
Slægten Jensen/Jørgensens` liv og levned i Kallerup sogn i ca. 200 år.                                                              

(Vera Justesen)                                                                                                    

 

Ægteparret Jens Pedersen (Sjørring) og Dorte Christensdatter (Jannerup), der blev gift i 1812 i 

Jannerup kirke, bosatte sig på ”Engholm”, Brendhøjvej 4, Todbøl Mark. Uvist hvornår…(Mellem 

1812 og 1822) 

Men da vi ved at deres søn Jørgen Jensen er født på ”Engholm” i 1822, må det være der omkring. 

Jørgen bliver gift med Else Jakobsdatter (Sperring) i Kallerup kirke den 7. december 1851. 

Efter en folketælling fra 1860 fremgår det, at de har overtaget gården. De har da 4 børn, der var 

desuden en tjenestekarl og en tjenestepige på gården.  

De fik bl.a. Jakob Jørgensen som er født i 1855. 

 

Jakob Jørgensen bliver gift med Ane Marie Pedersen fra Nørhå i 1883 i Kallerup kirke og de bygger 

og bosætter sig på ejendommen Brendhøjvej 1. ”Kryk i lyk” 

 

De fik Else Jørgine 1884, Jørgen Jens 1886, Peder 1887, Kristian 1889, Nikoline 1891, Johanne 

Marie1893, Johannes 1895, Jens 1896, Marie 1898, Johanne Pouline 1900 samt Jakob Marius1901. 

i alt 11 børn. 

Jakob døde den 23. november 1902 af hjerteslag, på deres 19 års bryllupsdag, kun 47 år gammel.  

Det ældste barn var da 17 år og den yngste 1 år gammel, Ane Maries forældre flyttede ind hos 

hende, for at være til hjælp de var henholdsvis 83 år og 71 år. Ifølge Kristian, var de meget rare, 

men også meget svagelige, så hvor stor hjælpen var, er et spørgsmål. 

 

Børn af Ane Marie og Jakob Jørgensen: 

 

Else Jørgine blev gift med Simon Kristensen fra Vang i Kallerup kirke 1906, de havde landbrug på 

Todbøl Mark (Kæruldvej 3) og desuden var Simon postbud, med en rute på ca. 30 km i 46 år. 

De fik 9 børn.  

Bl.a. Jakob Jørgen som blev gift med Rigmor Gellert i Fjelstrup kirke i 1941, de boede i 

Stampemøllen (Kæruldvej 1), hvor de havde fjerkræ.  

De fik 3 børn bl.a. Simon Martin der overtog bedsteforældrenes ejendom (Kæruldvej 3), hvor han 

havde autoværksted, Simon og Kirsten (2. ægteskab) bor stadig der, Simon blev gift med Mona 

 (1. ægteskab), de fik 2 børn, bl.a. Jakob som i dag bor i Stampemøllen og er gift med Helle Yde. 

 

Jørgen Jens, emigrerede til USA. Blev gift med Esther og var bosat i Connecticut, fik 2 børn. 

 

Peder, emigrerede til USA, Blev gift Marie Marthilde og var bosat Los Angeles, fik 3 børn. 

 

Kristian blev gift med Marie Kristensen fra Næstrup i Sjørring kirke 1913. De havde landejendom 

(Brendhøjvej 5) og tørveproduktion i Hundborg Mose, Kristian var også handelsmand han levede et 

aktiv liv og boede på ejendommen indtil han blev 98 år i 1987 

De fik 4 børn. 

 

Nikoline ugift, var som ung lærerinde i Esbjerg og Silkeborg. Hun kom hjem til ”Kryk i 

lyk”(Brendhøjvej 1), da hendes søster Marie var syg og blev hjemme efter hendes død i 1920. 

Nikoline drev landbruget på ejendommen indtil få år før hun døde i 1981. I dag bor Vera og 

Johannes Justesen der. 

 



 

 

Johanne Marie, blev knap 2 år gammel. 

 

Johannes blev gift med Signe Sørensen fra Hundborg i Hundborg kirke 1920. 

De fik 3 børn, deres barnebarn Johannes Justesen bor i dag i ”Kryk i lyk”.(Brendhøjvej 1) 

 

 

Jens blev gift med Nikoline Peitersen fra Snedsted i Snedsted kirke 1929, de havde landejendom på 

Kallerupvej 13, Kallerup. 

De fik 2 børn. Bl.a. Ester der blev gift med Marinus Imer i Kallerup kirke i 1960, de overtog Esters 

fødehjem og boede der indtil 1992. 

 

Marie, ugift, døde hjemme i en alder af 21 år. 

 

Johanne Pouline blev kun 12 dage gammel. 

 

Jakob Marius blev gift med Pouline Gasberg fra Vester Vandet i 1930 i Øster Vandet kirke, de 

havde landejendom Kæruldvej 4,Todbøl Mark og tørvemose indtil Jakobs død i 1964.  

De fik 5 børn, de 3 piger døde få måneder gamle. 

 

 

Det var beretningen om familien Jensen som blev til Jørgensen, Christensen, Justesen, Imer og 

meget andet, som kom til Kallerup sogn omkring 1815 og bosatte sig på Brendhøjvej 3 ”Engholm” 

og vi er stadig nogle bosiddende i sognet.  

Der var selvfølgelig meget mere at skrive om alle dem som rejste fra sognet, men jeg har valgt kun 

at skrive lidt om dem som bosatte sig i Kallerup sogn. 

 

”Kryk i lyk” bliver nævnt flere gange, navnet stammer fra tiden hvor folk fra Hundborg og længere 

væk fra, kom forbi på vej til Todbøl station og fordi der var et lille vadested/bæk i svinget, så kunne 

man lige vande dyrene eller stå i læ, hvis vejret var dårligt. 

 

 

 


