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1. Jeb Behrensen 1699  
 
2. Hans Johansen Stehende Hebung 1705  
 
3. Christen Jensen  
CHRISTEN JENSEN. Født i Juni 1684 i Holm ,gift 10 Oktober 1717 i Nordborg 
kirke med ? Forældre til Christen Jensen: JENS MATZEN født i Holm Juni 1642 
,død September 1714 i Holm og KAREN CHRISTENSDATTER f. Juli 1642 i Holm 
død i Holm 1680. Hun var datter af Boelsmand i Pøl,Langager, Rambøgevej 
CHRISTEN JENSEN, 1602 – 1680  
Stehende Hebung 1713  
Anno 1732 5 mar er bleven holden skifte og deling udi Holm som den salige 
mand Christen Jensen boede, hvilket boel Jens Andersen der samme steds 
igen antager. Boets masse 140 rdl 40 sk. Gælden 21 rdl 36 sk. Bliver tilovers 
119 rdl 4 sk. Deraf tager moderen 19 rdl 4 sk. Resten som er 100 rdl deles 
imellem tvende børn og hver får 50 rdl. Hustruen Anne Christens får aftægt. 
Og når enken ved døden bortkaldes, da skal hendes tvende børn lade hende 
hæderligen begrave, og hvad som findes efter hende, det deler hendes børn 
udi lige parter. Hvad sønnen Christen Christensen angår, da haver han til 
formynder Hans Jensen der sammesteds og er sønnen Christen Christensen og 
sin formynder veltilfreds at datteren Maren går med ham udi lige lod og bliver 
sammes arvepart beståendes uforrentet hos boens annammer det første år. 
Efter det første år at forrente samme eller også at betale samme.  
 
4. JENS ANDRESEN Nordborg kirkebog : 1764 ,d. 29 April begravet JENS 
ANDRESEN, boels- og tolvmand i Holm  
 
5. THOMAS JENSEN. Nordborg kirkebog: døbt JENS ANDRESENs søn af Holm 
med navnet Thomas  
1777 i September THOMAS JENSEN, viet i Nordborg kirke til ELLEN LAURIDS 
DATTER, hun døde 29 Juni 1783 27 år gammel. 1783. 18 Oktober. Enkemand 
og boelsmand THOMAS JENSEN viet i Nordborg kirke til ANNA , JENS MATZENS 
datter i Holm.  
Folketælling 1803: THOMAS JENSEN husfader 54. gift 2.gang, gårdmand og 
tolvmand  
KATHARINE JENSEN,hans kone , 49 ,gift 1 gang  



MAREN THOMSEN datter af 1 ægteskab 23 ,ugift  
ANNA MARIA THOMSEN , datter af 2 ægteskab, 12.  
ANNA KATHARINA THOMSEN, datter af 2 ægteskab, 9  
 
6. HANS HINRICH UHLENBERG. Nordborg kirkebog: 1804 den 4 August viet i 
Nordborg kirke ungkarl HANS HINRICH UHLENBERG søn af syns og boelsmand 
HANS HINRICH UHLENBERG, boel nr. 36 ( Dyvigvej 12 ) og hustru ELLEN 
CHRISTENSDATTER, og pige MAREN JENSEN, en datter af boelsmand THOMAS 
JENSEN, og hans hustru ELLEN LAURIDSDATTER.  
Børn :  
THOMAS, f. 1805.( se nedenfor )  
HANS HINRICH f. 31 oktober 1808. død 14 . 11 .1890 i Holm Sønderskov som 
aftægtsmand på Lønsømadevej 28.Han var gift med METTE MARIE THOMSEN, 
datter af boelsmand Christen Thomsen og hustru Gertrud. De havde ingen 
børn. viet i Nordborg kirke d. 4.11 1809 enkemand og boelsmand HANS 
HINRICH UHLENBERG og pige ELLEN datter af boelsmand THOMAS JENSEN og 
hustru KATHRINE JENSEN.  
Børn : CHRISTEN HANSEN UHLENBERG. Død 29.3 1875 som ægtemand og 
inderste i Holm Nørreskov , Hellesøvej 21, gift 1 gang med ANNA PETERSEN. 2 
gang med ANNE MARIE REX fra Mels. 1 ægteskab 5 børn : Peter, Ellen, Anna 
Maria , Maren og Hans Hinrich. 2 ægteskab : 1 datter, Stine.  
1841. Overladelseskontrakt mellem HANS HINRICH UHLENBERG, og 1 ste søn 
af 1ste ægteskab dat.30 November 1841: Vitterliggøres herved for alle og 
enhver , og især dem ,hvilke det vedkommer ,og hvilke enten , ser , eller 
hører læser dette tingsviden ,at i året et tusind otte hundrede fyrretyve én , 
tirsdagen den 30 de .november , ved det udi Nordborg holdte ting for mig 
Momme Hesseler Steffens doktor jur. p.t. herredsfoged for mig Michael August 
von Harbou p.t. aktuar, som også for os til dette ting beskikkede sand og 
synsmand personligen er fremkommen Hans Hinrich Uhlenberg ,boelsmand i 
Holm og dennes kone Ellen , og os tilbørligen have tilkendegivet , at de deres 
sammesteds beliggende boel med tilhørende friheder og rettigheder , ager og 
eng , moser og skov ,alt indi den stand, hvori det nu sig befinder og overhoved 
så, som de det til nu haver havt i besiddelse, have overladt ved den i dag 
fuldbyrdede overladelseskontrakt til den første søn af første ægteskab Thomas 
Uhlenberg , til dennes sande og fulde arv og ejendom , så at han dermed tør 
skalte og valte , ligesom med sit øvrige selverhvervede gods, følgeligen være 
beføjet til samme at pantsætte ,sælge og overlade til andre, men at han , hans 
arvinger og efterkommere skulle være skyldige, alle hidtil værende 
herskabelige afgifter og leveringer og hvad måske i fremtiden bolet mere 
vorder pålagt at afholde, og derfor ham , Thomas Uhlenberg måtte være 



meddelt det fornødne skøde, efter at lovbydningen tilbørligen er sket. Da nu 
dette boel tvende gange offentligen er lovbunden og af ingen tiltalt, som det 
samme af 4 ejendomsbønder , nemlig Jakob Hansen , Jakob Bonde, Niels 
Berthelsen og Laurits Petersen samtlige i Holm, den forbenævnte Thomas 
Uhlenberg er tilkendt til hans sande arv og ejendom, så have til ende 
ovenomtalte sand –og synsmænd begivet sig ud af tingstuen , for at rådføre 
sig med hverandre ,og have sammen ,efter veloverlagte sag, efter at de haver 
taget sæde igen , samstemmende erklæret , at der ikke noget var at indvende 
imod den af omtalte Hans Hinrich Uhlenberg og kone Ellen gjorte begæring, og 
at den første søn , Thomas Uhlenberg kunne meddeles det forlangte 
tingsviden, hvilket hermed vorder meddelt. Til vitterlighed under samtlige 
rettens personers egenhændige underskrift og fortrykte rettens indsiger. Udi 
Nordborg ting den 30.de november 1841  
 
Steffens. Harbou.  
Hans L. Philipsen Mads Madsen  
Hans H. Paulsen Hans Jepsen  
Hans J. Vogt Jørgen Petersen  
August Fr. Brorson Jørgen Lauritsen  
 
S&P II 59  
 
7. THOMAS UHLENBERG. Født 1805, viet d. 3 December 1841 i Nordborg kirke 
til pige MAREN JOLLMAND, datter af PETER PETERSEN JOLLMAND boel nr. 41, 
Møllegade 15, og ANNA MADSEN, ( CLAUSEN ) fra boel nr.46. Damgade 20 
.Thomas død 1886 i Holm.  
Folketælling 1845 : THOMAS UHLENBERG , 38 ,gift f. i Holm boelsmand  
MAREN JOLLMAND, 23, f. i Holm hans kone  
CHRISTEN UHLENBERG , 28, ugift , f. i Holm , karl.  
Jørgen Petersen ,10, f. i Holm , tjenestedreng.  
Anne M. Christensen, 22 ugift , f. i Holm, tjenestepige  
Anne Katr. Hansen, 8, f. i Holm, plejedatter.  
Han fik boelet ved købe og overladelseskontrakt af 30 nov 1841 (S&P IV 380)  
1853: d. 30 August , købs –og overladelseskontrakt mellem boelsmand 
Thomas Uhlenberg og CHRISTIAN JESSEN og forlovede MAREN JØRGENSEN af 
Lunden , Havnbjerg sogn.  
§1.  
Jeg undertegnede boelsmand Thomas Uhlenberg sælger og overlader herved til 
Christian Jessen af Lunden og hans forlovede Maren Jørgensen det mig ifølge 
skøde af 30 november 1841 tilhørende  



Under nr. 52 i Holm beliggende bol , således som samme findes beskrevet i 
den vedhæftede jordebogeskontrakt , og med alle til ejendommen hørende 
friheder og rettigheder, byrder og afgifter.  
Med ejendommen følger dette års afgrøde , 3 heste ,1 føl, 6 køer, 3 kvier , 2 
kalve , 6 får , 2 lam , 1 so og 1 gris, 3 arbejdsvogne og samtlige avlsredskaber 
, 3 sæt seletøj , 3 svindkar , 1 indmuret kedel og 1 slibesten.  
Overladelsen sker på følgende betingelser:  
1 ) Køberen betaler for ejendommen den sum 6800 rgd… skriver seks tusind 
otte hundrede r.b.daler , som udredes på følgende måde  
a ) ved tiltrædelsen den forrige måned er indbetalt 880 rgd. b ) køberen 
overtager den på ejendommen protokollerede gjæld , som er 1304 rbd. 
forrentes af dem fra 29 ende forrige måned.  
c) ved kontraktens udfærdigelse betales 216 rbd. d) inden den 31 januar 1855 
udbetales 400 rbd. ,der til udbetalingen forrentes med 4 % fra 29.ende forrige 
måned.  
e ) imod veksel forbliver 1600 rbd. indestående hos køberne og forrentes med 
3 1/3 % , af disse 1600 rbd.kunne 400 rbd. årligen opsiges til udbetaling med 
½ års varsel  
f ) for resten af købesummen 2400 rbd. bliver af køberen at udstede en 
panteobligation derhen , at de forrentes med 3 ½ % om året , og forbliver 
samstående uopsagte fra begge sider i 15 femten år , hvilken obligation bliver 
at protokollere i amtets gjæld og panteprotokol for køberens regning.  
Renter er betalt for 1854 til 1 august tillige for 1855-56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 
, 62 , 63 , 64 , 65 , og 66. kvitteret Thomas Uhlenberg  
2 ) Køberen have ejendomsret til stedet fra 29 ende forrige måned , da de 
overtager ejendommen fra hvilken dag de svarer alle laster og udgifter som 
hviler derpå .  
3 ) Køberen have at yde mig og min hustru det aftægt , som ifølge 
aftægtskontrakten af dags dato er fastsat.  
 
§ 2.  
Vi undertegnede Christian Jessen og forlovede Maren Jørgensen forpligte os for 
os og vore arvinger og efterfølgere på ejendommen til at opfylde de i § 1 
opførte betingelser.  
 
§3.  
Under forbehold af den trolige opfyldelse af forannævnte betingelser , bliver 
der efter sket lovbydning at udfærdige køberen et lovformeligt skøde på 
bemeldte ejendom.  
Idet vi interesserede parter frasiger os alle udflugter imod den kontrakt have vi 



til bekræftelse i øvrighedens overværelse underskrevet samme.  
 
Thomas Uhlenberg Christian Jessen  
 
Maren Jørgensen med hendes faderlige værge Jens Jørgensen  
 
Sket i Nørre Herreds ting i Nordborg d. 30 de august 1853  
Grønlund Holzmann  
 
Lauritz Jepsen Hollænder  
H.C. Dominicussen Jens J. Klyhn.  
 
 
8. CHRISTIAN JESSEN ( Andersen ) født 14 Maj 1817 i Meels , Oksbøl sogn , 
trolovet i Havnbjerg kirke d. 27 Juli 1853 ,og gift 24 September 1853 i 
Havnbjerg kirke , Havnbjerg sogn med MAREN JØRGENSEN født 5 Maj 1829 i 
Lunden , Havnbjerg sogn.Hun var datter af boelsmand Jens Jørgensen og 
hustru Cathrine Margrethe Schmidt , født i Oksbøl , Oksbøl sogn. Maren død 
1912. Christian død 1906 i Holm ,Møllegade 68 a.  
Christian Jessen ”s forældre var ANDERS JESSEN f. 1778 i Varnæs ,som søn af 
Jes Johansen og Karen Johansdatter fra Bovrup , og ELLEN f. JAKOBSEN , enke 
efter afdøde boelsmand ,Christen Hansen Clausen af Meels. De blev gift d. 19 
Marts 1814 i Oksbøl Kirke. Ellen døde ifølge kirkebogen 5 Juni 1818 af 
modersyge. Knap 4 uger efter , d. 2 Juli 1818 døde Anders Jessen, også ifølge 
kirkebogen ,efter en operation for en svulst i højre lår. Efter en protokolation i 
Nordborg amts skyld – og panteprotokol , erklærer Christian Jessens morbror , 
boelsmand Christian Jakobsen i Lunden , at ”han lader sig finde redebon at 
varetage formynderskabet for sønnen Christian.” Som formynder for søsteren 
Ellen ,f. 25 Juli 1814 , beskikkedes Hans Hansen Steg , boelsmand til Meels.  
Folketælling 1855 : CHRISTIAN JESSEN 38 , f. i Meels , boelsmand.  
MAREN f. JØRGENSEN , 26 f. i Lunden , hans kone.  
Thomas Uhlenberg , 50 , gift f. i Holm , aftægtsmand.  
Maren , f. Jollmand , 34 , f. i Holm aftægtskone.  
Maren , 8, f. i Holm , deres barn.  
Hans Henrik , 4, f. i Holm , deres barn  
Peter , 1, f. i Holm , deres barn.  
Hans Thomsen , 23 , ugift, f. i Tranderup på Ærø , tyende  
Jens Jørgensen , 17 , f. i Lunden , tyende  
Peter Dall , 14 , f. I Holm tyende .  
Helred Thoersen , 30 , ugift ,f. i Holm tyende.  



 
Børn:  
ANDREAS JESSEN født 22 September 1855 ?  
CATHRINE MARGRETHE JESSEN, f. 5 Maj 1857 , gift med Hans Thonesen 
1848-1915 Brøndgård halvboel nr. 61.Cathrine Margrethe døde 1925 , Brønd 7 
boel nr. 61.  
JENS JESSEN , f. 22 September 1860 , rejst til Amerika , hvor han døde i 
1942/43. Han ernærede sig ved mindre opfindelser og havde en overgang flere 
ansatte.  
CHRISTIAN JESSEN , f. 20 September 1862 ; se nedenf  
HANS JESSEN , f. 15 Maj 1869 , se boel nr 54.  
 
9. CHRISTIAN JESSEN , han var født 20 September 1862 i Holm .Møllegade 68 
. Han døde 12 September 1945 , Møllegade 68 a. Christian Jessen blev gift i 
Nordborg kirke d. 4 Maj 1894 med ELISABETH HANSEN , f. 12 Juni 1868 i 
Holm , som datter af Hans Jørgensen og Sidsel Clausen ,boel nr. 48 , Damgade 
36 i Holm . Hun døde på Møllegade 68 a d. 21 December 1956. Christian 
Jessen var kommuneforstander i Gemeinde Holm frem til genforeningen. 
Elisabeth og Christian havde ingen børn.  
Overladelseskontrakt af 23 November 1931 ,mellem Christian Jessen , 
Elisabeth Jessen og brodersønnen  
 
 
10. CHRISTIAN JESSEN , han var født d. 31 Januar 1905 på boel nr. 54 , 
Møllegade 74. Således kom nu et barnebarn tilbage til bedsteforældrenes gård. 
Han blev d. 20 November 1931 i Nordborg kirke viet til ELEONORA JOHNSEN , 
f. 24 December 1910 i Holm , som datter af Christen Hansen Johnsen f. 21 
Juni 1883 i Holm og Eleonora Otsen Petersen , f. 29 Marts 1885 i 
Holm.Eleonora Jessen døde d. 16 Oktober 1958 i Holm og Christian Jessen 
døde 10 februar 1988 på Sønderborg sygehus.  
Deres børn :  
CHRISTIAN JESSEN f. 4 November 1933 i Holm , se nedenfor  
CHRISTEN JESSEN f. 23 August 1941 i Holm . Han blev 12 Marts 1966 i Oksbøl 
kirke gift  
med ANETTE MORTENSEN fra Mjelsgård. De overtog Stenbækgård, 
Bjørnkærvej 29  
Boel nr. 68 , i 1966.  
 
11. CHRISTIAN JESSEN f. 4 November 1933 I Holm , gift d. 4 November 1961 i 
Vester Åby kirke på Fyn med GERDA JØRGENSEN , F. 14 Juni 1941 på gården” 



Marienlund”i Vester Åby sogn. Hun er datter af Hans Jørgen Jørgensen 19 
Februar 1901 – 2 Juni 1982 og Ingeborg Marie Petersen 7 November 1905 – 
15 februar 1991. Gerda og Chr. Jessen forpagtede gården fra April 1962 til 1 
april 1966 , da de overtog gården.  
 
Børn:  
HANS CHRISTIAN JESSEN f. 11 Oktober 1962 (se nedenfor)  
JES ERIK JESSEN , f. 16 April 1966 , matematikøkonom , bosiddende i 
København.  
CLAUS JESSEN, F. 24 Marts 1979 , læser på Syddansk Universitet.  
 
12. HANS CHRISTIAN JESSEN f. 11 Oktober 1962 på Sønderborg sygehus. Han 
blev 30 September 1989 i Nordborg kirke gift med ELSE MARGRETHE 
NØRRELYKKE f. 26 Februar 1963 på Sønderborg sygehus. Hun er datter af 
købmand Jens Jensen Nørrelykke,Nordborg , 2 Marts 1924 – 2 Juli 1996 og 
Grethe Larsen , f. i Birkerød sogn 14 Maj 1930 , død d. 3 Juni 1986 på 
Sønderborg sygehus. Hans Christian købte 1 Juli 1988 ” Trolsgård ” Møllegade 
62 , boel nr. 50 .1 Juli 1997 købte han halvdelen af Møllegade 73 boel nr. 51 i 
Holm . Den 1 Februar 1999 overtog han sit hjem , Møllegade 68 , Boel nr. 52.  
Børn :  
ANNEMETTE JESSEN f.9 Juli 1989 på Sønderborg sygehus  
MARIANNE JESSEN f. 17 November 1992 på Sønderborg sygehus 


