
Fæsteboel nr 72 Hopsømadevej 7 matr 31. 
Fæsteboel nr 72  
  
  
  
1. Hans Callesen, født 1593, ref: NG0343. Han blev gift med Maren Christensen, 18 apr 1630 i Nordborg, 
født 1604 (datter af Christen), ref: PC0343, død feb 1676 i Holm. Hans død maj 1660 i Holm, begravet 
20 maj 1660 i Nordborg. nævnes ved trolovelsen 1630, ved sønnens dåb 1634 i Holm, hvis det da er 
samme mand. 14 aug 1648 begærede Hans Callesen i Holm en skrifteseddel på Anne, Berthel Hansens 
datter i Holm og gav præsten derfor 1 rigsmark. Hans Callesen er måske broder til Berthel Hansens 3. 
hustru Kirsten Callesen. Hans Callesen nævnes ved sin død i Holm. Ligtekst. Maren: Maren 
Christensdatter nævnes ved trolovelsen 1630, blev introduceret 15 maj 1636, 8 apr 1638, 4 jul 1641. 
Hun nævnes ved sin død som Thomas Hansens moder.  
Børn:  
i. Thomas Hansen født feb 1634. Han fik boelet.  
ii. barn, født apr 1636 i Holm, ref: PP0343, død apr 1636 i Holm, begravet 10 apr 1636 i Nordborg. Døde 
straks.  
iii. Hans Hansen, født mar 1638 i Holm, døbt 4 mar 1638 i Nordborg, ref: PQ0343. se også NG1087 og 
NG1126.  
iv. Elline Hansen, født maj 1641 i Holm, døbt 27 maj 1641 i Nordborg, ref: PR0343. Præstens kone 
Magdalene gav 1 rdl i dåbsgave.  
  
  
  
  
2. Thomas Hansen, født feb 1634 i Holm, døbt 9 feb 1634 i Nordborg, ref: NG0978. Han blev gift med 
Elline Madsen Smed, 18 nov 1660 i Nordborg, født < 1640 (datter af Mads Poulsen Smed på fæsteboel nr 
48 i Holm), ref: PC0978. Thomas død mar 1680 i Holm, begravet 10 mar 1680 i Nordborg. nævnes ved 
trolovelsen 1660 som Hans Callesens søn. Præsten var fadder og gav 1 mk lybsk. Vielsen 1660 var før 
prædiken om morgenen. Elline: introduceret 24 nov 1661, 28 jun 1663, 23 apr 1665, 22 sep 1667, 20 
feb  
1670, 27 maj 1672, 24 maj 1675. Se NG2400.  
Børn:  
i. Elline Thomsen, født okt 1661 i Holm, døbt 20 okt 1661 i Nordborg, ref: PO0978.  
ii. Maren Thomsen, født maj 1663 i Holm, døbt 24 maj 1663 i Nordborg, ref: PP0978.  
iii. Mads Thomsen, født mar 1665 i Holm, døbt 15 mar 1665 i Nordborg, ref: PQ0978.  
iv. Hans Thomsen, født aug 1667 i Holm, døbt 18 aug 1667 i Nordborg, ref: PR0978, død dec 1671 i 
Holm, begravet 6 dec 1671 i Nordborg.  
v. Jendre Thomsen, født dec 1669 i Holm, døbt 1 jan 1670 i Nordborg, ref: PS0978.  
vi. Kirsten Thomsen, født apr 1672 i Holm, døbt 8 apr 1672 i Nordborg, ref: PT0978.  
vii. Hans Thomsen, født mar 1675 i Holm, døbt 27 mar 1675 i Nordborg, ref: PU0978.  
viii. Ingeborg Thomsen, født mar 1675 i Holm, døbt 27 mar 1675 i Nordborg, ref: PV0978.  
  
  
  
  
  
  
3. Hans Christensen Gademand, født 1650, ref: NG1794. Han blev gift med Kirsten, født 1655, ref: 
PC1794, død mar 1743 i Holm, begravet 13 mar 1743 i Nordborg. Hans død dec 1731 i Holm, begravet 
16 dec 1731 i Nordborg. nævnes ved sønnens dåb 1700 auf der Strasse, han kaldes herefter Gademand i 
et forsøg på at skelne de mange af navnet Hans Christensen i Holm fra hinanden. NG1496 er måske hans 
moder. Kirsten: Introduceret 1 nov 1696, 15 aug 1700.  
Børn:  
i. datter, ref: PP1794, død maj 1710 i Holm, begravet 4 maj 1710 i Nordborg.  
Barn af Kirsten:  



ii. Kirsten Hansen født mar 1687. Se nedenfor.  
iii. Charlotte Sophie Hansen, født dec 1689 i Holm, døbt 8 dec 1689 i Nordborg, ref: NG2592. Hun fik 
boelet.   
  
iv. Anne Hansen Gadmand født > 1694. Se nedenfor.  
v. Elsabe Hansen, født sep 1696 i Holm, døbt 27 sep 1696 i Nordborg, ref: PR1794, død dec 1732 i Holm, 
begravet 21 dec 1732 i Nordborg.  
vi. Hans Hansen Gademand, født jul 1700 i Holm, døbt 11 jul 1700 i Nordborg, ref: NG2283. Se 
fæsteboel nr 54 i Holm.   
  
  
  
  
  
4. Mads Behrendsen, født sep 1670 i Holm (søn af Bernt Jørgensen og Elline Madsen Fisker), døbt 11 sep 
1670 i Nordborg, ref: NG1864. Han blev gift med (1) Kirsten Hansen, 21 okt 1708 i Nordborg, født mar 
1687 i Holm (datter af Hans Christensen Gademand og Kirsten her på boelet), døbt 29 mar 1687 i 
Nordborg, ref: PC1864, død jul 1721 i Holm, begravet 27 jul 1721 i Nordborg. Han bedrev blodskam med 
konens søster Anne Hansen Gademand, 1723, født > 1694 (datter af Hans Christensen Gademand og 
Kirsten), ref: PF1864. Mads død maj 1731 i Holm, begravet 27 maj 1731 i Nordborg. Norborg 
amtsregnskaber: Mads Behrendsen fæster 1705 Hans Christensens boel på gaden for 20 rdl, giver 1705 
5 rdl, 1706 3 rdl, 1707 4 rdl, 1708 3 rdl, 1709 resten 5 rdl, jeg er ikke sikker på om han er indsat på det 
rette sted. Mads Behrendsen og Anne Christensdatter af Holm, stod offentlig skrifte  
2 jul 1724 for at bedrive blodskam med hverandre. Thi manden besov sin salig hustru kødelige søster, 
hvorfor han gav 30 rdl straf til  
øvrigheden og 2 rdl til armcassen, og efter at han havde siddet i fængslet på vand og brød i 10 dage 
måtte han tillige med hende offentlig deprecere. Ved hans død er alderen 2« år for højt sat. Kirsten: 
Kirsten Hansdatter nævnes ved vielsen 1699 i Holm. Introduceret 18 maj 1710, 18 okt 1711, 27 maj 
1714, 2 aug 1716, 15 aug 1717, Anne: Den 4 dec 1723 blev jeg (sognepræsten) overhentet til Hans 
Christensen Gadmand yngste datter Anne, som var besovet af hendes salig søsters efterladte mand Mads 
Behrendsen. Og som hun havde ligget syg 6 uger på hendes seng, blev der af mig begært, at hun måtte 
absolveres og blive delagtig i vores frelsers hellige nadvere. Hvilket også, efterat hun i andre folk 
nærværelse havde lovet at sidde åbenbart bod for hendes  
blodskam, dersom hun kom op igen, straks derpå skete. Men neppeligen var hun blevet berettet førend 
hun blev forløst fra en datter, hvilket barn var kleenligt og sygt, straks blev af mig døbt Kirsten. Det døde 
siden men det hele var Gud til fortørnelse og menigheden til stor forargelse.  
Barn af Kirsten Hansen:  
i. Ellen Madsen, født apr 1710 i Holm, døbt 9 apr 1710 i Nordborg, ref: PO1864, død maj 1710 i Holm, 
begravet 8 maj 1710 i Nordborg.  
ii. Hans Madsen, født sep 1711 i Holm, døbt 6 sep 1711 i Nordborg, ref: PP1864, død apr 1731 i Holm, 
begravet 24 apr 1731 i Nordborg.  
iii. Kirsten Madsen, født apr 1714 i Holm, døbt 22 apr 1714 i Nordborg, ref: PQ1864, død jul 1716 i Holm, 
begravet 2 jul 1716 i Nordborg. Konfirmeret 6 apr 1730.  
iv. Jørgen Madsen, født jun 1716 i Holm, døbt 24 jun 1716 i Nordborg, ref: PR1864.  
v. Mads Madsen født jul 1717. Se inderstested nr 134 i Holm.  
Barn af Anne Hansen Gadmand:  
vi. Kirsten Madsen, født dec 1723 i Holm, døbt 4 dec 1723 i hjemme, ref: PU1864, død dec 1723 i Holm, 
begravet 19 dec 1723 i Nordborg.  
  
  
Om Mads Behrendsen har måttet aflevere boelet på grund af sin blodskamssag vides ikke, men af 
nedennævnte ses følgende. Anno 1732 16 apr er bleven holden skifte og deling udi Holm som den salige 
mand Hans Christensen boede, hvilket fæsteboel Hans Rasmussen af Nordborg med datteren igen 
antager. Boets midler 97 rdl 22 sk. Gælden 63 rdl 26½ sk. Bliver tilovers 33 rdl 43½ sk. Deraf tager 
enken 20 rdl. Resten som er 13 rdl 43½ sk deles i lige parter under sønnen og tvende døtre. Enken 
Kirsten Hanses får aftægt. Og når enken ved døden bortkaldes, da skal boets annammer Hans 



Rasmussen lade hende hæderligen begrave, og derfor skal han have alt, hvad som findes efter hendes 
død.  
  
  
  
  
  
  
5. Hans Rasmussen Gademand, født jun 1687 i Holm (søn af Rasmus Christensen og NN), ref: NG2559. 
Han blev gift med (1) Cathrine Elisabeth Mathiesen, 26 okt 1730 i Nordborg, født jan 1705 (datter af 
Mathias Christensen og Margrethe), døbt 25 jan 1705 i Nordborg, ref: PC2559, død okt 1731 i Nordborg, 
begravet 14 okt 1731 i Nordborg. Han blev gift med (2) Charlotte Sophie Hansen, 26 okt 1732 i 
Nordborg, født dec 1689 i Holm (datter af Hans Christensen Gademand og Kirsten her på boelet), døbt 8 
dec 1689 i Nordborg, ref: NG2592. nævnes ved datterens dåb 1731 som boendes i præstens nabolag. 
Han nævnes ved trolovelsen 1732, han har fået navnet Gadmand med hustruen. Da kirkebogen er 
fugtskadet, kan man ikke læse barnets dåb, det ses af moderens introduktion. Efter at at den kongelige 
boelsmand udi Holm Hans Rasmussen er afgået ved døden skal der gøres rigtighed. Han efterlader enken 
Charlotte Hanses og en datter Margrethe af første ægteskab. Enken får som kurator boelsmand Jørgen 
Pedersen Hellesøe og datteren boelsmand Christen Jensen som formynder. Boets midler 838 mk 6« sk. 
Gælden er 504 mk 3« sk, heraf  
78 mk til boeles antager Jes Jessen. Endnu 75 mk til datteren Margrethe efter sin bedstefader Mathias 
Christensen. Bliver tilovers 323 mk 3 sk, som deles mellem moderen og datteren med 161 mk 9« sk. 
Enken beholder det lille inderstehus som den salig mand har bygget for egne midler. Inderstehuset skal 
efter hendes død falde tilbage til datteren for 25 rdl, som betales til enkens arvinger. Enken får aftægt. 
30 jan 1749. Cathrine: Cathrine Elisabeth Mathiasdatter nævnes ved trolovelsen 1730 af Nordborg. Hun 
nævnes ved sin død som boendes ved kirken, og som efter hendes barselseng faldt i en stærk vatersot. 
Hendes alder er sat 4 år for lavt i kirkebogen. Charlotte: Ved vielsen 1732 anføres det, at hun for nogle 
år siden blev vite trolovet til en mand af Elstrup i Egen sogn, hos hvilken hun var en ganske vinter i 
huset. Men som manden var falden i druk tog hun deraf årsag at skille sig egenmægtig fra sin brudgom 
og drog til sine forældre i Holm igen. Eftersom her var nu ingen lovlig årsag, hvorfor de kunne skilles fra 
hinanden og hendes maliticosa desertio blev angivet for øvrigheden, da blev hende anbefalet enten at 
drage til sin trolovede fæstemand igen, og lade sig vie til hannem, heller også at rømme sognet. Dette 
sidste udvalgte hun, og drog ned til Åbenrå, hvor hun kom i tjeneste hos D. Kock, for hvilken hendes 
venner androg forberørte sag, og fik det såvidt dreven samme steds, at Doct. Kock i sin provsteret gjorde 
en skilsmissedom i sagen, hvilken hun derpå fremviste for mig med begæring , at hun nu måtte på ny 
opholde sig her i sognet. Jeg  
refererede sagens beskaffenhed til salig biskop Jacob Lodberg, som svarede, at efterdi D. Kocks dom ej 
af nogen overret var bleven  
underkendt, så skulle den blive i sin magt og gyldighed, derpå blev hun indlemmet her i menigheden 
igen, og har holdt sig op hos sine forældre, indtil hun nu er kommen at bo i sin faders boel.  
Barn af Cathrine Elisabeth Mathiesen:  
i. Margrethe Christine Hansen, født aug 1731 i Nordborg, døbt 14 aug 1731 i Nordborg, ref: PO2559. 
Konfirm. 30 mar 1747 af sognepræsten M. Cruckow.  
  
  
  
6. Jes Jessen Gademand, født jun 1723 i Mels (søn af Jes Jessen Steffensen og Gertrud Rasmussen), 
døbt 24 jun 1723 i Oksbøl, ref: NG2834. Han blev gift med (1) Maren Christensen, 25 okt 1748 i 
Nordborg, født 1723, ref: PC2834, død sep 1770 i Holm, begravet 21 sep 1770 i Nordborg. Han blev gift 
med (2) Karen Henriksen, 4 maj 1770 i Nordborg, født 1716, ref: NG2856, død 22 sep 1777 i Holm, 
begravet 25 sep 1777 i Holm. Jes død jun 1776 i Holm, begravet 12 jun 1776 i Nordborg. Jes Jessen 
nævnes ved trolovelsen 1748 af Holm, men han var retterligen fra Mels. Ved sønnens dåb 1756 kaldes 
han Jes Gademand, han har da fået tillagt navnet Gademand efter den forrige ejer. Han kaldes Jens 
Gademand ved sønnens dåb 1763, men atter Jes Gademand ved hustruens introduktion samme år. 
Maren: Maren Christensdatter nævnes ved trolovelsen 1748 af Holm. Introduceret 11 maj 1749, 18 jul 
1751, 22 feb 1756, 4 jun 1759, 19 jun 1763, 4 jan 1767, Karen: Karen Henriksdatter nævnes ved vielsen 



1741 af Holm. Introduceret 9 jul  
1741. 26 sep 1745 blev også i overværelse af hr collega Fangel og 1 medhjælper af alle 3 byer givet 
Karen Henriksdatter af Holm bekendt, at som hun haver påstået skilsmisse imellem sig og hendes 
ægteviede mand Jacob Christensen barnefødt på Kegnæs, så er ved tamperretten udi Odense den 15 sep 
dette år kendt således: Dommen Siden Karen Henriksdatter af Holm på Alsøe beviser med lovlig 
tingvidne af 19 aug sidst afvigte, at hendes ægteviede mand Jacob Christensen har har i sit ægteskab 
begået liggermål, hvorfor han og har udstået kirkens disciplin, hun derhos har bevist sit skikkelige og 
upåklagelige forhold, at hun ej dertil i nogen måde har givet ham årsag, men påståen skilsmissedom. Så 
efter sagens fundne beskaffenhed og lovens 3. bog, 16 kapitel õ 15 kendes for ret, at det ægteskab, som 
mellem Jacob Christensen og Karen Henriksdatter haver været, bør være ophævet og hende igen tilladt 
efter Guds forsyn at indlade sig i andet ægteskab. Under sædvanlig consistor. segl. Karen Henriksdatter 
avlede 1749 et barn med Christen Jensen af Holm, han havde for over to år siden lovet hende ægteskab, 
men lod hende sidde som et besovet og bedraget syndigt menneske, der forhen ved tamperretten dom 
lovligen var skilt fra hendes forrige mand Jacob Christensen, men nu sidder som en ved sin dårlighed 
elendig synderinde. Hun blev introduceret 11 maj 1749. Hun havde som enke, eller en med sin mand 
bekommet divortium, og derpå ved hendes nuværende fæstemand avlet et barn, men på ingen 
ansøgning og in honorum confugii, blev hun med de øvrige antagen til den rituelle introduktion. 18 maj 
1749 stod hun offentlig skrifte, fordi hun ved kødets omgang havde forset sig, at hun efter kongelig 
allernådigste forordning måtte lade gøre deprecation for sig af prædikestolen. Introduceret 1 sep 1754, 
16 apr 1758. Hun nævnes  
ved trolovelsen 1771 som Karen Henriksenke af Holm og ved vielsen samme år som Karen Christensenke 
af Holm, Se PP1962.  
Barn af Maren Christensen:  
i. Gertrud Jessen, født apr 1749 i Holm, døbt 8 apr 1749 i Nordborg, ref: PO2834, død jan 1754 i Holm, 
begravet 23 jan 1754 i Nordborg.  
ii. Hans Rasmussen Jessen, født jun 1751 i Holm, døbt 27 jun 1751 i Nordborg, ref: PP2834, død mar 
1772 i Holm, begravet 1 apr 1772 i Nordborg.  
iii. Jes Jessen Gademand, født sep 1753 i Holm, døbt 5 sep 1753 i Nordborg, ref: PQ2834. Konfirmeret 
10 apr 1768 på dansk af sognepræsten Reich.  
iv. Poul Jessen Gademand, født jan 1756 i Holm, døbt 25 jan 1756 i Nordborg, ref: PR2834. Konfirmeret 
på dansk 22 apr 1770 af sognepræsten Fangel.  
v. Mette Marie Jessen Gademand, født apr 1759 i Holm, døbt 29 apr 1759 i Nordborg, ref: PS2834. Konf. 
10 apr 1774 af kapellan Huulegaard.  
vi. Steffen Jessen Gademand, født maj 1763 i Holm, døbt 23 maj 1763 i Nordborg, ref: PT2834. Konf. 
1778 af Sognepræsten Fangel.  
vii. Christen Jessen Gademand, født nov 1766 i Holm, døbt 23 nov 1766 i Nordborg, ref: PU2834.  
  
  
  
  
  
  
Nedennævnte oplysninger om dette boel har jeg modtaget 23 okt 2005 af Henriette 
Matthiesen i Holm.   
  
Hans Hansen Julmand ( * 1726, som søn af Hans Christensen og Ann Nielsdatter, datter af Niels Mau i 
Holm boel 41 Møllegade 15 ) copuleret i Nordborg kirke 30.07.1756 med Anne Marie Andresdatter 
sammesteds. Død den 03.01.1821. Anne Marie Julmann, Hans Hansen Jullmanns efterleverske, født 
1734, som datter af Andreas Suders. Hans Hansen Julmand overtager ved sit giftermål et fæsteboel i 
Holm, det er nærmest svigerfaderens, da den ældste søn er opkaldt efter morfaderen. Hans Hansen 
Julmand flytter i 1772 sit boel ud ad Nørrelykke i koblet, der på kortet kaldes Lasses Hus og får boel nr. 
72. Hans Hansen Julmand deler boelet mellem sine to sønner, Andreas * 1758 får hjemmegården og 
Hans * 1761 bygger en gård ved siden af. Død den 15.04.1813 Hans Hansen Julmand, førhen boelsmand 
i Nørrelykke, nu aftægtsmand. (S&P I s. 284)  
Deres børn.  
Anna * 1757, viet til Peder Willesen ( boel 45 Damgade 18 )  



Andreas * 21.11.1758, han bliver ejendommens efterfølger.  
Hans * 03.05.1761, viet til Anna Sandvei 04.10.1794  
Anne Cathrine * 1767, gift den 07.11.1793 til Mads Jessen, de overtager en ejendom i Hedemark 
Købingsmark. De får en datter som de giver navnet Maren, og hun bliver 1786 gift med Hans Hansen 
Gadmand boel 54 Møllegade 74  
Anne Marie, hun bliver gift den 08.10.1808 med Jakob Thonesen ( boel 59 Møllegade 99 )  
  
  
  
  
  
Andreas Jollmand ( * 1758. som søn af Hans Hansen Julmand og hustru Anne Marie Andresdatter ). Viet i 
Nordborg kirke 29.10.1791 med pigen Elsabe Nielsdatter, en datter af Niels Uhlenberg boel 42 Møllegade 
21, født 1763. Andreas H. Jollmand døde 05.07.1851, 93 år gammel Elsbe født Nielsdatter døde 
01.05.1855, 93 år gammel. Andreas Hansen Julmand fik boelet ifølge overladelseskontrakt af 17 apr 
1795 ifølge (S&P I s. 284).  
Folketælling 1803  
Andreas Hansen Jullmann 45 år ½ boelsmand  
Elsabe Nielsen 40 år hustru  
Anne Maria Hansen Jullmann 10 år datter  
Maren Hansen Julmann 7 år datter  
Anna Catharine Hansen Jullmann 4 år datter  
Mare Jullmann søster til Andreas, tjenestepige 29 år  
Hans Hansen Jullmann 77 år på aftægt  
Anna Marie Jullmann 69 år på aftægt  
  
  
Jørgen Jacobsen, ungkarl fra Lunden, 35 år gammel, Viet i Nordborg kirke den 10.08.1816 Anne Marie ( 
* 21.08.1793, som datter af Andreas Hansen Jollmand og hustru Elsabe Nielsdatter ). Jørgen Jacobsen 
ifølge overladelseskontrakt af 29 Okt 1816. Jørgen Jacobsen ifølge overladelseskontrakt af 29 Okt 1816. 
Viet i Nordborg Kirke Anne Chathrine ( * 06.07. 1799, som datter af Andreas Hansen Jollmand og hustru 
Elsabe Nielsdatter ) med ungkarl Hans Christensen ( Schilling ) ved Augustenhof. De to sidste var 
daglejerfolk hos søster og svogeren, så længe de havde gården. Jørgen Jacobsen døde 05.07.1859. Han 
efterlod enke, men ingen børn.  
Folketælling 1845  
Jørgen Jacobsen 64 år fra Lunden halvboelsmand  
Anne Marie Hansen 50 år hustru   
Hans Christensen 57år fra Augustenhof gift med   
Anne Cathrine Hansen 45 år, tjenestefolk   
På aftægt  
Andreas Jollmand 86 år  
Elsbe f, Nielsdatter 82 år  
  
  
Hans P. Jacobsen, aftægtsmand i Melsmark, broder til afdøde Jørgen Jacobsen, overtager som medarving 
boelet, som han sælger videre til Christian Jacobsen Tandslet, der får skødet på bolet 27.12.1860.   
  
Christian Jacobsen var forpagter i Tandslet, Anna Margrethe, hans hustru, var datter af Jørgen Hansen i 
Mommark. Christian Jacobsen og Anna Margrethe drev ejendommen til 1893. De havde en datter Marie 
Christine Jacobsen der den 14.11.1876 blev gift med Markus Hansen, søn af Hans Hansen og Margrethe 
Markussen. Damgade 39 boel 49.  
  
  
Jørgen Jacobsen, en søn, overtog ejendommen, han blev gift 16. apr. 1891 i Nordborg kirke med Kjestine 
Grau * 18. marts 1870 på Ellehave, som datter af Christen Christensen Grau og hustru Kjestine 
Christensen Hviid. Kjestine * Grau døde den 20. juni 1897 og Jørgen Jacobsen blev gift 2 gang den 2. 



juni 1898 med Karen Grau, en søster til hans første kone Kjestine Grau. Karen * Grau døde den 1. nov. 
1902 og Jørgen blev gift for tredje gang i 1904 med Helene Kirstine født Frederiksen. Jørgen Jacobsen 
døde i september 1936. Helene Kirstine døde i juli 1959, hun var Frederik Jacobsens kone nummer tre og 
mor til Else, Kirstine og Frederik.  
Christian Jacobsen * 13.07.1896, han faldt i første Verdenskrig den 31.08.1916, søn af Kjestine  
Frederik Jacobsen * 1906 ( søn af Helene ) død 1984, gift med Marie født Jepsen Nissen i Lavensby.  
Margrethe Jacobsen * 1894 ( datter af Kjestine ), død 1976, gift med Lorens Hansen boel 42 
Baunbjergvej 30.De har tre børn.  
A. Hans Christian Hansen *05.04.1920 Gift med Christine født Andresen 14.04.1928 i Feldsted sogn. De 
har to piger der er tvillinger.  
  
Thyra Hansen gift med Poul Rasmussen født i   
Rudkøbing. De har en søn ved navn John * 13. 4.1943  
Gift med Karen Margrethe * Brunhede 16. 4.1947 i Nyborg.  
Deres Børn.  
Rikke * 29.09.1972  
Mads * 09.03.1976  
  
C. Bor i Sverige   
  
  
  
Else Jacobsen * 01.03.1908 ( datter af Karen ), gift med Jørgen Kolmos (* 08.01.1905, som søn af Anna 
Cathrine Jesse Kolmos,født på Hellesøvej 43 og Jørgen Kolmos der er født i Pøl ) Else døde den 
07.05.1944.Deres børn.  
Kathrine Helene Kolmos * 07.03.1937  
Jørgen Kolmos * 30.11.1939  
Frede Kolmos * 13.05.1942  
  
Kirstine Jacobsen, gift med Hans Møller Augustenhof.  
  
  
  
  
  
  
  
Sønnen Frederik Jacobsen overtager 1936 ejendommen efter forældrene. Han gifter sig med Marie født 
Jepsen Nissen fra Lavensby. Frederik Jacobsen døde 1984. Frederik og Mimi har 4 børn.   
Jørgen, se nedenfor  
Kirstine  
Nis  
Helene  
  
Fjerde generation, sønnen Jørgen Jacobsen overtager ejendommen 1967, Jørgen bliver gift med Tove 
født Madsen.   
Jørgen`s ryg kunne ikke holde til landmandsracet, derfor solgte de ejendommen i 1993, jorden blev 
frasolgt først.  
Halvboelet art. 36 er nedlagt. De der har haft ansvaret for boelet i de godt og vel 200 år, det har 
eksisteret, skulle være nævnt her.  
  
Bygningerne blev solgt til Kaj Iversen. Kaj Iversen druknede ved fiskeri 06.01.2002 Enken satte huset til 
salg, det blev solgt sidst på året 2002 til H. og M. Harregaard. I 7 A bor H. Frandsen og P. Laugesen ( 
Preben Stampe )  


