
Justus Jensen JUSTESEN. 

Han var den anden smed i fællessmedjen på Hellesøvej 1. Fællessmedjen Hellesøvej 1 ( Dengamle 
smedie ) Den blev bygget i 1876 af tre bønder i vesterende. Mads Gadmann Møllegade 99, 

Christen Petersen Møllegade 74 og Christian Jessen Møllegade 68. 

Justus Jensen JUSTESEN, 
* 3 dec 1845 i Løgumkloster, 
Løgumkloster Sogn (søn af 
Jens JUSTESEN og Marie 
Cathrine FRIIS), † 2 jan 1927 
i Holm, Nordborg Sogn, 
begravet 6 jan 1927 i 
Nordborg Kirke.  Han blev 
gift med (1) Metta Margrethe 
SCHNELL, 4 jan 1879 i 
Nordborg Kirke, * 4 jan 1859 
i Nordborg, Nordborg Sogn 
(datter af Hinrich Lorenzen 
SCHNELL og Anna 
NIELSDATTER), † 6 jul 1893 
i Holm, Nordborg Sogn, 
begravet 10 jul 1893 i 
Nordborg Kirke.  Han blev 

gift med (2) Ellen Jørgensen SMIDEMANN, 5 jul 1894 i Nordborg Standesamt, * 21 mar 1855 i 
Stolbro, Egen Sogn (datter af Jørgen Jørgensen SMIDEMAND og Anna Katharina 
CHRISTOFHERSEN). 

    Børn sammen med Metta Margrethe SCHNELL: 
      i. Anne Marie JUSTESEN * 22 apr 1879. 
      ii. Hans Jensen JUSTESEN * 14 aug 1886. 
      iii. Marie Cathrine JUSTESEN, * 12 sep 1888 i Holm, Nordborg Sogn. 
      iv. Heinrich JUSTESEN * 26 mar 1892. 
      Børn sammen med Ellen Jørgensen SMIDEMANN: 
      v. Mette Cathrine JUSTESEN, * 11 jan 1895 i 

Holm, Nordborg Sogn, † 20 jan 
1895 i Holm Nordborg Sogn, 
begravet 4 feb 1895 i Nordborg 
Kirke. 

 
 
Den første smed var. 
 
Hans Jensen Therkildsen * 8. mar. 1851, søn af  
Therkil Therkildsen og Karen i Jylland 
Med pigen. 
Marie Margrethe Jessen* 26. dec. 1852, datter af  
Matthias Jessen og Kirstine Marie Petersen I 

Nordborg 
 



Fra bogen Det gamle Als  

Til Smeden og Hjulmanden var der ved Udskiftningen foruden deres Kaadnerland, der blev 
Ejendom, udlagt noget land (Jord) af Bøndernes, som Haandværkerne dog ingen Købesum gav for. 
Denne Jord kaldtes Smedeland el. Hjulmands/and. For denne Jord skulde Haandværkerne gratis 
gøre en Del Arbejde for Bønderne, medens andet Arbejde skulde udføres for en forud aftalt 
Betaling. Paa den anden Side skulde Bønderne ogsaa pløje, køre Gødning og iorarbe (behandle) 
det Land for dem; hver Bonde vidste, hvilken Ager paa Smedens og Hjulmandens Mark han havde 
at behandle. Desuden skulde Bønderne køre i Skoven efter Brændsel for dem begge og hente 
Sand ved e Hav til Smeden. Af det Træ, som Bønderne hvert Aar fik udvist af Overførsteren, skulde 
de levere Smeden en Stemoeblok, et tykt Stykke Træ til at sternpe Huller paa. En Dag om Vinteren 
var Bonden med sin Karl i e Smirre (Smedjen), og begge skulde hjælpe Smeden med det Arbejde, 
han skulde udføre for vedkommende Bonde. Bonden medbragte selv Jærn og Kul, som vi havde 
faaet ved Bagningen, og hans Karl skulde trække Blæsebælgen og slaa for (bruge forhammeren). 
De tog saa fat paa at hvæsse Harvetænder, lave Hestesko, smede Hesteskosøm og andet lignende. 
Allerede fra Kl. 5 Morgen drønede Hammerslagene fra Smedje 

Bonden bragte mellemmad med til smeden og sig selv og karlen, fremdeles øl og brændevin, og 
hvor smeden røg tobak, måtte han ogsaa bringe tobak med. Alt hvad der medbragtes til smedjen af 
mad- og drikkevarer, måtte fortæres på stedet, bonden og hans Karl måtte ikke tage noget af det 
med hjem; for så fik de koldfeber, hed det. Var karlen ikke vant til at håndtere forhammeren, kunde 
det blive en streng dag for ham; thi at »slå en Hits« (og den kunde smeden jo trække langt ud, nå 
han fandt det for godt) skulde der både kræfter og håndelag til. dagen igennem blev der gjort et 
stort arbejde. Der blev vogne beslået og istandsat, plovjern forlagt og hvæsset. På en plov var der 
ikke andet af Jern end e Drawlenk, e langplan og skær (Dragelænke, langjern og skær). - Var der 
noget gået itu ved bygningen som hængsler eller lignende, blev det lavet af smeden; hestesko 
måtte smeden slå under imod, at han beholdt de gamle sko til at lave søm af. 


