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Boel nr 54. Møllegade 74  
 
1. Peder Josten, født < 1628, ref: NG0668. Gift 14 feb 1647 i Nordborg, Karen 
Lauritzen, født < 1628, ref: PC0668. Karen: Karen Lauritzdatter nævnes ved 
trolovelsen 1646 i Holm. Hun blev introduceret 29 okt 1648 som Karen Jostes i 
Holm.  
Børn:  
i. Maren Pedersen, født sep 1648 i Holm, døbt 24 sep 1648 i Nordborg, Hun fik 
fæsteboelet.  
 
 
 
 
 
2. Lauritz Jørgensen Villadsen, født okt 1638 i Holm (søn af Jørgen Villadsen og 
Kirsten på fæsteboel nr 32 i Holm), døbt 28 okt 1638 i Nordborg, ref: PC1166. 
Gift 1 nov 1668 i Nordborg, Maren Pedersen, født sep 1648 her på fæsteboelet 
i Holm, døbt 24 sep 1648 i Nordborg, ref: NG1166. Lauritz død maj 1677 i 
Holm, begr: 13 maj 1677 i Nordborg. Lorentz Amtsskriver holdt ham til dåben. 
Lauritz Jørgensen nævnes ved datterens dåb 1670 i Holm, ved hustruens 
introduktion samme år kaldes han Lauritz Villadsen, 1672 Lorentz Villadsen. 
Maren: Maren Pedersdatter nævnes ved trolovelsen 1667 i Holm. Introduceret 
19 jun 1670, 24 nov 1672, 22 feb 1674, 9 sep 1677, 11 maj 1679, 24 jul 
1681.  
Børn:  
i. Kirsten Lauritzen, født maj 1670 i Holm, døbt 8 maj 1670 i Nordborg, ref: 
PO1166.  
ii. Peder Lauritzen, født okt 1672 i Holm, døbt 13 okt 1672 i Nordborg, ref: 
PP1166, død jan 1673 i Holm, begr: 22 jan 1673 i Nordborg.  
iii. Jørgen Lauritzen, født dec 1673 i Holm, døbt 21 dec 1673 i Nordborg, ref: 
PQ1166.  
iv. Lauritz Lauritzen, født jul 1677 i Holm, døbt 29 jul 1677 i Nordborg, ref: 
PR1166. Han fik fæsteboelet.  
 
 
 
 
 



 
3. Christen Lauritzen, født < 1658, ref: PF1166. Gift 9 jun 1678 i hjemme i 
huset med formandens enke, Maren Pedersen, født < 1647, ref: NG1166. 
Christen død apr 1722 i Holm, begr: 26 apr 1722 i Nordborg. 8 mar 1678 
skikkede Christen Lauritzen og Maren, salig Lauritz Villadsens i Holm deres 
trolovelsespenge til præsten ved Peder Villadsen. Christen Lauritzen nævnes 
ved vielsen 1678 af Broballe. Det er vist ham, der dør 1722 som en fattig 
gammel mand. Maren: 11 maj 1679, 24 jul 1681.  
Børn:  
i. Christen Christensen, født mar 1679 i Holm, døbt 25 mar 1679 i Holm, ref: 
PS1166, død dec 1683 i Holm, begr: 5 maj 1683 i Nordborg.  
ii. Karen Christensen, født mar 1681 i Holm, døbt 6 mar 1681 i Nordborg, ref: 
PT1166.  
 
 
 
 
 
4. Lauritz Lauritzen, født jul 1677 her på fæsteboelet i Holm, døbt 29 jul 1677 i 
Nordborg,, ref: NG1966. Gift 14 nov 1706 i Nordborg, Karen Thomsen, født < 
1686, ref: PC1966, død sep 1728 i Holm, begr: 19 sep 1728 i Nordborg. 
Lauritz død aug 1720 i Holm, begr: 28 aug 1720 i Nordborg. kaldes ved 
datterens dåb 1707 Lorentz Lorentzen i Holm, han blev begravet gratis. Karen: 
Karen Thomasdatter nævnes ved vielsen 1706 af Lavensby. Introduceret 6 nov 
1707, 21 apr 1709, 21 jun 1711, 11 sep 1712, 10 nov 1715, 14 maj 1719, se 
DQ0765  
Børn:  
i. Maren Lorentzen, født sep 1707 i Holm, døbt 29 sep 1707 i Nordborg, ref: 
PO1966. Konfirmeret 25 mar 1723. Ved konfirmationen synes præsten 
fejlagtigt at have skrevet Karen.  
ii. Anne Lorentzen, født feb 1709 i Holm, døbt 24 feb 1709 i Nordborg, ref: 
PP1966.  
iii. lille dødfødt barn, født maj 1711, ref: PQ1966, død maj 1711. begravelsen 
ikke i kirkebogen, nævnes ved moderens introduktion.  
iv. Auguste Lauritzen, født jul 1712 i Holm, døbt 24 jul 1728 i Nordborg, ref: 
PR1966. Intet navn ved dåben, det ses af konfirmationen. Konfirmeret 25 mar 
1728.  
v. Karen Lauritzen født sep 1715. Se præsteinderstested nr 166 i Havnbjerg.  
vi. Lorentz Lorentzen, født apr 1719 i Holm, døbt 6 apr 1719 i Nordborg, ref: 
PT1966.  



 
 
 
 
 
 
 
5. Reinhardt Bødker, født 1678 i Rügen, ref: PC2341. Han blev gift med Karen, 
født < 1700, ref: NG2341, død maj 1770 i Nordborg, begr: 24 maj 1770 i 
Nordborg. Reinhardt død sep 1728 i Holm, begr: 5 sep 1728 i Holm. Ved 
datterens dåb 1723 kaldes han Richard Bødker i Holm. Ved hans død anføres 
det, at han var født på landet Rügen, men havde tjent kongen i 10 år for 
rytter, og blev til sidst boelsmand i Holm. Anno 1729 9 apr er bleven holden 
skifte og deling efter den salige mand Reinhart Bødker, hvilket boel Christen 
Pedersen af Tandslet igen antager med enken og hendes små børn. Boets 
midler 66 rdl 16 sk. Prioritesgælden er 64 rdl 41½ sk. Bliver til overs 1 rdl 22½ 
sk som de samtlige kreditorer giver Anne Bugislaffs for 8 års løn, da de kun 
lidet kan afdrage på de 63 rdl i anden gæld. Karen: Introduceret 12 jan 1721, 
9 jan 1724, 15 sep 1726, hun nævnes ved sin død som Karen Richards enke.  
Børn:  
i. Claus Reinhardt, født dec 1720, døbt 4 dec 1720 i Nordborg, ref: PO2341.  
ii. Maren Richardsen født nov 1723 i Holm, døbt 28 nov 1723 i Nordborg, ref: 
PC2846. Gift 21 feb 1749 i Nordborg, Jørgen Hansen Bødker, født < 1728, ref: 
NG2846, død apr 1763 i Nordborg, begr: 20 apr 1763 i Nordborg. Introduceret 
21 sep 1749, 7 nov 1751, 15 jul 1753, 13 jun 1756, 1 aug 1762. Jørgen: 
nævnes ved trolovelsen 1748 som en søfarende fra Åbenrå og kongelig 
indrulleret matros. Ved sønnens dåb 1751 nævnes han som en matros af 
Nordborg. Se NG2992 og NG3156. Han nævnes ved sønnens dåb 1762 i 
Nordborg. Ved sønnens konfirmation 1777 kaldes han Jørgen Reichardt.  
Børn:  
i. Christine Jørgensen, født aug 1749 i Nordborg, døbt 19 aug 1749 i Nordborg, 
ref: PO2846. Konfirm. på tysk 29 apr 1764 af sognepræsten Reich.  
ii. Claus Jørgensen, født sep 1751 i Nordborg, døbt 29 sep 1751 i Nordborg, 
ref: PP2846.  
iii. Hans Nicolai Jørgensen, født jun 1753 i Nordborg, døbt 11 jun 1753 i 
Nordborg, ref: PQ2846.  
iv. Nicolai Frederik Jørgensen Bødker, født maj 1756 i Nordborg, døbt 16 maj 
1756 i Nordborg, ref: PS2846.  
v. Hans Christian Jørgensen Bødker, født jul 1762 i Nordborg, døbt 2 jul 1762 i 
Nordborg, ref: PR2846, død 20 maj 1778 i Nordborg, begr: 24 maj 1778 i 



Nordborg. Konf. 1777 af sognepræsten Fangel. Han kaldes Hans Christin 
Reichard efter moderen ved sin død.  
 
iii. Dorthe Christine Richardsen, født aug 1726 i Holm, døbt 4 aug 1726 i 
Nordborg, ref: PF2728. Gift 8 sep 1770 i Nordborg, Daniel Urban, født 1712, 
ref: NG2728, død 22 aug 1777 i Nordborg, begr: 24 aug 1777 i Nordborg. Om 
det er hende der bliver konfirmeret i Nordborg 1743 som Christen Pedersens 
datter der, vides ikke, men i såfald er det en steddatter. Daniel: nævnes ved 
trolovelsen 1741 som barnefødt i Nordborg, og en musketer under 
dronningens livregiment i Glückstadt. Han fremlagde et friseddel fra sin 
kaptajn hr Fries og en skriftlig attest fra auditøren hr Keller, at han måtte vies, 
og var fri for andre ægteløfter, dateret Glückstadt 19 maj 1741. Ved sønnens 
begravelse nævnes han som en grenader under hans højfyrstelige hertug til 
Slesvig-Holstenske- Sønderborgske regimente. Ved sønnens dåb 1750 nævnes 
han som en soldat under Det mønske Regiment og ved hustruens introduktion 
samme år som en geworbenen soldat. Han døde af et ulykkeligt fald på gaden.  
 
 
 
 
 
 
6. Christen Pedersen Richard, født ca 1686, ref: PF2341. Gift 8 maj 1729 i 
Nordborg, Karen, født < 1700, ref: NG2341, død maj 1770 i Nordborg, begr: 
24 maj 1770 i Nordborg. Christen død sep 1746 i Nordborg, begr: 29 sep 1746 
i Nordborg. Christen Pedersen nævnes ved vielsen 1729 af Tandslet. Han 
kaldes ved sin død Richardsen, det er efter hustruens første mand. Karen: Hun 
nævnes ved sin død som Karen Richards enke.  
 
 
 
 
7. Hans Hansen Gademand, født jul 1700 på fæsteboel nr 72 i Holm, døbt 11 
jul 1700 i Nordborg, ref: NG2283. Gift 29 nov 1722 i Nordborg, Dorthe 
Hansen, født < 1702, ref: PC2283, død okt 1752 i Holm, begr: 10 okt 1752 i 
Nordborg. Hans død 13 sep 1749 i Holm, begr: 17 sep 1749 i Nordborg. Hans 
Hansen nævnes ved vielsen, ved sin død kaldes han Hans Hansen Gademand, 
han faldt af en vogn 12 sep 1749 om morgenen og døde dagen efter om 
aftenen. nævnes ved trolovelsen 1722 af Holm. Se NG2701. Anno 1750 nov er 
holdt skifte og deling til Hans Hansen Gademand i Holm, hvilket kongeligt 



fæsteboel Jørgen Mortensen igen antager. Boets midler er 122 rdl 40 sk. 
Gælden er ca 38 rdl. Bliver til overs 86 rdl 25 sk. Heraf tager enken 43 rdl 12½ 
sk, og den anden halvdel tager den salige mands søster og søsters børn. Enken 
Dorthe Hanses får aftægt og beholder som bolig det fri hus som står over 
gaden. Dorthe: Dorthe Hanses nævnes ved nævnes ved trolovelsen 1722 af 
Holm.  
 
 
 
 
 
8. Jørgen Hansen Gadmand, født okt 1724 i Holm (søn af Hans Mortensen og 
Mette Christensen på fæsteboel nr 36 i Holm), døbt 29 okt 1724 i Nordborg, 
ref: NG2977. Gift 11 apr 1750 i Nordborg, Anne Christine Nielsen, født mar 
1725 i Holm (datter af Niels Berthelsen og Maren Nielsen ), døbt 7 mar 1725 i 
Nordborg, ref: PC2977, død 23 dec 1782 i Holm, begr: 27 dec 1782 i 
Nordborg. Jørgen død 4 maj 1783 i Holm, begr: 7 maj 1783 i Nordborg. Jørgen 
Hansen nævnes ved trolovelsen 1750 af Holm. Han og hustruen havde 
kongelig dispensation, da de i 3. grad var ligeud beslægtede. 26 jul 1750 blev 
der depreceret fra prædikestolen for ham og hustruen, ob impudicam ante 
sponsalia copulationem. Se NG2967. Anne: Anne Christine Nielsdatter nævnes 
ved trolovelsen 1750 af Holm. Introduceret 7 jun 1750, 22 maj 1752, 3 mar 
1754, 16 okt 1757, 7 sep 1760, 11 sep 1763.  
Børn:  
i. Dorthe Jørgensen Gadmand, født maj 1750 i Holm, døbt 3 maj 1750 i 
Nordborg, ref: PO2977, død apr 1756 i Holm, begr: 4 apr 1756 i Nordborg. 
Moderens kom med dette barn i den tredje uge efter vielsen. Ved dåben 
anføres det, at barnet er død.  
ii. Maren Jørgensen Gadmand født apr 1752. Se fæsteboel nr 69 i Holm.  
iii. Mette Jørgensen, født jan 1754 i Holm, døbt 23 jan 1754 i Nordborg, ref: 
PT2977.  
iv. Dorthe Jørgensen Gadmand, født sep 1757 i Holm, døbt 11 sep 1757 i 
Nordborg, ref: PP2977. Konf. 26 apr 1772 af sognepræsten Holger Fangel.  
v. Hans Jørgensen Gadmand, født aug 1760 i Holm, døbt 3 aug 1760 i 
Nordborg, ref: PQ2977, død 1795. Gift 21 jun 1784 i Nordborg m Maren 
Jørgensdatter.  
vi. Niels Jørgensen Gadmand, født aug 1763 i Holm, døbt 3 aug 1763 i 
Nordborg, ref: PR2977.  
vii. Christen Jørgensen Gadmand, født jun 1766 i Holm, døbt 15 jun 1766 i 
Nordborg, ref: PS2977, død jul 1766 i Holm, begr: 2 jul 1766 i Nordborg.  



 
 
nedennævnte familie er meddelt mig af Christian Jessen i Holm 6430 
Nordborg 7 jun 2005 og 17 jan 2012.  
 
 
 
9. HANS JØRGENSEN GADMAND født 3 august 1760 .Han blev d. 12 juni 1784 
gift i Nordborg kirke med MAREN JØRGENSDATTER , hun var datter af 
boelsmand Jørgen Hellesø 1715-1763 og Marie Christensdatter 1720-1793 på 
boel nr. 40 ,Ramsdam 1 og var døbt 15 december 1756 i Nordborg kirke.  
Hans Jørgensen Gadmand døde d. 18 februar 1795 35 år gammel.Hans 
Jørgensen Gadmand og Maren fik 4 sønner:  
Jørgen Hansen Gadmand f.18 juni 1785  
Hans Hansen Gadmand ,f.22.juli 1786 gift med Maren Madsen f. 26 december 
1794 i Købingsmark ( datter af Anne Cathrine Hansen Jollmand og Mads Jessen 
) Hans død 25 sept. 1844 .Deres datter Maren Jessen, blev gift med Christen 
Petersen.(se nedenfor)  
Chresten Hansen Gadmand født 1789 gift med Mette Mathiesen , Chresten død 
1872  
Peter Hansen Gadmand født 5 november 1791 gift med Cecilie Jensen  
Den 24 februar 1795 er der født en datter af afdøde Hans J. Gadmand og 
hustru Maren.  
Anne Christine Gadmand døbt 1 marts 1795  
 
10. MADS CHRISTENSEN HVIID født 23 februar 1752 viet d. 7 november 1795 
i Nordborg kirke til Maren , enke efter afdøde boelsmand Hans Jørgensen 
Gadmand. Maren døde d.21 marts 1801.  
Den 24 oktober 1801 viedes i Nordborg kirke enkemand Mads Christensen 
Hviid til KAREN afdøde Christen Jørgensen Smed`s datter.  
Børn : Christen Madsen Hviid , født 1802 .han var gift med Karen , en datter af 
sætteboelsmand Peter Jessen Hellesøhave.Deres datter blev gift med 
boelsmand Christen Grau i Holm.  
Mads Christensen Hviid søn af Christen Christensen Hviid døde i 1833 , 81 år 
gammel.  
 
11. JØRGEN HANSEN GADMAND var født d. 18 juni 1785 , han blev 1812 gift 
med GERTRUD SCHMIDT fra boel nr. 56 , Møllegade 95.Hun døde 3 december 
1852.Han døde 30 juni 1868 De havde ingen børn .  
 



12. CHRISTEN PETERSEN .Han var søn af hjuler Peter Hansen i Broballe og 
Kirstine Schmidt fra boel nr 56 i Holm (søster til Gertrud se ovenfor). Christen 
Petersen blev gift med MAREN GADMAND født 27 august 1821 som datter af 
afdøde halvboelsmand Hans Hansen Gadmand, bror til Jørgen H.Gadmand ( se 
ovenfor)og Hustru Maren født Jessen Han overtog bolet i 1851.De blev viet 28 
oktober 1852 i Nordborg kirke. Maren og Christen Petersen var barnløse.  
 
 
13. HANS JESSEN , f. 15 Maj 1869 , ” til mit fyldte 4 år , var jeg hjemme hos 
mine  
forældre, men blev ved den tid antaget som pleiebarn af gårdeier Christen 
Petersen  
og hustru Maren født Gadmand , hvis ægteskab var barnløst , og hvis eiendom  
grænsede op til mine forældres - - - . Det var mine pleieforældres 
bestemmelse,  
at jeg skulle overtage gården her til eie så snart min militære tjenestetid var 
overstået.  
( boel nr. 54 , Mollegade 74 ).Ejendommen blev overtaget 1 November 1892.  
Han blev sognefoged i Holm og Pøl kommuner 10 August 1920.  
Samme år udnævnt til personregisterfører og lægdsmand.  
Ved sin afgang fra disse hverv , den 1- ste Juli 1939 , blev han udnævnt til 
Dannebrogsmand  
 
Hans døde 16 Juni 1943 ,Møllegade 72. HANS JESSEN`s levnedsbeskrivelse: 
Undertegnede er født i Holm pr. Nordborg i Sønderjylland den 15 Mai 1869 
som søn af daværende gårdeier Christian Jessen og hustru Maren Jessen født 
Jørgensen sammesteds. Til mit fyldte 4 år var jeg hjemme hos mine forældre 
men blev ved den tid antaget som pleiebarn af gårdeier Christen Petersen og 
hustru Maren født Gadmand, hvis ægteskab var barnløst og hvis eiendom 
grænsede op til mine forældres. Begge gårde havde og har endnu et 
jordtillegende af hver 33 hektar. Min skolegang begyndte den 1ste Mai 1875 i 
den 2 klassede landsbyskole i Holm og vedblev uafbrudt indtil jeg i 
begyndelsen af Marts måned 1884 blev konfirmeret af daværende sognepræst 
pastor Wernich. Undervisningssproget i skolen var til at begynde med , 
udelukkende dansk , men efterhånden som tiden skred frem indførtes flere og 
flere timers tyskundervisning så at der ved min afgang fra skolen kun var 
nogle få fag med dansk som undervisningssprog deriblandt religion som 
udelukkende var dansk ,men efter ønske fra forældrene kunne undervisningen 
i dette fag også meddeles på tysk.Efter min konfirmation deltog jeg i alt 
forefaldende arbeide på gården indtil jeg i sommeren 1889 blev udtaget til 



preusisk soldat..Fra november samme år til september 1891 aftjente jeg min 
værnepligt ved det 34 infanteriregiment som ved indkaldelsen havde garnison i 
Stettin og Schwineminde. I foråret1890 blev hele regimentet forflyttet til 
Bromberg i provinsen Posen, hvorfra jeg blev hjempermiteret i september 
1891 , uden at have haft orlov i de forløbne 2 år. Tjenestetiden i den tyske 
hær varede for størstepartens vedkommende 3 år men da jeg havde det held 
at blive afkommanderet som ”Bursche ” hos kompagnichefen hauptmann 
Edelmann viste han mig sin velvillie ved at løslade mig med 2 års tjenestetid.  
Det var mine pleieforældres bestemmelse, at jeg skulle overtage gården her til 
eie så snart min militære tjenestetid var overstået og tidspunktet blev fastsat 
til den 1 november 1892.Forinden indgik jeg den 5 oktober 1892 ægteskab 
med frk. Karen Clausen en datter af daværende gårdeier Mads Clausen og 
hustru Kjestine født Schmidt af Holm.  
Af mit ægteskab fremgik 9 børn, 3 drenge og 6 pigebørn.Af disse faldt min 
ældste søn Christen P. Jessen den 23 september 1917 , 21 år gammel, i 
verdenskrigen og ligger nu begravet i Flandern.En datter gift med nuværende 
sognefoged Frederik Hellesø i Holm døde i september 1934 34 år gammel. Af 
de øvrige børn har begge sønner, hvoraf den yngste nu er eier af 
fædrenegården og den anden af min egen fødegård, samt 2 piger indgået 
ægteskab medens to piger er ugifte.  
Efter 17 års ægteskab afgik den 6 oktober 1909 min hustru ved døden og jeg 
er siden forblevet ugift. I årenes løb har jeg fået overdraget adskillige 
tillidshverv. Af disse skal nævnes hvervet som tillidsmand i vor nationale 
foreninger i udlændighedstiden , formand for Holm Andelsmeieri fra 1900- 
1912 og som følge af verdenskrigens udbrud igen fra 1915-1919. I en årrække 
var jeg medlem af Nordborg sparekasses tilsynsråd og fra 1926 og til dato har 
jeg været medlem af bestyrelsen for forsamlingshuset Nørherredhus i 
Nordborg, deraf formand i 8 år. På Grund af at jeg var fyldt 45 år før 
verdenskrigens udbrud slap jeg for indkaldelse , men som før nævnt måtte min 
ældste søn dele skæbne med de mange som blev derude i det store 
opgør.Efter den længselsfuldt ventede fredsslutning kom den største oplevelse 
da Sønderjylland stemte sig hjem og blev genforenet med moderlandet. Efter 
genforeningen blev jeg af sognerådet for Holm indstillet til embedet som 
sognefoged for Nordborg landsogn ( Holm og Pøl Kommuner) og modtog under 
10 august 1920 min udnævnelse og i september samme år fulgte 
udnævnelserne til henholdsvis personregisterfører og lægdsmand.  
På grund af mindre godt helbred indgav jeg i marts 1939 med hr. politimester 
Sundorph`s tilladelse, til amtskontoret i Aabenraa , ansøgning om at blive 
fritaget for hvervet som sognefoged m.v.og denne blev mig beredvilligt tilstået 
til 1ste juli 1939 .Ved min afgang havde jeg den store glæde , af hans 



majestæt kong Christian X at blive udnævnt til dannebrogsmand. Jeg betragter 
det som den største ære der kunne blive mig til del, og tillader mig herved at 
udtrykke min allerærbødigste tak for denne nådesbevisning af hs. Majestæt.  
I tilknytning hertil vil jeg gerne udtale min tak for al den imødekommenhed og 
forståelse jeg stedse har mødt hos mine foresatte i min stilling som 
sognefoged . H. Jessen. Holm den 30 august 1939  
 
Mangeårig husbestyrerinde ved Hans Jessen var ANNE MARIE SCHMIDT ( Mia 
), (f. 7 maj 1877  
I Jels Haderslev amt. Hun var en søster til daværende biografejer Hans 
Schmidt , Nordborg.  
Anne Marie Schmidt døde 13 oktober 1940.  
 
HANS JESSEN blev d. 5 Oktober 1892 gift med KAREN CLAUSEN , datter af 
gårdejer Mads Clausen boel nr. 46, Damgade 20, og hustru Kjestine Jensen 
Schmidt , fra boel nr.56 , Møllegade 95. Hans Jessen og Karen fik 9 børn , 3 
drenge og 6 piger. Karen døde den 6 Oktober 1909 i barselseng .Børnene var:  
 
 
MAREN JESSEN ,f. 1 Juli 1893 gift med Claus Clausen Torre fra Mjelsmark  
KJESTINE JESSEN , 21 Juli 1894 – 10 August1971 , hun var ugift.  
CATHRINE JESSEN, 26 Oktober 1895 – 15 December 1947 , hun var ugift.  
CHRISTEN PETERSEN JESSEN ,f. 6 Oktober 1896 , han faldt 23 Sept. 1917 i 
Flandern  
MARIE JESSEN, 25 Januar 1898 – 9 Januar1883, hun var gift med Jens Jensen 
Nørrelykke  
Nørrelykkegård boel nr. 69.  
ELEONORA JESSEN , 3 Oktober 1900 – 28 September 1934 , hun var gift med 
Fr. Hellesø ,  
Møllegade 3.boel nr 38.  
KAREN JESSEN , 13 August 1903 – 27 august 1999 , hun var gift med Christen 
Duus fra  
Møllegade 81 , boel nr.51.De købte en ejendom på Broballemark.  
CHRISTIAN JESSEN , 31 Januar 1905 – 10 Februar 1988 , han overtog 
Møllegade 68 (nr. 52 )  
MADS JESSEN , 17 Marts 1907 –7 August 1972 , han overtog Møllegade 74 ( 
nr. 54 ).  
 
4 december 1935 arveudlægsskøde til :  
14. MADS JESSEN , f. 17 marts 1907 på Møllegade 74 . Gift 20 maj 1931 i 



Nordborg kirke med  
ANNE MARIE HENRIKSEN ( Anni ) født 28 december 1910 i Hardeshøj Oksbøl 
sogn, død 13 marts 1987 ,Møllegade 72. Mads død 7 august 1972 på 
sønderborg sygehus.  
 
Børn : Karen Jessen født d. 25 Marts 1933 Møllegade 74 .Hun blev gift med :1. 
Jørgen Skau født 27 september 1922 i Grarup sogn ved Haderslev .  
De overtog boel nr 58 , Møllegade 81 hvor Jørgen døde 2 april 1963 . Gift 2: 
Jacob Jensen født i Stevning 7 oktober 1928. De startede en maskinforretning i 
Klingbjerg ,hvor Jacob døde 2 december 1993.  
Hans Jessen ,født 2 november 1938 Møllegade 74 ( se nedenfor )  
 
15.HANS JESSEN født 2.november 1938 gift 22 oktober 1966 med JOHANNE 
SOPHIE KONGSTED ,født d. 9 maj 1942 i Vollerup , Ulkebøl sogn ,datter af 
Helene og Hans Christian Kongsted. De forpagtede gården 1 Juli 1966 og 
overtog 1 Juli 1970.  
Børn : Svend Jessen født 23 oktober 1967 er uddannet ingeniør .Gift med Heidi 
Nielsen  
Ghita Jessen født 4 november 1969 er uddannet sygeplejerske. Gift m. Frank 
Neitzel  
Anne Jessen født 5 januar 1975 er regnskabsuddannet, bor sammen med 
Morten Pedersen.  
 
Oplysninger på grundlag af optegnelser i Holm lokalhistoriske arkiv efter de 
nordalsiske kirkebøger og Als Nørherreds skyld –og skifteprotokol.  
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