiskeri en tid med kutter fra Esbjerg, indtil jeg efter aftjening af værnepligt i
søværnet begyndte en boglig uddannelse på kursus i København.
Først tog jeg præliminæreksamen og derefter adgangseksamen til
Landbohøjskolen, hvorfra jeg blev dyrlæge i 1962 i en alder a f 30 år. For at tjene
til studiet havde jeg forskelligt erhvervsarbejde sideløbende med dette. F.eks. på
B&W, som bryggeriarbejder på Carlsberg og som vægter ved Københavns
Vagtvæsen.
Under studiet var jeg blevet gift, og vi havde faet vort første barn. Min første
stilling var som assistent hos dyrlægen i Kværndrup på Fyn, senere i Lundby på
Sjælland indtil vi i 1964 kom til Oksbøl, hvor vi har været siden. Først som
assistent hos dyrlæge, Holger Hansen, senere som kompagnon med ham, for til
sidst selv at overtage praksis, som jeg har været eneindehaver af siden 1970.
Fritidsbeskæftigelse har der ikke været megen tid til, men jeg dyrker dog gerne
svømning på motionsniveau. Jeg har også været aktiv i haveforeningen samt i
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Ribe Amts dyrlægeforening, hvor jeg var med til at starte 05-dyrlægernes
telefoncentral. Se i øvrigt bogen: Den danske dyrlægestand.

Bagerst fra venstre: Claus, Jørgen med Magnus, Helle med Oskar, Erik.
Siddende: Anette med Marie Louise, Edna og Verner, Terese.
Foran: Christian og Anders. Foto: 1998.

Børn:
II.A. 1: Erik Klitholm Jessen.
Født 4.4.1958 i København I Hellig Kors Sogn. Er uddannet HA - HD(A) d.v.s.
økonom, og er nu kontaktchef på et reklamebureau i Odense. Adresse:
Scharlingvej 3, Strib, 5500 Middelfart.
I 1977 flyttede jeg fra Oxbøl til Esbjerg, med en matematisk studentereksamen
fra Varde i bagagen. Efter at have spillet orgel til fester, solgt ægte tæpper,
undervist i orgelspil og været vikar i folkeskolen fik jeg i 1979 en højere
handelseksamen. I den periode flyttede Terese og jeg sammen i et tagværelse på
Odinsvej.
1 1979 flyttede vi til Århus, hvor vi boede i en lejlighed i Peder Skramsgade på
Trøjborg. Vi var 3 år i Århus, hvor Terese blev korrespondent i fransk og tysk fra
Handelshøjskolen, mens jeg blev HA, også fra Handelshøjskolen. Studierne
finansierede vi ved, at jeg fortsat spillede på orgel til fester o.l.
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I juli 1982 rejste jeg fra Århus for at tilbringe et år i Chicago, USA. Imens rejste
Terese til Sønderborg for at begynde uddannelsen til sygeplejerske. Da jeg kom
hjem fra USA i juli 1983, blev vi gift og købte lejlighed i Oehlenschlågersgade i
Sønderborg, mens jeg fortsatte med at arbejde for den amerikanske virksomhed.
Vi boede i Sønderborg i 3 år, hvorefter vi flyttede til Skive. Her afsluttede Terese
uddannelse som sygeplejerske fra Viborg Sygeplejeskole, og arbejdede derefter på
Skive Sygehus. Jeg arbejdede som marketingschef i Vestjydsk Glas samtidig med,
at jeg tog min HD(A) eksamen fra Aalborg Universitetscenter.. Vi boede i Skive
indtil slutningen af 1990, hvor jeg fik arbejde hos Braun i Søborg. Derfor flyttede
vi til Fredensborg. Terese fik job på Hørsholm Sygehus, vi boede der i 5 år.
1 1995 skiftede jeg arbejde for at begynde som kontaktchef ved Andersen &
Blæsbjerg reklamebureau i Odense. Det næste år boede jeg på et værelse i Odense
fra mandag til fredag, mens Terese og børnene boede i huset i Fredensborg. Vi har
nu købt hus, og bor Scharlingvej i Strib. Gift i Set Peders Kirke i Holsted
24.9.1983 med Terese Svenningsen, født i Københoved, Skrave Sogn, 22.2.1958,
som datter af Lillian og Poul Erik Svenningsen, der bor i Holsted.
Børn:
Il.A.l .a: Christian Klitholm Jessen.
Født 15.7.1985 i Sønderborg.
II.A. l.b: Anders Klitholm Jessen.
Født 19.1.1989 i Skive.

II.A.2: Michael Klitholm Jessen.
Født 17.12.1961. Død 1971 af meningitis.

IIA .3: Claus Klitholm Jessen.
Født 9.8.1963 i Fakse, hvor far var dyrlæge i Lundby, men allerede i 1964 flyttede
vi til Oxbøl, så jeg husker ikke noget fra Lundby. Vi boede først i det sorte træhus
i Østergade, og dengang var der ingen børnehave i Oxbøl, så jeg var hjemme hele
dagen sammen med min bror Michael. Jeg husker det som et hus med mange små
rum, en stor og farlig trappe ned til kælderen og en stor lukket have. Når man gik
ned bag i haven og gennem hækken, skulle man bare hoppe over en lille bæk og
over skinnerne, så var man ude på den bare mark, men i dag er det et tætbebygget
villakvarter. Dengang boede vi nærmest udenfor byen, bl.a. gik fortovet dengang
kun til banen.
I 1970 begyndte jeg i skolen, og jeg kan huske, at jeg havde fødselsdag dagen
før første skoledag, og jeg fik en stor skoletaske i fødselsdagsgave. Min mormor
fulgte mig i skole den første dag i den lille skole nede på GI. Møllevej, hvor der
nu er Turistbureau. I 3. klasse kom vi op på den store skole i Skolevænget, hvor
Madsen og Finnerup herskede, og dem havde vi meget respekt for, i hvert fald
som små. Det, jeg husker bedst, er, at vi næsten hvert år skiftede både klasselærer
og -lokale. Jeg tror, at jeg gik i 6. klasse, da skolerne i Vrøgum og Blaavand blev
nedlagt. For os betød det en masse nye kammerater, og bl.a. derfor kom vi på en
tur til Norge samme år, for at blive rystet sammen, og igen i 8. klasse var vi i
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England. Skolen blev også bygget meget om i de år, og bl.a. gik vi i 7. klasse i de
nye "klynger". På det tidspunkt blev jeg også konfirmeret i Aal Kirke, og tøjet var
sorte kassebukser med så meget svaj som muligt, korte læderstøvler med så høj en
hæl som muligt og hår, som mindst skulle dække ørerne.
Fritidsinteresserne for mig var mest fodbold og KFUM-spejder, men bygningen
af idrætscenteret betød også, at vi børn fik muligheden for at dyrke alt muligt
andet, bl.a. badminton, håndbold, svømning og skydning. Vi havde også en hest
en overgang. Det var mest Eriks, men jeg har da også gået til ridning i de første år
af rideklubbens historie. Til at begynde med havde klubben ikke noget fast
klubhus, og i stedet mødtes vi hver lørdag til træning på de marker, hvor
Østparken nu ligger.
Efter 9. klasse begyndte jeg på gymnasiet i Varde, og det blev en stor
forandring. Jeg kom i en meget urolig klasse - igen - og der var mange, som enten
gik om eller gik ud. A f de 28, som jeg begyndte sammen med, var vi kun 13, der
blev studenter 3 år senere. Jeg havde valgt den matematisk-fysiske gren, da jeg
meget tidligt havde besluttet mig for at læse videre til ingeniør. I 1982 flyttede jeg
så til København for at begynde studierne på Danmarks tekniske Højskole, som
tidligere hed Polyteknisk Læreanstalt. Først boede jeg på kollegium i 3 år, og det
var en tid med sjov og ballade og en lille smule studier. I 1985 havde jeg dog fået
nok og flyttede ind til selve København, til en andelslejlighed på Nørrebro.
1 1988 afsluttede jeg studiet som cand. polyt., og tog derefter til Tyrkiet i 4
måneder. Da jeg kom hjem, fik jeg arbejde i Vejdirektoratet i 6 måneder og var
derefter i Civilforsvaret i 6 måneder. I slutningen af 1989 flyttede jeg til Århus for
at begynde et arbejde som konsulent indenfor planlægning af kollektiv trafik. I
1990 begyndte jeg at læse HD på Handelshøjskolen i Århus, og senere på året
mødte jeg Annette, som læste historie og græsk på Universitetet. Vi boede i Århus
i 4 år, hvor vi nåede at bo 3 forskellige steder.
Efter at jeg afsluttede HD i 1994, valgte vi at søge nye udfordringer i
København, og efter at jeg havde faet arbejde hos Carl Bro i Glostrup, flyttede vi
til Søborg i sommeren 1994. Anette fortsatte sine studier, og som led i hendes
eksamensprojekt var vi 4 måneder i Grækenland i 1995. Bor sammen med Anette
Sørensen, datter af Kirsten og Mogens Sørensen i Give.
Der er 1 barn:
II.A,3.a: Marie Louise Klitholm.
Født 7.8.1993 i Århus.

II.A.4: Jørgen Klitholm Jessen.
Født 22.2.1969 i Esbjerg på Set. Josef Hospital. En af mine første erindringer går
på de lange kolonner af kampvogne, der kørte igennem byen, før jernbanen til
Oksbøl-lejren blev bygget. Jeg var dødsens angst for dem og blev nogle gange
"fanget" på den anden side af gaden hos "Jens og fru Knudsen", som jeg tit
besøgte for at spille ludo og få saftevand og kiks.
Jeg begyndte min skolegang på den "lille" skole i Oksbøl midt i byen, hvor der
nu er Turistkontor. Jens cyklede mig nogle gange i skole, når mor skulle passe
telefonen. Jeg sad bag på hans old-gamle cykel, hvor der var påsvejset en
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metalkasse på bagagebæreren. Selv om jeg altid fik en pude at sidde på, gjorde det
forbandet ondt bagi.
Dagen før jeg skulle begynde i 2. klasse, væltede jeg på min cykel og fik
punkteret den ene lunge. På den måde begyndte min lange række af
hospitalsophold, for da jeg var 8 år, blev jeg kørt ned af en bil udenfor mine
forældres hus - fuldt ud min egen skyld, skal siges. Jeg har vel tilbragt det meste
at et år på sygehus, og gik i den forbindelse glip af adskillige skoletimer, bl.a. har
jeg aldrig lært at skrive andet end blokbogstaver.
I 1984 fik jeg FA fra Blaavandshuk Skole i Oksbøl, hvorefter jeg begyndte på
gymnasiet i Varde. Det første år gik med skæg og ballade, og min karakterbog var
derfor mildest talt nedslående. Derfor tog jeg efter første år et år til USA, hvor jeg
gik på Newark High School i Newark, Ohio, hvorfra jeg fik eksamen som senior i
1986. Undervisningsformen i USA var lidt af en omvæltning fra den herhjemme;
meget forelæsning og meget streng, så jeg fik en belæring, der gjorde, at jeg i
1988 blev matematisk samfundsfaglig student.
Derefter arbejdede jeg et år som pædagogmedhjælper i Oksbøl Børnehave, mens
jeg dyrkede min store interesse: Windsurfingkonkurrencer.
I 1989 begyndte jeg på HA-studiet på Handelshøjskole Syd i Sønderborg.
Windsurfingkonkurrencerne blev dog droppet i 1990, da Helle flyttede ned til mig
for at læse til lærer på Haderslev Statsseminarium. Efteråret 1992 læste jeg på
Leeds Metropolitan University i England og fik mit Diploma in International
Business. I 1993 afsluttede jeg min civiløkonomeksamen, og fik kort efter arbejde
som salgskonsulent hos Apple Center ComputerMac i Århus. Her arbejder jeg
med salg af computersystemer til grafiske virksomheder.
1 1994 købte vi en murermestervilla fra 1933 i Risskov. Meget af vores tid går
derfor nu med at passe og pleje hus og have. 1 sommeren 1994 fik vi Magnus, og
for at forskåne ham for alt for mange efternavne, ændrede jeg mit efternavn til kun
Klitholm.
Helle blev færdig som lærer 1995 og fik arbejde som lærer på Skt. Knuds Skole
i Århus. Skolen er en privat katolsk skole. Skolen har såvel katolske, som
luteranske lærere og elever, og Helle er meget glad for det kristne islæt, ligesom
en privat skole har et stort engagement fra forældre og elever. Adr. Hørgårdsvej
57, 8240 Risskov. Gift i Aal Kirke 14.10.1995 med Helle Roseil Jensen, født i
Esbjerg 24.4.1969, datter af Jette Rosell Jensen og Svend Aage Jensen i Oksbøl.
Der er 2 børn:
II.A.4 a: Magnus Rosell Klitholm.
Født i Århus 21.7.1995 i Århus.
II.A.4b: Oskar Rosell Klitholm.
Født Århus 30.10.1996

II.B: Orla Jessen.
Født i Vrøgum 17.10.1933. Er ugift. Uddannet landmand og har været landmand i
Søhuse ved Vrøgum fra 1964-1980. Adresse: Kirkegade 32, 6840 Oksbøl.
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11.C: Erna Jessen.
Født i Vrøgum 14.9.1935. Gift på Holbæk Rådhus 9.6.1962 med Kaj Otto
Henriksen, født i Tveje Merløse 13.1.1929, som søn a f Elfrida og Kristian
Henriksen i Holbæk. Jeg er uddannet socialpædagog. Adresse: Østerled 15. 4300
Holbæk.

II P: Anna Jessen.
Født i Aal Sogn 8.8.1938. Gift i Sevel Kirke 27.7.1963 med Holger Adsersen,
født i Borre 29.11.1933, søn af Thikle og Albinus Adsersen, der boede i Borre.
Adresse Haderslevvej 9, Maugstrup, 6500 Vojens.
Anna skriver: Efter vi blev gift i 1963, flyttede vi til Maugstrup, hvor Holger
havde arbejde på Kastvrå Mølle et par år. Jeg havde selv arbejde her. Senere fik
jeg arbejde som syerske på en konfektionsfabrik i Haderslev. Holger gik i lære
som smed i Maugstrup. Efter nogle år her som smedesvend, startede han
selvstændig virksomhed som VVS-installatør. Jeg var i en del år medhjælpende
hustru. Forinden var jeg køkkenleder på et børnehjem i Sdr. Vilstrup. De seneste
år har jeg arbejdet som kirketjener ved Maugstrup Kirke. Mit højskoleophold på
Viborg Gymnastikhøjskole er i høj grad kommet mig til gavn. Jeg har nu i mange
år undervist i gymnastik. Desuden er jeg med i bestyrelsen i husholdningsfore
ningen. Jeg går meget op i at skabe aktiviteter til gavn for lokalsamfundet.
Barndomserindringer fra Vrøgum: Vi børn deltog i arbejdet, og det var en
naturlig ting i hverdagen, at vi hjalp, hvor der var behov for det. Det var lige fra at
samle sten til at pumpe vand til køerne. Vores far holdt meget af naturen og lærte
også vi børn, at være opmærksomme på den. Far var nok på mange måder en
streng far, men også meget retfærdig. Han krævede arbejde a f os, men om
søndagen var der også tid til leg med os, og det skete at hestene blev spændt for en
sommerdag, og vi kørte til æ' hav, som vi holdt utrolig meget af. Far var også
interesseret i kultur, vi var med ham i idrætshallen og se "Jeppe på bjerget", og vi
var på Vrøgum Hotel og se rejsebiograf. Det var ikke meget, der skete, men vi så i
hvert fald Bakken Margrethe af Danmark.
Der er 2 børn:
ILD, 1: Charlotte Adsersen.
Født i Haderslev 28.4.1965. Er uddannet ergoterapeut, og er nu ergoterapeut på
Haderslev Sygehus. Adresse: Skallebækvej 73, 6100 Haderslev.
Charlotte skriver: Nysproglig student fra Haderslev Katedralskole i 1984.
Herefter kom jeg på højskole på Ollerup Gymnastikhøjskole. Har været au-pair i
henholdsvis Norge og USA. Har arbejdet på højfjeldshotel i Norge, på fabrik, i
forretning og haft diverse rengøringsjobs. I 1991 blev jeg uddannet som
ergoterapeut i Holstebro. Herefter har jeg arbejdet med handicappede børn i
Struer. Nu arbejder jeg som ergoterapeut på Haderslev Sygehus.
I I P .2: Flemming Adsersen.
Født i Haderslev 22.10.1968. Under uddannelse som cand. oecon (økonom).
Adresse: Boulevarden 31, lejl.8, 9000 Aalborg.
Flemming skriver: Matematisk student i 1988 fra Haderslev Katedralskole.
Herefter var jeg 'A års tid i kibbutz i Israel, og var på rundrejse i Ægypten. Da jeg
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kom hjem arbejdede jeg i min fars firma. Nu er jeg i gang på 4. år med
økonomistudiet i Aalborg.

II E: Ellen Margrethe Jensen.
Født 16.3.1947 i Vrøgum. Er uddannet speditør, og er nu overassistent ved
Esbjerg Kommune. Adresse: Kystparken 137. Skilt og nu samboende med Arne
Poulsen. Gift Aal Kirke 23.8.1969. Fraskilt 2.6.1987 ved Ribe Statsamt.
Der er 2 børn:
II.E, 1: Jeanette Vejlgaard Jensen.
Født 13.4.1972. HF-student 1991, au-pair i USA 1992. Ryslinge Højskole 1993.
II.E.2: Heinrich Vejlgaard Jensen.
Født 30.5.1975. Gymnasielev i 1992.

II.F: Gunnar Jessen.
Født i Vrøgum 19.4.1952. Uddannet læge, og er nu overlæge i psykiatri. Adresse:
Bøllemosegyden 75, 5491 Blommenslyst. Gift på Odense Rådhus 2.4.1980 med
Alis Madsen, født i Set. Clemens Sogn 18.1.1952, datter af Edith og Paul Madsen
fra Odense.
Børn:
ILF. 1: Sara Jessen Smed.
Født 12.5.1978 Gunnars særbarn.
II.F.2: Thilde Jessen.
Født 4.1.1982.
II.F.3: Andreas Jessen.
Født 2.5.1985.
IIF.4: Rikke Maria Sørensen.
Født 6.1.1974 Alis's særbarn.
II.F,5: Line Larsen.
Født 23.7.88, plejebarn.
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III: Christian Jensen Jessen.
Født i Børsmose, Aal Sogn 21.2.1905. Uddannet landmand og har været
landmand på Tandsgaardvej 1, Tandslet, 6470 Sydals.
Christian Jensen Jessen og hustruen var begge meget aktive indenfor "Indre
Mission". Christian var formand for Tandslet Missionshjem. Christian døde på
Sydals Plejehjem 11.1.1991. Gift i Lysabild Kirke, Als 23.5.1933 med Anne
Marie Jensen, født i Fjelby, Lysabild 29.5.1909 som datter af Anne Marie, født
Esbensen, og Anton Frederik Jensen, der boede i Fjeldby, Lysabild Sogn. Anne
Marie var formand for "Dansk Missionsselskab i Sudan". Sammen skabte parret et
hjem, som på mange områder var et samlingspunkt for store og små, unge og
ældre. Anne Marie døde på Sydals Plejehjem 26.1.1993.

Anne Marie Jensen og Christian Jensen Jessen.
Der er 6 børn:
III. A: Margit Marie Jessen.
Født i Tandslet 22.6.1934. Er dagplejemor. Adresse: "Søgård" Damkobbel 1
Kegnæs 6470 Sydals.
Margit skriver: Jeg er den ældste a f Anna og Christians børn. Vi har haft et
dejligt og skønt hjem, hvor vi vidste, at Gud havde Højsæde, og hvor det var mor
og fars største ønske for os børn, og hele vor store familie, at vi alle må samles
engang hjemme hos Vor Fader i Himmelen. Og sådan var der også hos far og mor
et samlingssted for alle, men især deres store familie, og vi havde bestemte dage i
året, hvor der har været tradition for at samles: alle børn, svigerbørn, børnebørn og
oldebørn, så mange, der nu kunne. Det var 2. juledag, hvor vi havde julemand til
de mindste, og mandelgaver, så det var altid noget, vi så hen til, og så 2. påskedag,
hvor vores far havde gemt påskeæg. Ja vores hjem var et Fristed.
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Anne Marie Jensen og Christian Jensen Jessens gård, ”Tandsgaard” ved Tandslet.

Vi børn, svigerbørn, oldebørn og børnebørn ved mors 80 års fødselsdagsfest på
Skovby Kro maj 1989.
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Jeg blev gift tidligt, og vi overtog en gård i 1954, efter min mands onkel og
faster. Den er på 20 hektar nu, men vi har så måttet have lidt andet arbejde ved
siden af, så Hans blev vejmand på Kegnæs, og jeg har været dagplejemor i 21 år,
men vi har nu en søn, en svigerdatter og tre dejlige drenge herhjemme, hvor de nu
har forpagtet gården og har moderniseret aftægtshuset, hvor de bor, han er så
landpost ved siden af.
Gift i Tandslet Kirke 21.5.1952 med Hans Møller Lassen. Født på Kegnæs
5.8.1933, som søn a f Chresten Lassen og Chathrine Lassen, der bor på Kegnæs.

Min far, Christian Jensen Jessen som kusk.
Der er 6 børn:
III. A. 1: Svend Erik Lassen.
Født Tandslet 26.10.1952. Uddannet politiassistent og er nu kriminalassistent.
Adresse: Linde Alle 1, 6400 Sønderborg. Gift i Sønderborg Kirke 9.5.1992 med
Gitte Vedel Hansen, født i Haderslev 26.6.1959 som datter a f Vera Viola Hansen
og Oluf Vedel Hansen, der bor i Haderslev.
Der er 2 børn:
III.A. La: Anders Vedel Lassen.
Født 1.8.1988.
III.A.l.b: Rikke Vedel Lassen.
Født 18.2.1991.
III.A.2: Sonja Lassen.
Født på Kegnæs 17.1.1955. Uddannet Sygeplejerske og arbejder som hjemme
sygeplejerske. Bor: Sønderbjergvej 9, Gjellerup, 7400 Herning. Gift i Kegnæs
Kirke 10.9.1977 med Bjarne Nøddesbo, født i Sønderborg 3.6.1953, søn a f Rita
og Leif Nøddesbo fra Ulkebøl.
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Der er 3 børn:
III.A 2 a: Jesper Brian Nøddesbo.
Født 23.10.1980.
III.A.2.b: Jakob Nøddesbo.
Født 9.7.1983.
I11.A.2.C: Krestine Fløe Nøddesbo.
Født 3.3.1987.
III.A,3: Lilian Lassen.
Født 17.1.1955, død 25.5.1955 af meningitis.
III.A.4: Lilian Cathrine Lassen.
Født i Kegnæs Sogn, 4.2.1956. Er plejehjemsassistent. Adr. Mølleparken 22,
Feldborg, 7540 Haderup. Har siden 14.12.1988 boet sammen med Jørgen
Hvidbjerg Jønsson, født i Hodsager 5.2.1957, søn af Kristine og Svend Jønsson i
Hodsager.
Jeg rejste til Oslo som 17-årig - ung pige i huset hos Borchgrevink. Derefter var
jeg på Haslev Højskole i efteråret 1974. Dernæst var jeg ansat hos Greta Ravnsø,
Treldnæs, Fredericia, som hendes private plejerske og ”alt mulig pige” . Her
spillede jeg håndbold på Fredericia K.F.U.M.’s 3. divisionshold. I nov. 1976
begyndte jeg på uddannelsen til plejehjemsassistent i Brande. Færdiguddannet
1978. Jeg tog nu til Spanien i 3 mdr. sammen med Greta Ravnsø. Derefter blev
jeg ansat som plejehjemsassistent på Aulum Plejehjem, der nu hedder Plejecenter
Birketoft.
Jeg har deltaget aktivt som bestyrelsesmedlem i Feldborg Borger- og
Håndværkerforening i 4 år. Har lavet 3 revyer i den periode. Aktiv
håndboldspiller for klubben Hauge, Hammerum, til sidst i 3. division fra 1979 i 2
sæsoner. Derefter spillede jeg for lokalklubben Haderup K.F.U.M, hvor jeg var
bestyrelsesmedlem i 2 år. Jeg har også trænet ungdomshold og seniorer. Nu har
jeg til dels droppet håndbold til fordel for badminton og gymnastik siden 1990.
Jeg har også spillet diletant et par gange i Feldborg. Har været formand for
forældrebestyrelsen for daginstitutionen Kålormen.
Der er 1 barn:
III.A.4.a: Jan Lassen.
Født 21.2.1986 i nærheden a f Seul, Sydkorea. Jan er adoptivbarn og hed Hyang
Min Suh, da han kom fra Korea.
III. A. 5: Hans Christian Lassen.
Født i Sønderborg 17.6.1959. Uddannet postbud og er nu landpostbud og
fritidslandmand. Adresse: Damkobbel 3, Kegnæs. Gift i Kegnæs Kirke 2.9.1989
med Ulla Larsen, født i Sønderborg 12.9.1960, datter af Dagny og Kaj Larsen i
Sønderborg.
Der er 4 børn:
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111.A.5.a: Mikkel Møller Lassen.
Født 15.10.1986.
lll.A .5b: Mads Rune Møller Lassen.
Født 18.4.1989.
III.A5,c. Jonas Møller Lassen.
Født 11.10.1990, vuggedød 4.1.1991.
III. A. 5, d: Mathias Møller Lassen.
Født 5.10.1992.
III. A.6: Marianne Lassen.
Født i Sønderborg 26.1.1968. Er under uddannelse og bliver færdig 23.5.96 som
social- og sundhedsassistent. Har siden 1.7.1987 boet sammen med og skal giftes
1.6.96 med Peter Haase Sørensen, født i Sønderborg 1.12.1966 som søn a f Anni
Cecilie og Jens Haase Sørensen, der bor på Kegnæs. Parrets adresse: Kirkegade 7,
6400 Sønderborg. Parret har købt hus på Kegnæs i 1994 og bor: Skoven 12,
Kegnæs.
Der er 1 barn:
III.A.6 a: Simon Haase Møller Sørensen.
Født 17.3.1994.

III.B: Kai Christian Jessen.
Født 26.1.1936 i Tandslet. Gift i Vester Sottrup Kirke 16.10.1959 med Anna Petra
Schmidt, født i Nørre Løgum 8.12.1928, datter af Hans Petersen Schmidt og
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Anne Marie Schmidt, født Lyck, som boede i N. Løgum 1927-48, Snogbæk 194870, Sønderborg 1970-86. Uddannet landmand og er nu skolebetjent.
Kaj Christian Jessen skriver: Gik 7 år i Tandslet skole. Arbejdede ved landbrug
til 1968. Militærtjeneste 1956-57 i Tønder, Haderslev og Itzehoe. Haslev Land
brugsskole vinteren 1958-59. Arbejdede i en planteskole fra 1969-70. Været
mælkehandler 1970-72. På J.F. Fabrikken, Sønderborg 1972-86. Skolebetjent på
Mommark Handelskostskole siden 1987. Fritidsinteresse: Haven. Bestyrelsesmed
lem i "Det jydske Haveselskab", Sønderborg-kredsen siden 1982, kasserer siden
1986. Min kone, Anna Petra, daglig kaldet "Anni", gik 7 år i Nørre Løgum skole.
Uddannet i hus og køkken - Haslev Højskole sommeren 1951. Dagplejemor fra
1964-91. Medlem a f Tandslet Menighedsråd 1982-92. Medlem af Sydalskoret i
ca. 25 år. Er nævnt i slægtsbogen om slægten ”Lyck fra Øster Sottrup Asmus
Asmussen Lyck, født 1794”, under mærket III. J. La. A/S Nordisk
Slægtsforskning, Bredegård, Skals. 1973. Adresse: Tandsbusk 6, Tandslet, 6470
Sydals.
Der er 2 børn:

Conny Jessen og Poul Anker Jessen.
III. B. 1: Conny Jessen.
Født 27.4.1960 i Sønderborg. Uddannet: Bachelor off Arts, og arbejder nu som
sprog-koordinator ved A.O.F. i Odense. Student fra Sønderborg Statsskole 1979.
Ophold i London 1979-80. Vikarjobs fra 1980-82. Læste på Odense Universitet
fra 1982-90. Ansat ved A.O.F. Odense fra 1986. Adresse: Olaf Ryesgade 3, 5000
Odense C.
III.B.2: Poul Anker Jessen.
Født 23.2.1962 i Sønderborg. Uddannet mekaniker og er nu opstiller ved Danfoss.
10. klasses afgangseksamen 1979. Gik 7 år i Tandslet skole og 3 år i Hørup skole.
1 lære som automekaniker 1979-83. Militærtjeneste 1983 (april-31.12). Arbejdet
som mekaniker til 1989. Været på Danfoss siden 1990. Fritidsinteresse: Musik. Er
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trommeslager i gruppe, der kalder sig: "Allsingers". Adresse: Egevej 38, 2.t.h.
Havnbjerg, 6430 Nordborg.
Der er 1 barn:

Steffan Ernst Jessen.
1I1B.2 a: Steffan Ernst Jessen.
Født i Sønderborg 27.1.1989 som søn a f Poul Anker Jessen og Ulla Ernst i
Augustenborg. Adresse: Louisegade 4, Augustenborg.

Henny Kathrine og Ejvind Anton Jessen.
111.C: Ejvind Anton Jessen.
Født 21.7.1938 i Tandslet. Gift i Kegnæs Kirke 8.12.1956 med Henny Kathrine
Rigelsen, født i Sønderby, Kegnæs 10.5.1938, datter af Andreas Rigelsen og
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Kristina Rigelsen, født Petersen, der boede i Sønderby, Kegnæs. Uddannet:
Befalingsmand i Hæren. Seniorsergent og er nu kasernemester i Søgaardlejren.
Tillidsrepræsentant indenfor a. "Sergentgruppens Fællesorganisation", b.
"Forsvarets Civil - Etat. Hobby: Racefjerkræ, høns, duer m m. Deltager i
udstillinger. Bestyrelsesrepræsentant indenfor racefjerkræavl. Adresse: Dybbøl
Bygade 3, Dybbøl, 6400 Sønderborg.
Der er 3 børn:
II1C.1: Irene Jessen.
Født Sønderby Kegnæs Sogn, 3.4.1957. Gift i Dybbøl Kirke 8.6.1985 med Leo
Thams, født i Padborg, Bov Sogn, 15.2.1958 som søn af Laura og Viggo Thams,
der bor i Sønderborg.
Irene tog 10. kl. på Set. Jørgens skole i Sønderborg. Derefter EFG på
Sønderborg Handelsskole. Au-pair pige i New York, USA i 1 år. Uddannet
advokatsekretær 1979 i Herning. Ansat som advokatsekretær ved Adv. Carøe &
Frølich, Sønderborg. 1987 ansat som kontorassistent hos ejendomsmæglerfa.
HOME, Nyborg. Siden 1992 lægesekretær på Sønderborg Sygehus.
Fritidsinteresser: Gymnastik og håndarbejde.
Leo tog realeksamen på Set. Jørgens skole i Sønderborg. I lære som
maskinarbejder ved J.F. Landbrugsmaskiner i Sønderborg, udlært 1979.
Værnepligt ved Søværnet. Chauffør ved Mejeriselskabet Danmark. I 1984 tog han
udvidet maskinmestereksamen i Fredericia. Derefter ansat ved DSB, Nyborg som
maskinmester. 1990 ansat ved Danfoss, Nordborg som maskinmester.
Fritidsinteresser: Havearbejde samt fotografering. Adresse: Hollingstedvej 5,
6400 Sønderborg.

Leo Thams og Irene Jessen med børnene Mette og Lasse.
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Der er 2 børn:
III.C. 1.a: Mette Thams.
Født 11.2.1986 i Nyborg.
M C. I b: Lasse Thams.
Født 4.8.1988 i Nyborg.
III.C.2: Lone Jessen.
Født Sønderborg, 21.9.1960. Gift i Dybbøl Kirke 4.8.1984 med Anders Bladt
Bengtson, født i Hasseris 30.9.1960, søn af Marie og Søren Bengtson, der bor i
Mommark, Sydals. Uddannet butiksassistent og er nu dagplejer. Adresse:
Mommarkvej 403, 5470 Sydals.

Anders Bladt Bengtson og Lone Jessen med børn.
Der er 4 børn:
III.C.2.a: Lene Bengtson.
Født 7.1.1985.
III.C.2.b: Sanne Bengtson.
Født 30.11.1987.
III.C.2.c: Maria Bengtson.
Født 9.4.1990.
III.C.2.d: Søren Bengtson.
Født 28.11.1995.
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Brian Rigelsen Jessen.
III.C.3: Brian Rigelsen Jessen.
Født Dybbøl By og Sogn, 17.12.1973. Har taget matematisk studentereksamen og
læser matematik / fysik ved Århus Universitet.
III.D: Gunhild Margrethe Jessen.
Født i Tandslet 20.9.1940. Er uddannet og arbejder som sygeplejerske. Adresse:
Kirkegade 7, 6400 Sønderborg. Er sygeplejerske på Sønderborg Sygehus, og er
samtidig Fællestillidsrepræsentant for ca. 500 sygeplejersker på Sønderborg
Sygehus. Læser mange bøger i fritiden. Om sommeren nydes fritiden med familie
og venner i sommerhuset på Kegnæs. Gift i Tandslet 3.3.1963 med Holger
Andsager Hansen, født i Aabenraa 27.7.1939, som søn af Anne Sofie Andsager og
Hans Jessen Hansen, der bor i Aabenraa. Holger er politiassistent og arbejder som
offentlig anklager i kriminalretten i Sønderborg. Maler både akvareller og
oliemaling i sin fritid.
Der er 2 børn:
III.D. 1: Anette Andsager.
Født i København 3.7.1964. Er sygeplejeassistent på intensiv afd. på Sønderborg
Sygehus. Tog HF-eksamen fra Sønderborg Statsskole, rejste siden i Israel og
Norge. Blev derefter uddannet til sygeplejerske. Adresse: Stavensbølgade 44B,
Augustenborg. Gift i Ulkebøl Kirke 3.8.1991 med Lars Christian Brygmann, født
i Silkeborg, 11.1.1958, som søn a fin g e r Brygmann og Axel Viktor Brygmann,
der bor i Bryrup - Silkeborg.
Der er 2 børn:
III.D. 1a: Louise Andsager Brygmann.
Født 12.4.1993.
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ni.D .l .b: Nikolai Andsager Brvgmann
Født 25.2.1995.

Gunhild Margrethe og Holger Andsager med deres 2 døtre og svigersøn.
III.D.2: Lisbeth Andsager.
Født i Sønderborg 5.6.1972. Studentereksamen på Sønderborg Amtsgymnasium
og har siden rejst en del i England. Læser til pædagog i Odense. Adresse:
Thuresensgade 33C, Odense.
III.E: Edel Jessen.
Født i Tandslet på Sydals 4.2.1945. Er uddannet advokatsekretær, senere
bogholder og er nu sagsbehandler i Sydbank. Har boet Tandsgårdvej 1, Tandslet,
6470 Sydals. Nuværende Adresse: Stengade 5, 6400 Sønderborg.
Edel Høj skriver: Jeg har gået i skole i Tandslet, de første 5 år, hvorefter jeg
begyndte på Sønderborg Statsskole, her tog jeg mellemskoleeksamen samt
realeksamen i 1962. Kom i lære hos advokatfirmaet Kjølbye & Carøs i
Sønderborg. Blev ansat som bogholder hos Behns Kaffe i Sønderborg i 1966 til
1969. Begyndte i 1970 som afløser på vor lokale "Sparekassen for det sydlige
Als" i Tandslet. Denne fusionerede i 1971 med "Sparekassen Sønderjylland", der
igen fusionerede med "Sydbank" i 1990. Blev udnævnt som bestyrer / filialleder
pr. 1.1.1989.
Jeg har været kasserer i Tandslet Ungdomsforening, Støttegruppen for Tandslet
Børnehave samt i en periode medlem af skolenævnet.
Mit barndomshjem på Tandsgård har altid været samlingssted for både unge og
gamle. Mor og far er desværre begge borte nu, men har i mange år samlet hele
familien både til påske, hvor far var ekspert i at gemme æg for os de særeste
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steder samt til jul, hvor også julemanden troppede op. Vi kunne hurtigt blive et
sted mellem 30 og 50 på de dage, så der skulle brygges mange kopper kaffe.
En anden sjov ting, der måske nok er sønderjysk tradition, var når det sidste læs
neg blev kørt hjem fra marken. Hele landsbyens børn samledes på gården, man
pyntede et neg med blomster, et forklæde og en kyse, satte det på vognen mens
sidste læs blev kørt hjem, alle vi unger sad så rundt om neget og sang i vilden sky
- fok-fok-hurra. Turen gik gennem landsbyen, så alle kunne se, at vi var færdige.
Når vi kom hjem, vankede der saftevand og æbleskiver til alle, både store og små,
de senere år måske også en is. - Gift i Tandslet Kirke 22.2.1964 med Erik Petersen
Høj, født i Havnbjerg / Nordborg 27.12.1940, søn af Frida Mortensen 6.3.1915 og
Christen Høj, født 1.7.1908. De bor Almsted, Notmark Sogn.
Der er 3 børn:
III.E. 1: Susanne Petersen Høj.
Født i Sønderborg 25.8.1964. Er uddannet butiksassistent, senere kommuneassi
stent. Er overassistent i Sydals Kommune. Bor Skovvænget 50, Bro, 6440
Augustenborg. Har gået i skole i Tandslet i 7 år, herefter 2 år i Hørup Centralskole
og 1 år på Sønderborg Handelsskole. Boet sammen med siden 1984 Karsten
Clausen, født 28.9.1958, søn Kirsten og Verner Clausen, Kirke Hørup.
III.E.2: Kirsten Petersen Høj.
Født i Sønderborg 24.6.1969. Er uddannet maskinarbejder på Danfoss og er nu
lagermedhjælper i Tøj-Engrosfirma Kompagniet, Sønderborg. Adresse: Bagergy
den 4, 6440 Augustenborg. Har gået i skole i Tandslet i 7 år, derefter 3 år i Hørup
Centralskole, 1 år på Håndværkerskolen i Sønderborg. Boet sammen med siden
1990 Michael Hansen, født 22.5.1969, søn af Edith og Gert Hansen,
Augustenborg.
III.E.3: Dorte Petersen Høj.
Født i Sønderborg 15.3.1976. Har gået i skole i Tandslet i 7 år, og herefter 2 år i
Hørup Centralskole, og er student med matematik på højniveau fra
Amtsgymnasiet i Sønderborg 1995. Har senere gået på Odsherred Idrætshøjskole
på Sjælland. Adresse: Tandsgaardvej 1, Tandslet, 6470 Sydals.
III.F: Anne-Marie Jessen.
Født i Sønderborg 24.6.1948. Uddannet børneforsorgspædagog, er dagplejepæda
gog. Adresse: Vårhøj 17, Rinkenæs 6300 Gråsten.
Anne-Marie skriver: Efter endt skolegang i Tandslet og Ulkebøl skole var jeg 1
år i huset i Sønderborg, 5 mdr. på Hoptrup Højskole, 1 år på Vuggestue i
Sønderborg, 1 år på Dybbel Gartnerhjem (drengehjem), 3 år på
børneforsorgsseminarium i Odense, 17 år i Gråsten vuggestue, deraf 10 år som
leder.
Dagplejepædagog i Gråsten de sidste 4 år.
Tillidshverv:
Skolebestyrelsesmedlem ved Rinkenæs skole.
Min mand er korn-og foderstofkonsulent. Fritidsinteresser: Jagt, fiskeri,
hundetræning og sommerhus ved Henne. Min mand er adoptivbarn og er født
Jensen. Gift i Tandslet Kirke 24.7.1971 med Erik Iversen, født i Voer, 20.5.1948,
søn af Ingrid og Nicolai Iversen, der bor i Mommark.
Der er 2 børn:
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III.F. 1: Nick Christian Iversen.
Født 31.3.1974 i Sønderborg. Er under uddannelse som styrmandsaspirant og bor
hjemme. Efter 10 års skolegang var jeg på skoleskibet Danmark. Fritidsinteresser:
KFUM spejder og gymnastik.
III.F.2: Mads Erik Iversen.
Født 16.12.1978 i Sønderborg. Er skoleelev og hjemmeboende. Fritidsinteresser:
KFUM spejder og gymnastik.

IV: Anna Jessen.
Født i Børsmose Aal 12.9.1907. Er uddannet husmor på højskole og
husholdningsskole. Har boet Kirkegade 34 i Oksbøl. Gift i Skibet Kirke 13.4.1952
med, enkemand efter Annas søster, Marie Jessen(I) side 99, Vilhelm Hansen, født
i Outrup 16.5.1897 som søn a f Jensine og Niels Hansen, der boede i Outrup.
Nuværende adresse: Stationsvænget 3, 6840 Oksbøl.
Anna Hansen har en gamle sølvske fra 1702. Den har jeg beskrevet i:
”Vardesyssel Aarbog 1985” s. 7-12.

Anna Jessen og Vilhelm Hansen.
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V: Rikard Jessen.
født i Børsmose 20.12.1910. Har skrevet bogen: ”Børsmose, som jeg husker det”.
Uddrag af bogen er gengivet med forfatterens tilladelse her i bogen fra side 7 og
18. Om sig selv skriver Rikard: ”Jeg er født paa Lille Brik i Børsmose 1910. I
1919 købte Far Store Brik, hvor jeg voksede op og gik i Børsmose Skole. 1 min
Ungdom var jeg ude og tjene et Aar eller to, var ogsaa hjemme og hjælpe til og
saa ude igen. I 1933-34 var jeg paa Tannerup Højskole. 1 1936 købte jeg
Ejendom, og vi giftede os. Ejendommens Størrelse var paa 18 Tdl. Prisen var ca.
20.000. Bygningerne var pænt malede. Stuehuset var Straatag paa den ene side og
Bliktag paa den anden. I 1940 fik vi Tegltag paa Stuehuset, og i 1941 byggede vi
ny stald og lade. I 1942 fik vi ny Vinduer og Døre. I 1942 fik vi indkvartering af
tyske Soldater. I 1945 maatte vi saa have Stuehuset istandsat igen. Jeg købte mere
Jord 10 Tdl. Eng og Mose. Vi fyrede med Træ og Klyner. Saa kommer
mekanisering. Kassevogn blev skiftet ud med Gummivogn. Hestene blev skiftet
ud med Traktor. I 1954 fik vi Bil en lille Fiat 500 Model 39, som vi havde i ca. 5
Aar og Bilen er siden blevet skiftet ud ca. hvert 5. Aar. Mekaniseringen medførte
at vort Landbrug blev for lille, vi maatte se os om efter ekstra indtægter. Vi ville
helst blive herhjemme, og vi prøvede med Slagtekyllinger og Opdræt til videre
Salg. Jeg fik arbejde ved at rense vandløb. Det kunne jeg lide, og det gav en god
Skilling. Jeg fik Tilbud paa at levere tidlige Kartofler ud til Stranden, det blev
efterhaanden en temmelig stor Forretning, som jeg stadig supplerer min pension
med.

■b H

■

Gården i Sønderbøl.

1
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Sidst i 30-erne fik vi fælles Frysehus. Det laa ved siden af Transformatortaarnet,
som ingen ved, hvor laa. I 1968 fik vi selv Fryser og Køleskab. En overgang, hvor
vi var mange, hentede vi en halv Gris og en kvart kreatur paa Slagteriet, som vi
selv skulle partere. Nu faar vi det fint parteret, færdig til at komme i Fryseren. 1
ca. 1955 fik vi Malkemaskine, og saa begyndte vi med kunstig Sædoverføring,
først Køer, senere til Svin. Første Aar høstede vi med Le, næste Aar med
Aflægger, saa kom Selvbinderen. Først tærskede vi med en lille Tærskemaskine
trukket af 1 HK Elmotor. I 1938 fik vi Kraft installeret og en større
Tærskemaskine lidt senere fik vi Kværn, saa vi ikke længere skulle køre til Mølle.
Saa fik vi elektrisk Hegn og Forsvindingsreder.
Vi fik Haven udvidet og lagt an, plantet Læhegn og Blodbøg. Græsplæne lagt an
og Stauder, alt sammen ved gamle Gartner Nielsens Hjælp. Senere plantede vi
Bøgehæk. I ca. 1960 fik vi Garage og Silo og to huse til høns og Kyllinger. I ca.
1978 byggede jeg Maskinhus og fik Loftsværelser og Loftet paa Stuehuset
beklædt med Rustikbrædder, det samme med Bryggers og Kostald, som nu er
Alrum. Omkring 1990 fik vi nye Tagrender, Fortov og Fliser omkring Stuehuset,
nye Portdøre og Stalddøre og lidt senere blev Stuerne malet og tapetseret og vi fik
nye Gardiner.
Hvad har jeg haft af Tillidsposter - ikke offentlige hverv, nej - og dog en hel del,
naar man tænker efter: I Bestyrelsen for Brugsforeningen, Repræsentant for
Slagteriet, Næstformand i Venstreforeningen med Udvalg til renovering af
Markskader efter Krigen, herunder jævning a f Tankgrav, Kasserer i
Hesteforsikring, Formand for Fællesfryseren, i Bestyrelsen for Kristelig
Lytterforening, Formand for afvandingsprojektet i Aal Enge, som skaffede mig
mange Uvenner, det kostede Penge, var Repræsentant for Ribe Amts
Vareindkøbsforening. I Krigens Aar var jeg Snefoged, da havde vi Sne! Kasserer i
Kvægavlsforening i Sønder Sogn, Kandidat i Sogneraadsvalg, fik en stemme, som
ikke var hverken min eller min Kones. Har haft (stort set) et godt Helbred, var paa
Sygehuset i 50-Aarsalderen med en Knæskade. Senere fik jeg Diskoprolaps, som
næsten slog mig ud en Tid. Jeg mærker det stadig, men jeg behøver jo ikke at
presse Ryggen længere, da jeg nu er pensionist. Jeg har haft noget Hjerteflimmer,
men føler mig rask. Som Pensionist har jeg prøvet forskelligt: været med paa
Psykologikursus, været med til Svømning, Gymnastik, danset Lancier, skrevet
bogen: "Børsmose, som jeg husker det", er nu med i en Studiekreds og en
Litteraturkreds, som nok er med til, at jeg føler mig ung, trods de 85'Aar. Jeg har
været ude at rejse i Israel, Amerika, Polen, Schweitz og Letland.
Boganmeldelse skrevet af M. Nørgaard:
Rikard Jessen har skrevet bogen, "BØRSMOSE som jeg husker det". Det er en
pragtfuld beskrivelse af hans bedsteforældre og forældre og den tid, han kan
huske Når man læser den, far man et virkelig fint og levende indtryk af, hvordan
forholdene var dengang, og hvordan familien levede. Der er desuden fotografier,
som yderligere fortæller deres historie. Det er en varm og kærlig skildring, jeg kan
anbefale og opfordre alle og især familien til at læse bogen, hvis I kan fa fat i den.
Gift i Janderup Kirke 31.10.36 med Christiane Christine Christensen, født i
Næsbjerg 16.1.1911, som datter af husmand, Niels Peder Christensen (Brandt) og
hustru, Marie Christensen, senere i Janderup Sogn og by. (Se. GRN dagbog-6 side
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29-32). Død 7.2.1987 på Varde Sygehus, hvor hun blev sunget ud og ført til
hjemmet af børn og naboer. Begravet Aal Kirke 21.2.1987.
Gårdens adresse: Markskelvej 6, 6840 Oksbøl. Gården har matrikelnr. 7D af
Hesselmed. Rikard Jessen solgte gården i 1997 og bor nu på ”Hjemmet”,
Kirkegade 2 b /l9, 6840 Oksbøl.
Kilder: "Børsmose som jeg husker det" af Rikard Jessen, udg. af Lokalhistorisk
Forening for Ho, Oxby og Aal Sogne 1992 + Hesselmed Godsarkiv.
Der er 5 børn:

Sølvbryllupsbillede a f Christiane og Rikard Jessen med børnene.
V.A: Bent Jessen.
Født i Sønderbøl i Aal Sogn 1.12.1938. Er uddannet maskinarbejder og ingeniør
og er direktør i egen virksomhed, Gelsted Galvano Industry. Gift i Dybbøl Kirke
27.6.1964 med Anne Kirstine Hansen. Født i Dybbøl 19.12.1935 som datter af
Anne og Hans Spang Hansen, der bor i Dybbøl. Adresse: Dyregårdsvej 1, 5591
Gelsted tlf. 64491521.
Der er 3 børn:
V, A, 1: Kirsten Jessen.
Født 30.4.1966 i Lunde på Fyn. Uddannet erhvervspsykolog og bor i København.
Gift med Søren Bertelsen, uddannet boghandler. Er nu bogholder. De er skilt.
Der er 1 barn:
V.A. l.a: Sille Bertelsen.
Født i København 1994.
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V.A.2: Thorsten Jessen.
Født 26.10.1968 i Lunde på Fyn. Uddannet teknikumingeniør i Lyngby. Bor i
Korsør.
V.A.3: Ulla Jessen.
Født 31.10.73 i Lunde på Fyn. Har taget navneforandring til Sarah Jessen. Læser
musik i København.
V.B; Niels Peder Jessen.
Født 25.5.1940 i Sønderbøl, Aal Sogn. Uddannet lærer på Esbjerg Seminarium i
1962. Adresse: Læborg, Kirkebyvej 6, 6600 Vejen, tlf. 75368131. Gift i Brønshøj
Kirke 11.7.1964 med Lone Mogensen, født i Brønshøj 24.1.1943 som datter af
Karla Mathiasen og Svend Mogensen i Vandborg.
Der er 3 børn
V.B, 1: Henrik Jessen.
Født 11.3.1966 i Læborg. Bor på Kettegårdsalle 75, 2650 Hvidovre.
V.B,2: Hanne Jessen.
Født 25.3.1968 i Læborg. Er uddannet sygeplejerske og bor i Kolding.
V.B,3: Lars Jessen.
Født 5.7.1970 i Læborg. Uddannet elektriker.
V C : Ruth Jessen.
Født 3.3.1942 i Sønderbøl, Aal Sogn. Uddannet fritidspædagog, suppleret med
årskursus på Børneforsorgens Fortsættelsesseminarium. Siden har jeg gennemgået
den 3 årige familieterapeutiske uddannelse i Kolding med certifikat. Endvidere
har jeg deltaget i det etårige avancerede træningsprogram i krop og gestaltterapi
på D I G. i Holbæk. Derudover har jeg haft forskellige ansættelser inden for
social- og sundhedssektoren. Fra 1974-88 har jeg været forstander på en børne- og
ungdomspension. Siden 1990 har jeg arbejdet som selvstændig psykoterapeut med
grupper og enkeltpersoner, hvor målgruppen er CO-alkoholiker "Kvinder der
elsker for meget". Jeg har været gift med en ejendomsmægler, som var
alkoholiker, og vi er nu skilt. Jeg har ingen børn. I mit ægteskab rejste jeg meget.
Jeg har oplevet mange forskellige kulturer, ikke blot i Europa, men også i Afrika
og Indien. Nu bor jeg Nyelandsvej 20 på Frederiksberg i en 3!/2 værelses lejlighed.
V.D: Jens Christian Jessen.
Født i Sønderbøl, Aal Sogn 14.3.1945. Er uddannet cand. mag. i dansk og fransk i
Aarhus, og er nu lektor ved Brønderslev Gymnasium og HF-kursus.
Lærerrådsformand i 5 år. Er for tiden tillidsrepræsentant, men i øvrigt er det selve
undervisningen, som har hovedinteresse. Min store fritidsinteresse er havfiskeri.
Jeg har en jolle og er på havet, så snart der er lejlighed til det. Politisk er jeg nok
hjemmehørende en smule til venstre for midten, og jeg er nok stadig noget
påvirket af 68-oprøret, som jeg var lidt med i på Aarhus Universitet. Jeg er faldet
godt til i Vendsyssel, da både natur og mennesker passer godt til mit
temperament. Der er højt til himlen, og folk har megen lune.
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Adresse: Tornsangervej 17. 9800 Hjørring, tlf. 98910103. Gift 1. gang 17.8.1968 i
Hasseris Kirke, Aalborg med Ellen Bruun Larsen, født Aalborg 28.10.1945 som
datter af Magda og Harry Larsen i Aalborg. Lektor på Hasseris Gymnasium.
Separeret 8.11.1978. Bor: Ågade 31, 9800 Aalborg.
Der er 2 børn:
V D . 1: Thomas Bruun Jessen.
Født i Aalborg, Markus Sogn 29.8.1974. Jeg er født og opvokset i Aalborg og
nærmeste omegn, og har her taget sproglig studentereksamen i 1993. Siden har jeg
rejst, arbejdet og sejlet i min båd, dog uden at det har ført mig nærmere til det, jeg
engang skal leve a f Om min nuværende plan om at læse jura holder, må tiden
vise. På trods af min status som skilsmissebarn, vil jeg ikke betegne mig selv som
særlig stakkels. Det har selvfølgelig gjort min kontakt med størstedelen af
familien Jessen temmelig sporadisk, men jeg har stadig en ret tæt kontakt til
Markskelvej. Mit livssyn og min politiske overbevisning bærer selvfølgelig præg
af, at jeg er et akademikerbarn med den deraf følgende studentereksamen, men jeg
kan heller ikke skjule mine vestjyske rødder, der trods alt giver en slags rygstød i
livet.
V.D.2: Tine Bruun.
Født i Aalborg, Markus Sogn 14.5.1976. Under uddannelse på Gøglerskolen i
København.
Jens Christian Jessen er gift 2. gang på Skagen Rådhus 18.7.1986 med Birgit
Therese Mau Poulsen. Født i Skt. Nikolai Sogn i Vejle 4.1.1950 som datter af
Inger og Rudolf Poulsen fra Vejle. Student fra Vejle Gymnasium 1969 og er nu
gymnasielektor ved Hjørring Gymnasium.
Der er 2 børn:
V.D.3: Therese Jessen.
Født 29.1.1985 i Set. Hans Sogn, Hjørring .
V.D.4: Christiane Jessen.
Født 29.11.1991 i Set. Hans Sogn, Hjørring.
V.E: Thorkil Jessen.
Født i Oksbøl 14.9.1949. Uddannet cand. mere. og er nu lektor. Adresse:
Ågerupvej 35, Ågerup, 4000 Roskilde tlf. 42387702. Realeksamen i Oxbøl folkeog realskole i 1967. Derefter tog han en kontoruddannelse på Esbjerg
Andelssvineslagteri. Havde job i England i første halvdel a f 1970. Læste derefter
højere handelseksamen. Tog HA på Handelsskolen i Århus fra 1972-76. Fra 19761978 cand. mere. i organisation og markedsføring. 1978-86 uddannelseskonsulent
i Landbrugets Oplysnings- og Konferencevirksomhed. Har siden 1986 været ansat
ved Lyngby Uddannelsescenter. Blev kasseret i 1976 som soldat p. gr. af
meniskskade. Er interesseret i bl.a. samfundsforhold og sport, er således aktiv
fodbold- og badmintonspiller. Gift på Aalborg Rådhus 19.7.1985 med Anne
Winther Petersen. Født i Herlev 8.2.1952, som datter af Bente og Egon Winther
Petersen, der bor i Aabenraa.
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Der er 3 børn:
V E. 1: Kristine Winther Jessen.
Født 7.7.1981.
V.E.2: Andreas W inther Jessen.
Født 28.9.1983.
V E,3: Kristoffer Winther Jessen.
Født 26.12.1988.
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VI: Hans Brig Jessen.
Født i Aal Sogn 12.3.1915. Jeg er uddannet som landmand og er nu pensionist.
Min adresse er Molktesalle 16, 6840 Oxbøl, tlf. 75271271.
Hans Brig Jessen skriver: Jeg er født på ”Lille Brich”, som min far havde købt i
1899. Senere i 1917 købte han hovedparcellen fra Store Brich, som var blevet
udstykket i 1916. Han lagde de to ejendomme sammen. Når jeg tænker tilbage på
min barndom, er det altid den enestående natur, vi havde derude med det rige
fugleliv, urfuglens dans og ”horsegøgens” (bekkasinens) knebren med vingerne,
gæssenes træk og frøernes kvækken, jeg husker bedst. Min far var lidt kystfisker,
og det var spændende, når de kom i land at se, hvad de havde fanget. Jeg husker
en gang, de kom med en pighvar på 27 pund.

Luftfoto af Store Brich 1947.
Jeg er uddannet landmand med forskellige pladser og landbrugskoleophold og
overtog Store Brich i 1939 efter min far. Året efter blev Danmark besat af
tyskerne, og Børsmose blev nærmest en militærlejr. Vi havde særskilt pas for at
komme derfra, og vi havde indkvartering af tyske soldater. De beslaglagde 2
stuer, så vi havde ikke meget plads at være på. I 1967 blev hele området
eksproprieret, til militære formål, og vi måtte så flytte. Vi købte da en gård i
Hygum tæt ved Esbjerg flyveplads. Den havde vi i 15 år og flyttede så tilbage til
Oksbøl. Gift i Lysabild 12.5.1939 med Kirstine Jensen, født i Lysabild 26.3.1914,
som datter af Anton Jensen og Anna Marie Espesen, der boede i Fjeldby, Lysabild
Sogn.
Der er 5 børn:
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Guldbryllupsbillede a f Kirstine og Hans Brig Jessen med familie.
VI. A: Irene Brig Jessen.
Født 22.7.1940 i Børsmose, Aal Sogn. Uddannet kontorassistent er nu bogholder i
en forretning. Adresse: Vasevej 12, 6950 Ringkøbing. Gift i Børsmose 11.10.1969
med Bjarne Lohmann Møller, født i Helsingør 15.1.1945, som søn a f Betty og
Kjeld Lohmann Møller, der boede i Helsingør. 1.4.1971 flytte Irene og Bjarne til
Ringkøbing, hvor Bjarne fik stilling på Jyllands Kreditforening. 12.10.1972,døde
Bjarne ved et ulykkestilfælde.
Der er 1 barn:
VI. A, 1: Carina Lohmann Møller.
Født 19.1.1971 påU sserød Fødeklinik.
Irene Brig Møller er gift 2. gang 15.4.1987 i Rindum Kirke med Frede
Vestergaard Kristensen, der var enkemand.
VLB: Rigmor Birgit Brig Jessen.
Født i Børsmose, Aal Sogn 11.10.1942. Uddannet sygeplejerske og er hjemme
sygeplejerske i Ribe Kommune. Gift i Vester Nebel Kirke 20.9.1968 med Erling
Hansen, født på Mandø. De bor Bjørnkærvej 7, Egebæk, 6760 Ribe.
Rigmor skriver: Jeg er født i Børsmose, på Store Brich, som nr 2 af en
søskendeflok på 5. Jeg holdt i min barndom meget af at færdes omkring i engene
og mosen derude. Især området med skov ved Lille Brich, var et foretrukket sted.
Her plantede vi sammen med vores far hvert år et stort antal træer. Disse står så i
dag, så militæret kan gemme sig heri, når de "leger" krig.
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Jeg har gået 7 år i Børsmose skole. De sidste 3 år heraf var skolegangen
sparsom. Hele sommerperioden gik vi kun i skole 5 timer hver torsdag. Vi havde
kun 4 fag i disse perioder: Dansk, regning, Danmarkshistorie og bibelhistorie. Vi
fik dog gode grundlæggende kundskaber og har så siden måttet arbejde en del, for
at få øvrige "huller" udfyldt. Jeg blev i 1967 uddannet som sygeplejerske, og har i
ca. 20 år arbejdet indenfor psykiatrien. Herefter som plejehjems I hjemmesyge
plejerske Jeg arbejder nu ved Ribe Kommune.
I 1984 købte min mand og jeg en gård i Egebæk på 72 tdl. Vi har desuden 8 tdl.
frijord. Dette var for at opfylde en gammel drøm om at arbejde med dyr ogjord.
Der er 3 børn:
VLB, 1: Tina Brig Hansen.
Født 15.6.1972. Afsluttede HFeksamen 1992, har derefter været ‘/2 år på Asientur.
Arbejder nu på et plejehjem og håber på optagelse på sygeplejeskolen snarest.
VI.B.2: Jeff Brig Hansen.
Født 20.2.1976. Tager 10 kl. på Højer Efterskole og fortsætter på Teknisk Skole.
VI B.3: Martin Brig Hansen.
Født 24.2.1984.
VI.C: Bodil Elisabeth Brig Jessen.
Født i Aal Sogn 4.4.1946. Jeg har selv gået i Børsmose skole de første 5 år og
fortsatte så i Oksbøl. Er uddannet på Odense Fagskole som tilskærer og syerske,
og arbejdede nogle år i Herning. Gift i 1967 og har siden været medhjælpende
hustru. Vi begyndte med 40 tdl. og nogle gamle bygninger, og har gennem årene
fornyet alle bygninger, og købt jord fra et par nabogårde, så vi driver i dag et
landbrug med ca. 60 køer og 120 tdl. + 10 tdl. lejet jord. Gift i Børsmose Kirke
22.3.1967 med Johan Madsen, født i Billum 15.7.1943, søn af Noomi og Peder
Møller Madsen i Billum. Adresse: Adelvej 2 Skovlund, 6823 Ansager.
Der er 4 børn:
VI,C. 1: Claus Brig Madsen.
Født 2.1.1968 i Skovlund. Er pr. 1.1.93 færdiguddannet som landmand med det
grønne bevis. Har derforuden rejst i 9 mdr. med rygsæk, og har bl.a. været i
Indien, Nepal, Thailand, Indonesien og Australien. Arbejder for tiden på
maskinstation. Gift 7.8.1993 med Kirsten Pedersen, i Lindbjerg.
Der er 1 barn:
VI,C. l.a: Lars Brig Madsen.
Født 24.10.1994.
VI.C.2: Kim Brig Madsen.
Født 26.9.1970 i Skovlund. Har taget HTX eksamen i 1990, og har i 2 perioder
været ude at rejse med rygsæk. Første gang var i Thailand, Indonesien, Australien
og Filippinerne. Anden tur gik til Mellemamerika. Læser nu matematik og fysik
på Århus Universitet.
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VI.C.3: Mette Brig Madsen.
Født 31.3.1976 har gået på Unge Hjems
studentereksamen på Grindsted Gymnasium.

Efterskole

og

tog

derefter

VI.C.4: Hans Peter Brig Madsen.
Født 31.3.1988.
VI.D: Erik Anton Brig Jessen.
Født i Aal Sogn 21.10 1948. Uddannet tømrer og bygningsingeniør, er afd.
ingeniør. Adr: Hassellunden 70, 6705 Esbjerg 0.
Navnet - Brig - fik familien tilføjet i 1968 efter vort fødehjem "Store Brig". Det
var året hvor staten eksproprierede "Store Brig".
Jeg er født og opvokset på "Store Brig". Skolegangen foregik dels i Børsmose
skole de første 5 år og derefter i Oxbøl folke- og realskole, hvor jeg tog
realeksamen. Efter et par år ved landbruget blev jeg soldat i 1968.
Fra 1970-1973 stod jeg i lære som tømrer og byggede samtidig det hus, vi stadig
bor i. I 1973 begyndte jeg på Esbjerg Teknikum, hvor jeg tog eksamen som
bygningsingeniør i 1977. Derefter blev jeg ansat i entreprenørfirmaet, Tjæreborg
Industri, der arbejder i fjernvarmebranchen. Først var opgaverne beton- og
bygningsarbejder, siden udviklings- og installationsarbejder.
Siden 1986 har jeg været afd. ingeniør, og haft ansvaret for firmaets
installationsarbejder. Sideløbende har jeg taget merkonomuddannelsen ved
Esbjerg Handelsskole. Jeg er medlem a f Set. Georgsgilderne i Esbjerg og sidder i
forretningsudvalget for Gildernes Spejdercenter Assenbækmølle.
Gift i Børsmose Kirke 29.9.1973 med Jytte Mølholm Hansen, født i Hyllerslev
15.9.1951, som datter af Ella og Kristian Mølholm Hansen, Oksbølvej 40,
Hyllerslev, Janderup.
Der er 3 børn:
VI,D. 1: Ann Brig Jessen.
Født 15.5.1975, student fra Esbjerg Gymnasium. Født og opvokset i Kvaglund.
Har gået på Kvaglund skole til og med 9. klasse. 10. kl. foregik på Vardeegnens
Ungdomsskole.
V ID .2: Iben Brig Jessen.
Født 2.8.1978, skoleelev på Kvaglund skole. Født og opvokset i Kvaglund.
V ID .3: Christian Brig Jessen.
Født 5.4.1984, og er skoleelev på Kvaglund skole.
VI.E: Else Marie Brig Jessen.
Født i Børsmose 13.8.1951. Uddannet bygningsmaler og er nu rengøringsassi
stent. Adr. Sylvestervej 25, 6710 Esbjerg. Gift i Børsmose Kirke 31.3.1973 med
Børge Lund, født i Grimstrup 11.9.1949, søn af Kirstine og Anton Lund, i Andrup
ved Esbjerg.
Der er 3 børn:
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VI.E. 1: Maiken Brig Lund.
Født 29.1.1975.
VI.E.2: Bjarne Brig Lund.
Født 25.8.1977.
VI.E 3: Chalotte Brig Lund.
Født 28.10.1980.

Tvillingerne Thyra og Hans Jessen ca. 1917.

VII: Thyra Jenny Jessen.
Født 12.3.1915 i Børsmose. Thyra og Hans Jessen er tvillinge. Hun kom til
Sønderjylland i midten a f trediverne og havde plads i huset forskellige steder. Gift
30.9.1938 i Børsmose Kirke med Jørgen Peter Boysen, født 9.11.1909 i Vollerup
ved Sønderborg. De har gennem deres ægteskab boet og drevet gården i Vollerup,
Mommarkvej 2, 6400 Sønderborg. De overtog gården efter Peter Boysens
forældre, Cecilie Marie Petersen og Herman Habersaat Boysen i 1944. Gården var
på ca. 10 ha.
Gården blev drevet som det, der i dag kaldes en blandet landhandel. Ud over
landbruget, som de gik højt op i, var de meget interesserede i alternative
indtægtskilder som kartofler, blomkål, jordbær, tobak, kyllinger og høns.
Peter Boysen var meget interesseret i foreningsarbejde og politik. Han havde
således mange tillidshverv bl.a. i bestyrelsen for brugsforeningen, den lokale
gensidige brandforsikring, skolenævn, skolekommission, kontrolforening,
menighedsråd, vandværk, m.m. Hans politiske karriere gik igennem medlem af
sognerådet i Ulkebøl til sognerådsformand igennem en årrække.
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Efter sammenlægningen af Ulkebøl kommune med Sønderborg, blev han
medlem af Sønderborg byråd og sad i 2 perioder som formand for udvalget for
faste ejendomme.
Thyras interesser var først og fremmest børnene og familien. Begge var glade
for familiearrangementer. Her var Thyra drivkraften, og hun var meget kreativ
med at igangsætte nye aktiviteter, som lege, spil, m.v. ved disse sammenkomster.
Endvidere var Thyra meget interesseret i kunst, kultur og antik. Thyra døde
24.11.1976 - 61 år gammel af en kræftsygdom. Jørgen Peter døde 1.3.1982 - 72 år
gammel. De er begravet på familiegravstedet ved Ulkebøl Kirke.
Gården er ikke mere i familieeje. Bygningerne er solgt og anvendes i dag til
fotovirksomhed. Jorden er solgt fra, dels til Sønderborg Kommune og dels til en
lodsejer i nærheden.

Thyra og Jørgen Peter Boysen.
Der er 4 børn:
VII. A: Ragnhild Margrethe Boysen.
Født 24.1.1940 på Sønderborg Sygehus. Har efter sin skolegang haft forskellige
gøremål som husassistent, job på trikotagefabrik og sidst som rengøringsassistent
på Ulkebøl skole. Gift aug. 1966 med Egon Høj, født 2.8.1944 i Nordborg. Er
uddannet maskinarbejder. Efter en del års ansættelse på Danfoss har Egon været
opstiller hos maskinfabrikken Brdr. Møller i Vollerup. Parret boede de første par
år i en lejlighed på gården i Vollerup. De byggede siden et hus på adressenH uholt
27, 6400 Sønderborg, ved siden af gården i Vollerup. Ragnhild døde 26.3.1991.
Der er 2 børn:
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VII.A. 1: Henrik Høj.
Født 30.12.1966. Uddannet som butiksslagter er ansat i Varehuset Føtex i
Sønderborg. Bor sammen med Lone Andersen, på Grundtvigsalle 147a, 6400
Sønderborg.
Der er 1 barn.
VII.A. l a: Michell.
Født i 1992.
VII.A.2: Søren Høj.
Født 26.7.1969. Efter endt skolegang blev han uddannet som værktøjsmager og er
ansat hos brdr. Møller i Vollerup. Bor sammen med Marianne Kjer på
Vesterbakken 122, 6400 Sønderborg.
VII.B: Herman Boysen.
Født 25.2.1942 på Sønderborg Sygehus. Udlært som automekaniker. Efter 2 års
værnepligt gennemførtes studie på Sønderborg Teknikum, med afgangseksamen
som maskiningeniør i 1968. Er nu ansat i en teknisk marketingfunktion på
Danfoss. Gift 3.12.1966 i Ulkebøl Kirke med Karin Margrethe Krogh, født
21.12.1943 i Spandet ved Ribe, datter af Marie Bruun og Knud Dyrebye Krogh,
der boede i Sønderborg. Karin var i huset og tog derefter uddannelse som
sygeplejerske og arbejder på Sønderborg Sygehus. Adr. Mosevang 4, 6400
Sønderborg.

Herman og Karin Boysen.
Der er 2 børn:
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Mette og Gitte Dyrebye Boysen.
VII.B. 1: Mette Dyrebye Boysen.
Født 10.3.1969. Studentereksamen og HH, og er nu i lære i en budget- og
regnskabsafdeling på Danfoss. Bor sammen med Frank Riis, på Kastanie Alle 3,
6400 Sønderborg.
VII.B,2: Gitte Dyrebye Boysen.
Født 21.1.1972. EFG, derefter stået i lære i en sportsforretning i Sønderborg. Går
nu på HF-voksenundervisning i Sønderborg. Vil være sygeplejerske.

Svend Aage og Lilian Christine Boiskaj-Andersen
Se næste side.
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VII.C: Lilian Christine Boysen.
Født i Sønderborg 12.3.1946. Uddannet børnehavepædagog og er nu
børnehaveklasseleder. Gift i Ulkebøl 19.4.1969 med Svend Aage BoiskajAndersen, født i Sønderborg 23.6.1945, som søn af Edla Sophie Andersen og
Jørgen Andersen, der bor Ringgade 76 l.tv., 6400 Sønderborg. Svend Aage
Boiskaj-Andersen er uddannet materialist (drogist), men er nu kriminalassistent.
Adresse: Sydstjernen 36, Fløng, 2640 Hedehusene.
Der er 2 børn:

Mads og Rasmus Boiskaj-Andersen.
VII.C. 1: Mads Boiskaj-Andersen.
Født i Sønderborg 22.2.1971, er pædagogstuderende og hjemmeboende.
VII.C.2: Rasmus Boiskaj-Andersen.
Født i Høje Taastrup 3.6.1974, er hjemmeboende og i tømrerlære.
VII.D: Knud Christian Boysen.
Født 12.3.1946 i Sønderborg. Er uddannet og har job som ingeniør. Adresse:
Frennehave 11, 2970 Hørsholm. Gift på Hørsholm Rådhus 14.4.1981 med Helle
Ryth-Hansen, født i Helleruplund 11.5.1949, datter af Gerd Mirith og Mogens
Ludolph Ryth-Hansen, i Hellerup
Der er 2 børn:
VII.D. 1: Anette Boysen.
Født 20.12.1980 i Hillerød.
VII.D.2: Anders Boysen.
Født 14.4.1984 i Hørsholm.
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Anette og Anders Boysen.

Bryllupsbillede a f Maren Kirstine og Jes Christian Jessen gift i Oxby ny Kirke
17.3.1899. Læs om dem s. 7-18.
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VIII: Ingrid Othilia Jessen.
Født på Brich i Børsmose, Aal Sogn, 18.1.1917. Konfirmeret i Aal 1931. Gift i
Aal Kirke 1.12.1940 med Richardt Simonsen, født i Aal Sogn, 8.6.1913, som søn
af Mette og Mads Simonsen, Børsmose. Konfirmeret i Aal 1927. Er uddannet
landmand. Richardt døde 24.8.1992. Se hans slægt (side 44 nr. I.D:) i: ”Ane- og
efterslægtstavle for søskendeparrene Niels Jensen Simonsen *1851 gift med
Maren Madsen * 1851 og Simon Nielsen Simonsen * 1854 gift med Pethrine
Madsen * 1857 boende i Børsmose i Aal Sogn” a f Gert Ravn Nørgaard, Aal 1984.
Adr. Smedegade 30, 6800 Varde.
Der er 4 børn:
VI11A: Jette Simonsen.
Født i Varde 21.4.1942. Konfirmeret 1956. Uddannet folkeskolelærer, senere
mag.art i Nordisk Sprog og Litteratur fra Århus Universitet. Pt. ansat ved
Danmarks Lærerhøjskole. Adr. Sjællandsgade 44, 8000 Århus C. Gift Esbjerg
Rådhus 10.10.1964 med Flemming Storr, født i Hellerup. Skilt i 1975. Jette har
beholdt efternavnet Storr.
Der er 2 børn:
VIII.A. 1: Lars Asbjørn Simonsen.
Født i Varde 2.2.1962. Lars har senere taget navneforandring til Storr. Lars er
bygningskonstruktør og har fra 1985-1993 været bosiddende i Sisimut, Grønland.
Bor med sin familie i Århus. Gift 14.8.1993 i Oxby Kirke med Petrine Karen
Mariane Nielsine Nielsen, født 6.5.1950 i Hunde Island / Diskobugten. Petrine er
social- og sundhedsassistent.
Der er 1 barn:
VIII.A, 1 a: Maliina Paninguak Storr.
Født 7.3.1991 i Sisimiut. Døbt 30.6.1991 i Oxby Kirke.
VIII.A.2: Karin Pia Storr.
Født 19.3.1965 i Esbjerg. Karin læser jura på Århus Universitet. Gift 25.6.1994 i
Vor Frue Kirke, Århus med Henrik Hassing Hansen, født 1.5.1962. Henrik er
markedsøkonom.
Der er 1 barn.
VIII.A.2.a: Kristian Hassing Storr.
Født 1.5.1995. Døbt 25.8.1995 i Vor Frue Kirke, Kryptkirken, Århus.
VIII.B: Knud Bjarne Simonsen.
Født i Varde Landsogn 23.6.1945. Konfirmeret 1959. Er uddannet tømrer og er nu
tømrermester. Adresse: Marupvej 66, 6900 Skjern. Gift 1966 og skilt 1982.
Der er 2 børn:
VI11.B. 1: Anette Hagerup Simonsen.
Født 24.1968. Er uddannet kemiingeniør.
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VIII.B.2: Lene Hagerup Simonsen.
Født 7.7.1971. Er uddannet markedsøkonom.
VIII.C: Poul Erik Simonsen.
Født i Orten 18.1.1949. Konfirmeret i Varde 27.9.1963. Er uddannet og arbejder
som pædagog. Har været medlem a f SF siden 1972. Medlem a f SF's
hovedbestyrelse og faglig landsudvalg. Har derudover haft adskillige tillidshverv
enten for SF lokalt eller på landsplan. Er folketingskandidat i Varde og Grindsted
kredsen i flere perioder. Adresse: Stausvej 4, 6800 Varde. Interesser: Jagt og
fiskeri. Gift på Esbjerg Rådhus 23.10 1982 med Hanne Roesen, født i Herning
30.8.1956, som datter af Solvejg og Franz Roesen, Herning. Se ovennævnte
slægtsbog s. 44.
Der er 2 børn:
VIII.C. 1: Maja Roesen.
Født Guldager Sogn, 21.6.1982
VI11C.2: Pelle Roesen.
Født 13.3.1988.
VIII.D: Bente Solvejg Simonsen.
Født i Varde 21.1.1955. Konfirmeret i Varde 28.9.1969. Er uddannet socialpæda
gog i Esbjerg i 1981. Er ansat i vuggestue. Adr. Ivar Huitfeldtsgade 59A, 8200
Århus N.

Dagvognen fra Varde over Oxbøl til Blaavand ca. 1900.
Det fortælles, at kusken somme tider glemte at smøre trænavene på hjulene med
svinefedt, hvilket engang resulterede i, at vognen brød i brand kort før
Bordrup Kro. Kun hestene og menneskene blev reddet.
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På side 142-147 ses efterslægten efter de fælles forældre: Maren Jessen født
1.2.1879 i Oxby. (Se side 20 her i bogen). Død Oxby 27.3.1960. Gift med Martin
Kristian Hansen, gårdejer i Vandflod, Oxby Sogn. Født på ”Vestgaarden” i
Blaavand 9.6.1887. Død i Blaavand marts 1964. Han er søn af gårdejer og
fyrpasser på Skalling Fyr, Hans Frederik Hansen, født i ”Vestgaarden” og gift 2.
gang med Christine Christensen. De boede i ”Rosengaard” i Blaavand. Han var i
sine yngre dage og mellem sine 2 ægteskaber søfarende i flere år og fik i alt 10
børn med sine 2 hustruer, der var søstre. Datteren, Marie Kristine Hansen(l)
skriver om sin far:
Min far, Martin Hansen rejste i 1908 til Amerika. Han rejste med
Englandsbåden til Harwich. Der tog han toget gennem England til passagerskibet
Lucitania, som tyskerne sænkede under 1. verdenskrig, og som var årsag til, at
Amerika trådte ind i krigen. Han var 4 år i Amerika.
Han sejlede med forskellige både langs østkysten med sten fra en fabrik til
forskellige byer, mest til New York og Brooklyn (ca. 1 gang om ugen). I 1912
kom han hjem til Danmark, men rejste så til Grønland og arbejdede i
kryolitminerne i Ivigtut i et par år. Efter hjemkomsten købte han en lille ejendom i
Øster Oksby, senere i Vandflod. Ved overtagelsen a f gården i Vandflod blev han
udnævnt til bådsmand i redningsvæsnet, et hverv han havde i hen ved 35 år. Min
mor ved jeg ikke så meget om, udover hun har arbejdet i Sydslesvig, og har også
været pige på Hesselmed i Oksbøl. Deres 3 børn benævnes herefter: I-III.

Blaavand med fyrtårn 1909.
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I: Marie Kristine Hansen.
Født Vandflod (Blåvand), Oxby Sogn 7.10.1918. Gift på Varde Rådhus 25.9.1950
med Aage Mortensen, født i Bramming 27.10.1908 som søn af Kathrine og Carl
Frederik Mortensen, der boede i Oksbøl. Aage Mortensen døde 15.12.1969. Marie
Kristine Hansen er pensionist og bor Fyrvej 16, 6857 Blåvand.
Der er 3 børn:
I.A: Orla Torbjørn Mortensen.
Født 10.11.1944. Gift i Linnerup Kirke, 23.9.1967 med Anna Louise Frandsen,
født i Linnerup 16.3.1944 som datter af Elna og Sven Frandsen, Hjortsvang. Orla
Mortensen er uddannet og arbejder som fisker. Adresse: Sdr. Fovrfeldvej 16, 6710
Esbjerg V.
Der er 2 børn:
I.A, 1: Betina Mortensen.
Født 13.8.1968.
I.A.2: Christina Mortensen.
Født 27.1.1973.
I B: Bente Mortensen.
Født 8.12.1950 i Oxby. Gift Oxby Kirke 10.12.1977 med Jørgen Meldgaard
Jeppesen, født i Varde, 30.4.1952 som søn af Ketty Nielsine og Jens Laurids
Jeppesen i Varde. Jens Jeppesen døde 2.12.1975. Bente er uddannet og ansat som
bankassistent i Janderup Andelskasse. Adresse: Degnevangen 7, 6851 Janderup.
Der er 2 børn:
I.B. 1: Lars Meldgaard Jeppesen.
Født 26.5.1978.
I.B.2: Louise Meldgaard Jeppesen.
Født 8.4.1985.
I,C: Sonja Mortensen.
Født 2.9.1954 i Blaavand, Oxby Sogn. Er samboende med Kaj Buurgaard
Sørensen, født i Ho, Ho Sogn 11.6.1953, som søn a f Rigmor og Jens Kristian
Jessen. Jens Kristian Jessen er død nu. Sonja Mortensen er uddannet som assistent
og er overassistent. Adresse: Skallingvej 4, Ho, 6857 Blåvand.
Der er 1 barn:
I C. 1: Michael Buurgaard Sørensen.
Født 13.12.1989.
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II: Harriet Petrea Hansen.
Født i Vandflod, Oxby Sogn 8.1.1920. Gift på Varde Rådhus 25.3.1943 med
Charles Emil Jensen, født i Ho 7.4.1917 som søn af Anne og Bertel Fris Jensen i
Ho. Jeg er husmoder. Adresse: Tanehedevej 78 i Ho, 6857 Blaavand.
Der er 4 børn:
II. A: Robert Leo Jensen.
Født 2.4.1943 i Ho. Gift på rådhuset i Oksbøl 28.12.1972 med Kirsten Boldt
Hansen fra Skrillinge. Robert Leo Jensen er uddannet og arbejder som fisker.
Adresse: Hans Jørgensvej 22, 6840 Oksbøl.
Der er 3 børn:
II. A. 1: Niels Boldt Jensen.
Født 28.5.1971.
1I.A.2: Vibeke Boldt Jensen.
Født 7.6.1973.
II.A 3: Hans Boldt Jensen.
Født 25.7.1975.
II.B: Hardy Evan Jensen.
Født i Ho 23.8.1944. Gift i Ho Kirke 30.10 1965 med Inger Johanne Oskarsdottir
født i Meldal i Norge 4.12.1942 som datter a f Ova Bergitte og Oskar Sveinson fra
Meldal i Norge. Hardy Jensen er uddannet fisker og er nu fiskeskipper. Adresse:
Neptunvej 11 Alslev, 6800 Varde.
Der er 2 børn:
II.B. 1: Susanne Jensen.
Født 8.5.1966.
II.B.2: Helle Jensen.
Født 18.5.1970.
II.C: Dorit Solvej Jensen.
Født i Ho, 24.12.1945. Gift i Ho Kirke 30.10.1965 med Svein Skovdal Oskarson,
født i Verdal i Norge 7.10.1941 som søn a f Ova Bergitte og Oskar Sveinson, der
boede i Verdal i Norge. Dorit Jensen er uddannet og arbejder som social- og
sundhedshjælper siden 1992. Adresse: Krebseparken 9. 6710 Esbjerg V.
Der er 3 børn:
IIC .l: Asger Skovdal Oskarson.
Født 24.1.1966
II.C.2: Frank Skovdal Oskarson,
Født 22.3.1968.

146

II.C.3: Martin Skovdal Oskarson.
Født 22.4.1974.
II.D: Charles Emil Jensen.
Født i Ho 10.12.1947. Gift på Esbjerg Rådhus 29.4.1974 med Susanne Mäkinen,
født i Kolding 1.8.1953, som datter af Tove og Johannes Mäkinen i Kolding. Er
uddannet som kolonialkommis. Nuværende stilling chauffør. Adresse: Løvens
Kvarter 14. 6710 Esbjerg V.
Der er 2 børn:
II.D. 1: Diana Jensen.
Født 1.11.1974
II.D.2: Lea Jensen.
Født 14.9.1985.

III: Hans Frederik Hansen.
Født i Vandflod, Oxby Sogn 7.4.1921. (Opkaldt efter sin farfar). Gift på Esbjerg
Rådhus 27.2.1967 med Gerda Jensen Smed, født i Harridslev ved Randers,
25.11.1933, som datter af Rigmor og Kresten Andersen i Randers. Hans Frederik
Hansen arbejdede som havnearbejder og er nu pensionist. Adresse: Kokspangvej
57, 6700 Esbjerg.
Der er 2 børn:
III. A: Eva Hansen.
Født i Esbjerg 3.2.1959. Lærer fra Jelling Seminarium. Gift 1984 med lærer fra
Jelling Seminarium, Huggo Ottesen. Eva er nu ansat som lærer ved Lunderskov
Skole, og bor i Vejle. Skilt 1998.
Der er 3 børn:
III. A. 1: Hans Martin Ottesen.
Født i Vejle 10.3.1985.
III.A.2: Morten Stig Ottesen.
Født i Vejle 3.7.1988.
III.A.3: Mads Christian Ottesen.
Født i Vejle 16.4.1990.
III.B: Marianne Hansen.
Født i Esbjerg 20.9.1968. Fuldmægtig i Finansministeriet. Samlever med Steen
Hegelund, født i København 26.7.1961 og er civilingeniør. Bor i København.
Kilde: ”Slægten Hegelund fra Ribe”, (kopi i Lokalhistorisk Værksted, Aal).
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Anne Marie dem ensen, født 27.6.1884. Se hendes søskende side 23-24 her i
bogen. Gift 18.6.1910 i St. Stephens Dansk Ev. Luth. Kirke med Poul Søren
Jessen, født 17.2.1883 i Sdr. Oxby, som søn a f husmand og stråtækker i Oxby,
Jens Clausen Jensen, født i 0 . Oxby 12.9.1850 og hustru, Margrethe Hansen, født
i Bramminge Sogn 1848. Jens Clausen var søn a f Gårdmand i 0. Oxby, Jes Jensen
og hustru, Mette Knudsdatter. Var fra Vandflod, Oxby Sogn, Sønnen, Jens
Clausen Jessen, skriver:
Min mor var den sidste af søskendeflokken, der tog fra barndomshjemmet, så
det var ikke let at bestemme sig til at rejse til Amerika til min far, som hun var
forlovet med. Hun rejste i 1909 og fik husarbejde o s v. hos en dame i New York.
Så fik far et hus bygget i Perth Amboy. De blev gift i 1910 og flyttede ind i deres
eget hjem. De fik 2 sønner. Når man tænker på, at far kom til USA i 1903, 20 år
gammel og ikke var uddannet som tømrer, han kendte kun til faget fra
husflidsskole, så gik det godt for ham. Vinteren 1911-12 var de en tur i Danmark
og tænkte på at rejse tilbage med Titanic, men det gjorde de heldigvis ikke.
I 1922 tog familien til Danmark fra sidst i juni til først i oktober. Så det var en
lang ferie, og der var også 24 dage på havet. Den sommer blev jeg 10 år i august.
Der var meget nyt for en bydreng at se på. Så kom jeg til at hjælpe bedstefar med
trillebøren og slynge honning. I 1972 var min kone og jeg en tur i Danmark. Den
gang fejrede jeg min 60 års fødselsdag i Kastrup hos min fars søster, tante Ane.
Og nu har vi mange gode minder fra dem, vi kom til at kende, og som gjorde så
meget for os.
1: Jens Clausen Jessen.
Født i Perth Amboy, New Jersey den 9.8.1912. Uddannet snedker og er nu
pensionist (18. år i 1993). Gift med Gertrude Meissner, født i South River New
Jersey 22.5.1916, som datter af Lena og Frank Meissner, der boede i South River,
N.J. Adresse: 135 Ford Avenue, Fords, N.J. 08863 USA
Der er 2 børn.
I A: Paul Frank Jessen.
Gift med Laura Hunt.
Der er 2 børn:
I.A.l: Paul Jessen.
IA .2: Jennifer Jessen.
IB : Carolyn Jessen.
Gift med Fred Zomer.
Der er 3 børn.
IB . 1: Frederick Zomer.
I B,2: Suzanne Zomer.
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IB . 3: Steven Zomer.
Gift med Elisabeth Ann Geberth.

Gertrude og Jens Clausen Jessen.

II: Christian Clemmensen Balslev Jessen,
Født 16.3.1915 i Ceramics, Du pont. bor i Perth Amboy. Gift med Meta Jessen,
født 7.9.1915.
Der er 2 børn.
II. A: Nancy Jessen.
Gift med Allan Gilligan.
Der er 2 børn:
II.A.1: Kristine Gilligan.
IIA .2: Kirk Gilligan.
II.B . Richard Jessen,
Gift med Carlotta.
Der er 2 born:
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II.B. 1; Noel Jessen.
I1.B.2, Eric Jessen.

Else Marie dem ensen. Født 17.6.1880 i Blaavand, Oxby Sogn. Se hendes
søskende her i bogen side 23-24. Død i Perth Amboy, USA 1960. Hun kom til
USA før Ane Marie dem ensen. Gift i USA 1909 med Jens Christian Jensen, født
4.3.1879 i Blaavand, død 1933 i Perth Amboy. Han var søn af husmand og fisker i
Blaavand, Hans Jacob Jensen, født i Kjelst, Billum Sogn 2.5.1854 og hustru, Ane
Sidseline Pedersen, født i Blaavand, Oxby Sogn 20.3.1854. De var på tur til
Danmark vinteren 1909-1910. Da de ikke selv fik børn, adopterede de Jens
Christians brors datter. Broderen var Hans Jensen. Hans kone var død, da de
adopterer datteren.
Der er 1 barn.
I: Kathryn,
Født ca. 1915. Gift med Donald Dahlgren ca. 1938. De flyttede til Florida.
Kathryn miste livet i et biluheld på vej til Florida omkring 1965.
Der er 2 børn:
I.A: John Dahlgren.
I B: Erik Dahlgren.
Jens Clausen Jessen har sendt kopi a f et brev fra sine bedsteforældre:
Oksbøl den 26.10.1945.
Kære Jens Cl.
Ja det er noget ekstra at Du faar Brev fra mig og grunden er jo ogsaa særlig, i gaar
kom der en Pakke til mig som var sendt fra Dig og som Du skal have så hjertelig
tak for det er noget dejligt og godt Tøj I har i Amerika, det har vi ikke saa godt
herhjemme, naa vi ældre maa ikke klage, da vi har mere hjemmelavet Uldtøj og
kan selv lave det det har jo nok været forbudt men Spinderokken har været i gang
hele tiden de ældre som har lært haandværket har travlt som aldrig før. Din
Moster Hanne spinder fra tidlig Morgen til langt ud paa Natten og det Dag efter
Dag, men Tøj er nok det vi savner allermest i Danmark et godt sæt Tøj kan næppe
købes for Penge. Det er erstatningsvarer det staar paa og det er ikke let for dem
med mange Børn, men nu maa det jo snart blive bedre men ellers er vi kommet
saa nogenlunde godt igennem Krigen vi har ikke savnet noget at spise eller
Brænde som nok er det vigtigste, men klager over afsavn er der nok af der er
Tobak og Gummi og hver har jo sit at klage over for Penge har vi jo haft nok af
fra Tyskernes tid. Men nu har vi ende paa Krigen men freden er ikke i sigte endnu
der er saavidt vi kan se langt inden der bliver ordnede forhold. Bare der ikke
bliver Krig igen saa bliver det forfærdelig det er jo Atombomben som I i Amerika
har eneret paa men det gaar jo ikke i længden den vil jo nok blive kendt overalt
lad os haabe at den ikke bliver anvendt til at slaa Mennesker ihjel med det kan jo
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blive Menneskehedens udslettelse, jo det var en forfærdelig Krig og det der følger
efter maa vi jo bøde for i mange Aar. Vi har her i Oksbøl en Krigsfangelejr.
35.000 Tyskere der er indespærrede i Plantagen og dem skal Danmark jo
underholde men vi har vel en 200.000 fordelt over hele Landet. Nu skal Moster
have det sidste Ord saa jeg maa slutte og Du kan vel heller ikke læse hvad jeg
skriver, men dine Forældre kan jo nok hjælpe Dig. Kærlig Hilsen til eder alle og
Du og din Familie paa det hjærteligste. Din Onkel. Prøv om Du kan skrive et Brev
til os om hvordan i har det.
Kære Jens! Det var rigtignok en Overraskelse at Du kunde komme i Tanker om at
sende os Tøj, hjertelig Tak skal du have det ene par kom i brug med det samme,
mon Du husker du var i Danmark og lege med Geden vore Børn kan nok huske
det kommer Du ikke til Sommer med din Familie?
Vil Du hilse din Far og Mor og Søster Else, vi har i Dag sendt 2 Bøger til Dem
en til hver og haaber saa de faar dem til Jul. Vil du ogsaa hilse Dem at det er bedre
med Søster Krestine jeg har været der i Dag og det er ogsaa lidt bedre med Broder
Klemmen med Humøret han er i Thornager(?). Vi ønsker saa dig og din familie
glædelig og velsignet Julefest og alt godt i det nye Aar hvor er det herligt at vi nu
kan fejre Jul i Fred. Vil Du ogsaa hilse din Broder Kristian og Familie og ønske
dem Glædelig Jul fra os og selv faar Du de allerkærligste Hilsner Moster Maren i
Oksbøl. Vil Du hilse Mor og sige hende Tak for Pakken der er undervejs jeg skrev
til dem for nogle Dage siden. Pakken fra Skoleskibet er ikke kommet men den
skal jo nok komme vi har hørt at der er kommet Pakker her til Oksbøl fra den.

Varde Museums udgravningsfelt 1997 fra den i 1634 ødelagte havneby,
”Sønderside” mellem Ho og Oxby, hvor bl.a anerne 256 og 512 boede.
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Søstrene Else Marie og Anne Marie dem en sen før afrejsen til USA ca. 1908.
Fotograferet i Blaavand med forældrene, (3) Anne Marie Olesen og (2) Christian
dem ensen. Læs om der her i bogen side 21-24.
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