
Peter Jørgensen 
Pee Jøssen 

Fortalt af  Leif Matthiesen 

Arbejdsmand i , Rugløkke 32 

Kendt nordborggenser. Peter Jørgensen min morfar 
boede i mange år på Rugløkke. Han var land 
arbejder, og arbejdede i over 30 år hos Jens Sandvej 
i Holm. 

Vivi Sprenger 

Ja det er rigtigt. Vi besøgte tit din morfar, og fik lov at tage rabarber i hans have. Lige indtil vi fik at vide , at 
toiletspandens indhold blev brugt som gødning, og det var derfor rabarberne blev store���������. Pee Jøssen 
var altid flink og gæstfri, og havde en hyggelig stue! 

Bent har du lyst til at fortælle lidt mere om din morfar? Jeg husker ham som en meget flink og børnevenlig 
nabo. Men husker ikke din mormor. 

 

Jo Helle og Vivi, kan godt fortælle lidt mere om ham. 
Det er nok rigtigt at du ikke husker min mormor, det 
gør jeg næsten heller ikke. Hun døde den 8. marts 
1956, hun blev kun 56 år, og da var jeg kun 6 år. Hun 
var meget syg, efter en hoftereparation hun fik 
foretaget 1955, hun var iblandt de første i DK, som fik 
foretaget udskiftning af hofteledet, og det blev aldrig 
godt. Begge leddele var dengang lavet af plastic. Men 
tilbage til min morfar. Han er født og opvokset i 
Augustenhof, og i sine unge dage var han også 
indkaldt til tysk krigstjeneste. Han er cyklet forbi 
"fejerens" hus mange gange. Han var landarbejder  

hos Jens Sandvej i holm, i over 30 år, og cyklede turen mellem Rugløkke og Holm, via Vestermølle dagligt i 
mange år. Som ung havde han andel i en kartoffelkoger, som de kørte rundt med på Nordals. Kartoffelkoger  



? hvad er nu det ? I gamle dage var det sådan at bønderne 
fodrede svin med kartofler, da gjorde det ikke noget at der 
var lidt fedt på koteletterne. De kartofler man så fodrede 
med skulle være kogte, det gjorde man så i en mege stor 
kedel, som blev fyret op med træ bønderne selv havde 
samlet, når de havde klippet deres hegn rundt om deres 
marker. Kartoffelkogeren var på hjul, og blev flyttet rundt 
ved hjælp af heste. I dag er det jo lige omvendt, svinene får 
korn for ikke at blive fede, og vi mennesker spiser kartofler, 
og bliver overvægtige. Da han blev hjemmegående 

pensionist, var han meget hos Johannes og Christine og gik til hånde, og fik så ofte sin middagsmad hos dem, 
de dage han hjalp dem. Ellers gik han ind på Rukløkke til mine forældre, og fik sin middagsmad der. Da vi 
flyttede til Rugløkke, og mormor blev syg, var min mor ude og gøre rent for ham en gang om ugen, og det 
gjorde hun lige til han døde d. 21. december 1972. Huset blev i 1973 solgt til Peters gamle nabo Nicolai 
Johansen, og han rev det meste ned, og byggede det hus der står på grunden i dag. 

 

Peter Jørgensen, * 4 jul 1893 i Augustenhof (søn 
af Christian Jørgensen og Marie Nissen), † 19 dec 
1972.  Han blev gift med Wilhelmine Auguste 
Hansen, 10 feb 1922, * 17 sep. 1900 i Aabenraa, † 
8 mar. 1957 i Nordborg. 

   
 Børn: 

Christen Jørgensen, * 14 jan 1821, † 24 dec 1891. 

Marie Jørgensen * 18 mar 1922. 

 

 


