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Nystad, Jejsing-Hostrup banegaard, kro og mejeri

Jejsing
en landsby i Hostrup sogn.
I sognet er der 4 landsbyer. Hostrup, hvor kirken ligger og hvorfra sognet har fået navn og
siges at have været en udflytterby fra Jejsing. Jejsing, som er det ældste bosted, da alle
bynavne der ender på –ing stammer fra folkevandringstiden 6 – 7. århundrede. Solderup
mod øst og Rørkær, der ligger i den vestlige del af sognet, kun 3 km. øst for Tønder.
Gårdene i sognet
Gårdene i Jejsing har været fæstegårde 3 forskellige steder. Nogle af gårdene hørte under
Tønderhus, som blev nedrevet i begyndelse af 1700-tallet. Et par gårde hørte under
Kogsbøl, som har ligget syd for Visby, men som i dag kun er et voldanlæg, og så var det
dem der hørte under Solvig; her har de fleste gårde i sognet hørt under.
I 1693 blev Solvig solgt til bønderne, som var fæstebønder under gården; man kaldte sig
Solvigtjenere. Solvig og stamparcellerne blev nogle år senere solgt af fæstebønderne til
kronen, som lod gården overgå til arvelig forpagtning til Georg Outzen-slægten. 1884 købte
Grev Schack fra Schackenborg gården.
Efter at bønderne havde købt Solvig, blev de frie bønder, de skulle ikke gå til hove mere,
de kunne få tid til at passe deres eget. Gårdene var drevet i fællesdrift. Men i begyndelse af
1700-tallet begyndte man at udskifte jorden fra fællesdriften.
Bønderne ville ikke flytte ud af landsbyen, her var det trygt at bo, derfor foretog man den
såkaldte stjerneudskiftning. Jorden blev delt efter bonitet; alle fik del i den gode jord, et
stykke eng og så den jord, der var mindre god. Det var meget upraktisk, da jorden kom til at
ligge langt fra ejendommen. Først i 1964 kom der – efter at Nikolaj Michelsens gård var
brændt – en jordfordeling i gang.
De fleste gamle huse og gårde i sognet er fra 1700- og 1800-tallet. Den eneste ejendom,
som vi ved er fra 1600 tallet, er den ejendom, ”Peter Maler” har boet. I dag bebos den af
Volker Kracht.
I midten af 1600-tallet lå egnen næsten øde hen efter svenskekrigenene og efter polske
lejetropper, der kom herop i 1659. Med lejetropperne kom pesten, hvoraf mange
mennesker døde. Huse og gårde stod tomme og nogle sogne lå øde hen.
Nye huse og gårde blev bygget op igen efter krigene og pesten. Hvor de fleste stuehuse
tidligere kun havde været et langt rum med et ildsted på gulvet, indrettede man nu
stuehusene med skillevægge, loft og åbne ildsted med en skorsten.
I 1770 var der 23 kåd og 9 gårde i Jejsing. En kåd var som oftest et hus med en lille stald
og med et lille jordtilligende, så man kunne holde en ko, og derved fik man mælk, hvilket
har betydet meget i den daglige husholdning, der ofte bød på vælling og grød.
Det har været mange knapmagere i sognet og der blev tjent gode penge derved. Vævere
har der også været en del af, og så var der de koner og piger, der sad og kniplede dagen
lang med en ringe fortjeneste, mens mændene har været daglejere rundt på gårdene, hvor
de om vinteren har stået med en plejl og tærsket korn i loen.

Den gamle bydel.
I det gamle Jejsing lå de gamle gårde. Nogle gårde er brændt og andre er flyttet uden for
byen. For andres vedkommende er jorden solgt fra, stald og lade er brudt ned og stuehuset
er til beboelse. Omkring århundredskiftet og op til første verdenskrig havde landbruget
gode økonomiske kår. I gårdenes stalde stod der stude, der blev solgt om foråret eller sat

gode økonomiske kår. I gårdenes stalde stod der stude, der blev solgt om foråret eller sat
på græs ude i marsken. Der var ikke de mange køer, man havde dengang, vel 12-14
stykker. I hestestalden stod der 4-8 heste, alt efter hvor stor gården var. Svinebestanden
var ikke stor, der var gerne kun et svin, der blev slagtet til jul og et til foråret.
Inden den store afvanding sidst i tyverne havde hver gård i Jejsing et engareal nedenfor
”Jejsing bjerg”. Engene gav rigeligt med hø, som var et godt vinterfoder, hvis man fik det
godt bjerget. Efter høslettet kom ungkreaturerene på græs dernede.
På gårdene var der et folkehold, ofte piger og karle, der kom fra Vestjylland. Man kaldte
dem ”Jyllænder”. De fik mere i løn hernede end hjemme i Vestjylland. Der er i dag i sognet
efterkommere efter en del af disse tjenestefolk, der blev hernede.
I 1803 blev en smedie bygget på ”Byssens jord”. Det var ofte bønderne, der lod en smedje
bygge og ansatte en smed. Over for smedjen ligger den gamle kro, opført 1833 efter en
brand. I kroen var der en lille høkerbutik. På Klystervej ligger det gamle bagehus, hvor der
blev bagt brød til omkr. 1900. På de større gårde havde man selv en bageovn.
1903 åbnede Ane og Carl Tranekjer en bagerforretning ved siden af smedjen på Kærvej.
På Ebbedamsvej, hvor der før har været en dam, derfor navnet, boede købmand Johan
Lorenzen, der var kommet fra Søndernæs i 1903 og Chr, Christensen, der havde nedsat
sig som skomager i 1906. Bygmester Fries byggede selv et hus på Kærvej (1898). På
Vestervang boede snedker Brodersen og Chr. Madsen, der var ”Foemand” (vognmand),
som kørte gods fra stationen.
På Rørkærvej boede hestehandler Markussen, Markus Lorenzens morfar. Byens
brevbærer, der gik til fods og bragte den sparsomme post ud, boede på Søndergade, nu
Højgade. Endnu havde kun få telefon. Der var nedsat to nattevægtere, som skulle skiftes til
om natten at gå rundt i byen og se efter om det brændte nogle steder. De fleste huse i
byen havde nemlig stråtag og som belysning var der alle steder petroleumslamper, som
oftest var
årsag til brandene. En markmand var der også i landsbyen; han skulle, når
kreaturerne var på græs, sørge for, at de holdt sig inde hvor de skulle være.
Der var mange små kønne stråtækte huse i byen. En del af dem havde lidt jord og plads til
2-4 køer i en stald. Derover var der rundt omkring i Jejsing de mange stier, som har været
meget brugt før i tiden, da man gik til fods. Af de gamle veje var kun Højgade og
Rørkærvej, der havde navn; de hed tidligere Søndergade og Nørregade, og sammen med
Kærvej, Vestervang, Klystervej og Ebbedamsvej udgjorde de det gamle vejnet i landsbyen.
– Dette var det gamle Jejsing op til 1. verdenskrig, i folkemunde kaldet ”æ gammel gaf”.
Mellemkrigsårene
I 1923 blev der oprettet en tysksproget kommuneskole på Kærvej. I 1936 da Mie og
Markus Lorenzen blev gift, blev Markus butik flyttet fra Ebbedamsvej om på Kærvej 18. Et
vandværk blev bygget 1937; samme år købte sognerådet Ernst Kiers brandtomt, og her
blev der bygget en forskole til de tre første klasser, som efter 1920 havde holdt skole i
forsamlingshusets lille sal. De store elever blev ved med at gå i den gamle skole, indtil den
nye skole blev bygget i 1958. En telefoncentral blev indlagt ved Thomsens i Møllevænget
1920, som blev passet af datteren Grethe, indtil den blev nedlagt i 1934, fordi der kom
automattelefoner på egnen.
Jejsing
Øst for Tønder ligger landsbyen Jejsing, som gennem tiderne har været et bondesamfund.
Det var først efter at jernbanen Tønder–Tinglev blev anlagt 1867, at der kom nye tider til
det lille samfund. En hel ny bydel blev anlagt omkring Hostrup–Jejsing–jernbanen; den blev
kaldt ”æ Nystaj”.

Når man kommer fra Flensborg Landevej og drejer til venstre ved vejskiltet, hvor der står
Jejsing, kommer man ind på Kærvej -”Hovedgaden” - som snor sig gennem vor lille by
helt ned til Hostrupvej.

Kærvej
På Kærvej 1 har Michelsens gamle slægtsgård ligget. Den var bygget 1787. Her på stedet
har Michelsenslægten boet siden 1661. Gården brændte 4. september 1963 efter et
tordenvejr, som gik hen over egnen.
Gården var bygget med et stort stuehus, med en stald mod vest og med 3 lave længer mod
nord. Fra forstuen mod syd, hvor gulvet var strøet med det fine Møgeltøndersand, som
Peter Brandt hentede i Møgeltønder sandgrav, kom man ind i” æ køn dørns”, dernæst ind i
”æ davle dørns” og så op i ” æ sål”. Mod nord lå alle værelserne og køkkenet. Mellem
forstuen og stalden var der et karlekammer. I de 3 lave længer mod nord var der mod øst
vaskerum, kælder og pigekammer. I den øvrige del var der lade, svinestald, hønsehus med
m. m..
I stalden var der ingen fodergang foran køerne, så man skulle op imellem køerne, når de
skulle fodres. Sådan var det før på alle de gamle gårde. På vest siden af gården har det
ligget en lille dam, hvor man vandede kreaturerne.
Nede i haven står der 2 store gamle træer fra den gamle gårds tid, en eg og en ask og
minder om det gamle varsel om sommeren: ”Når eg springer ud for ask, går sommeren i
vask, springer ask ud før eg, bliver sommeren bleg”. Og hvad kunne de gamle træer ikke
fortælle, når de fik mund og mæle, om livet i Jejsing i gamle dage!
Da man gravede ud til det nye parcelhus, hvor Lenne og Nikke skulle bo efter branden,
stødte man på en brolægning, så her har en af de første gårde ligget.
Efter branden i 1963 blev gården flyttet ud sydøst for Flensborg Landevej, hvor en ny gård
blev bygget op i1964 af Marie og Martin Michelsen.

Familien Michelsens gård, Kærvej 1 - Ejere/ Beboere
Christian Michelsen (1661 – 1738) gift 2 gange.
Sønner: 1) Hans Christensen, ældste søn; overdrager gården til sin bror 1762.
2) Christen Michelsen (1717 – 1767). Kirkejurat. Gift 1759 med Anne Martensen
(1738 – 1802), datter af Christian Martensen Hostrup.
Søn: Chresten Michelsen (1759 – 1825); gift 1. gang 1793 med
Metta Petersen (1773 – 1812). Gift 2. gang 1818 med Christine Madsen.
Sønner af 1. ægteskab:
1) Christian Michelsen (1795 – 1862), gift med Petra Simonsen.
2) Martin Michelsen (1802 – 1847), gift 1836 med Metta Testens.
Roost (1798 – 1876) i Jejsing. Søn: Christian Michelsen (1836 –1903);
Gården var på 67 ha. Christian var gift 4 gange:
1859 gift 1.gang med kusinen Metta Michelsen (1834 – 1862);
2 børn.
1865 gift 2. gang med Marie Hansen, Tønder (1845 – 1872);
2 børn.
1877 gift 3. gang med Nicoline Sophie Nommensen, Føhr (1854
– 1880); 2 børn.
1892 gift 4. gang med Mette Marie Jespersen, Rens(1870 – 1945)
5 børn.

Lenne og Nicolaj Michelsens gård, der har ligget på hjørnet af Kærvej og
Flensborg-Landevej

Gården blev opført 1787, den har været i slægtens
eje siden 1661. Den første gård har ligget der hvor
det nye parcelhus er bygget. Gården brændte den
4. sept.1963

Stuehuset fra syd. Fra venstre karlekammeret,
forstuen, køn dørns, davledørns og salen

Gården fra østsiden en vinterdag

Nic.Michelsen henter køerne. De skulle altid langs
ad hovedvejen. Der hørte kun en toft til, som den
eneste der lå ved gården, ellers lå markerne
forskellige steder

Lenne Saack f. Michelsen sammen med hendes
mor Mette Michelsen f. Jespersen. Lennes mand
døde 1932, så Lenne flyttede hjem med sin lille pige
Mette

Folketælling på gården, 1845
Martin Michelsen 43 år Gårdejer Jejsing.
Metta Testens 47 år kone Roost.
Christian Michelsen 9 år søn Jejsing.
Søren Andresen 24 år tjenestekarl Møgeltønder.
Maren Gregersen 29 år tjenestepige.
1904 Mette Marie Michelsen, der ejede gården indtil hun døde 1945.
1946 tvillingerne Helene Såck og Nicolaj Michelsen, f. 1900.
4.sept. 1963 brændte gården og genopføres andetsteds.
1964 brodersønnen Martin Michelsen,” Hedeager”, gift med Anne Maria Christiansen,
Nørre Felding.
På venstre siden af Kærvej, lige over for Michelsens gård, ligger Albert Hostrups gård,
hvor jorden blev solgt fra i1976 til Christa og Gynther Lorensen.
Gården har oprindelig været 3 gårde, som lå langs med Kærvej. I 1819 kom Edlef Bucka
fra ”Vestergård ”ved Burkal og købte de 2 gårde, og i 1821 købte han den 3 gård.
. Edlef Bucka rev de 3 gårde ned og byggede en firlænget gård på stedet; på stuehuset var
der tre skorstene. I 1880 brændte gården, formentligt antændt af en tjenestekarl. I 1936
brændte gårdes stald og lade igen, årsagen hertil vides ikke.

Albert Hostrups gård. Kærvej 4 a
De tre oprindelige gårdes ejere:
Den ene gård:
1752 Carsten Paulsen.
1773 Anne Dorothea Christens og Andreas Jørgensen.
1789 Cornelius Jensen.
1819 Edlef Bucka.
Den anden gård:
1743 Christian Jacobsen, Kogsbøl undersat
1753 Cornelius Christiansen.
1771 Johan Nielsen Lausen.
1801 Cornelius Jensen.
1819 Edlef Bucka.
Den tredje gård
1731 Christian Jensen.
1749 Jens Christiansen.
1800 Sognefoged Hans Jensen.
1821 Edlef Bucka.
1871 Dattersøn til Edlef Bucka Martin Hostrup f. i. Rørkær.
1911 Cornelia, hans enke.
1934 Albert Hostrup.
1976 Jorden sælges til Christa og Günther Lorenzen.
.
Edlef Bucka f. 1784 på "Vestergård" Burkal sogn, død 1847
1. gang gift med Ellen Petersen Nolde 1811; ægteskabet barnløs
2. gang gift med Mette Catharina Mortensen, Nr. Farup 1815; 2 piger
3. gang gift med Christina Outzen, Adelvad 1829; 6 piger

Martin Hostrups gård Kærvej 4. Gården var firelænget. Den brændte 1880. Billedet er malet af
Edlef Bucka Lassen, Rørkær.

Martin Hostrups stuehus set fra syd. Det er
Albert og et par af han søstre på billedet.
Martin Hostrup døde 1911. Efter at Albert
Hostrup havde overtaget gården, flyttede
moderen Cornelie Hostrup ned i huset
Hostrupvej 27.

Gården efter branden i juni 1936. Albert
Hostrup solgte jorden til Günter Lorenzen,
der har bygget ny gård på Nybjegvej 2.
Bygningerne er solgt til Rita og Knud
Weiland. Albert og Diddi Hostrup byggede
nyt aftægthus i haven ud mod Kærvej.

.
Marie Bucka, en af Edlef Buckas 8 døtre, var gift med Christian Hostrup, Rørkær. Deres
søn Martin Hostrup, arvede gården i Jejsing efter sin morfar. Han var gift første gang med
Margrethe Petersen fra Korntved. De fik 8 børn sammen. Magrethe døde i barselseng
1886. Martin Hostrup blev derefter gift med Cornelia f. Reggelsen, der var fra Bønderby.
Også i dette ægteskab var der 8 børn. En søn af Magrethe og Martin Hostrup, Hans
Christian Hostrup, der var jagerpilot, omkom under 1 verdenskrig.
Albert Hostrup, den yngste af den store børneflok, overtog gården1934 og samme år blev
han gift med Diddi, der kom fra Humptrup. Cornelia, der havde bestyret gården siden
Martin Hostrups død 1911, flyttede ned til ”æ Nystad” på aftægt, hvor hun døde 1953.
Diddi og Albert Hostrup byggede et aftægtshus ved siden af gården, efter at de havde solgt
jorden og lejede stuehuset ud. Udbygningerne blev købt i 1988 af Rita og Knud Weiland,
der har en byggeforretning. I 1990 købte de stuehuset, som de har sat meget fint i stand.

Højgade
Lidt længere hen ad Kærvej, går der en lille vej af til højre, der hedder Højgade. Her på
Højgade 2 ligger Lisbeths og Peters gård. Gården har vist været firlænget engang, da
indkørslen til gården har gået igennem, der hvor Karen Margrethe Boysen bor i dag.
Gården er bygget 1776 af Andreas Jessen. De næste ejer, Catherine og Chresten Jessen
var Ernst Tranekjers oldeforældre. Deres datter, Esther Lene blev gift med Hans Tranekjer,
der var kromand på den gamle kro i Jejsing. 1862 døde Chresten Jessen fra kone og 6
umyndige børn. Gården blev i 1869 solgt til Mathias H. Jepsen og i 1872 byggede
Catharina Jessen et hus på Kærvej 13. Hun blev senere gift med kådner Peter Hørlyck,
Gammel Ladegård, Hammelev sogn.

Lisbeth og Peter Jepsens gård, Højgade 2
Af dens beboere og ejere kan nævnes:
1776 Andreas Jessen.
1830 Chresten Peter Jessen
1869 Mathias Hansen Jepsen, Rørkær
1880 Theodor Jepsen, Rørkær (1857-1908).Til gården hørte der stuehus, stald, lade,
vognskur og 31 ha.
.
1909 Elisabeth Jepsen (1855 – 1921).
1914 Matthias Jepsen (1883 - 1960).
1960 Theodor Jepsen.
1986 Peter Jepsen.

Familien Jessen
Chresten Petersen Jessen, Rørkær (1786 – 1862) i Jejsing 1839, gift med Catharina M.
Hansen f. 1815 i Abild.
Børn: Peter Jessen; udvandrede til Australien.
Cathrine, gift med Matthias Petersen, Jejsing.
Hans Nicolai Jessen(1845 – 1878).
Anne Magdalene Jessen ?
Christian Jessen ?

Jepsens gård på Højgade

Jepsens gård har heddet ”Søndergård. Den er bygget
ca. 1776. 1880 overtog Betty Brink og Theodor Jepsen
gården efter Ernst Tranekjers Oldemor Cathrine Jessen.
Theodor døde 1907 og Betty drev gården videre med
Mathias Jepsen som bestyrer, 1911 købte han gården,
og blev i 1914 gift med Merry Mathiesen. Samme år
måtte Mathias med i krigen 1914-1918. Merry døde
1947. Gården blev forpagtet til Gunnar Andersen fra
1949-54

F.v. Peter Jepsen, Christian Michelsen, Mathias Jepsen.
Hans og Mathias Jepsens børn, Sara Jepsen Merry
Jepsen med Christine. Betty Jepsen og Mette Michelsen står og strikker. Tiden skulde udnyttes, garnet
havde man under armen. År 1920

Merry og Mathias Jepsen med Christine og Lisbeth

1954 blev Ellen Petersen fra Bylderup og Theodor
Jepsen gift og forpagtede gården. 1960 købte de den.
Mathias Jepsen døde 15. maj 1960. Han boede hos de
unge i 6 år. 1963 blev en ny stald bygget, og i 1964
blev jorden samlet i 2 stykker. Før lå jorden 10
forskellige steder.

Mathias Jepsen høster med selvbinder. Selvbinderen
kom frem ca. 1910

Luftfoto. Til højre Jepsens gård, der nu ejes af Lisbeth
og Peter Jepsen

Samme år som Theodor Jepsen, Rørkær, overtog gården, blev han gift med Elisabeth
Catharine Brink, Rørkær. Ved overtagelsen blev stuehuset hævet med 2 sten og vinduerne
udskiftet. En kvist blev bygget på stuehuset, som det var lovbefalet for stråtækte huse. I
ægteskabet blev der født 7 børn. Deraf døde Marie og Peter som små af difteritis, som
hærgede på egnen omkring 1890.
I maj 1914 blev Mathias Jepsen gift med Merry Mathiessen, Bylderup. Her var der 2 børn,
Lisbeth og Christine. Da 1. verdenskrig brød ud i august 1914, var Mathias Jepsen en af de
første, der blev indkaldt. Han kom hjem igen i foråret 1918. De 2 brødre, Hans og Peter var
også med i krigen. Hans var en tid ude i Zeppelinhallen i Tønder, hvor han gjorde tjeneste.
Peter kom til Vestfronten, hvor han blev taget til fange i1915 og kom i fransk fangenskab,
hvorfra han først kom hjem i foråret 1919.
I 1947 døde Merry, hvorefter Mathias drev gården i 2 år, da blev gården forpagtet ud.
Mathias blev boende på gården, indtil sin død i 1960.
Fra 1949 til 1954 var gården forpagtet ud til Gunnar Andersen og fra 1954 til Theodor
Jepsen, der samme år blev gift med Ellen Petersen, Bylderup. I 1960 købte Theodor
gården af Mathias Jepsen. Peter Jepsen overtog gården 1986 og samme år blev han gift
med Lisbeth Kok fra Løjt Kirkeby.

I mellem Højgade 2 og 4, har der ligget en ejendom med en lille stald til 4 køer.
Ejendommen var bygget ca. 1760 af en bygmester, der var friser. I 1941 blev ejendommen
revet ned og Mathias Jepsen købte grunden.
For nogle år siden kom der en ung amerikaner, der var oldebarn af bygmesteren. Han
søgte efter slægtninge og ejendommen, hvor de havde boet i Jejsing. Han havde et billede
af ejendommen, som desværre var nedrevet og hans slægtninge var det også meget svært
at finde frem til, da ingen af dem boede på egnen mere.

Højgade x
Huset blev nedrevet 1941. Fra 1923-1935 ejede Inge og Nis Johansen huset. Her voksede
der 5 børn op. I 1935 flyttede familien Johansen op til den gamle mølle på Jejsing Bjerg.
Mathias Jepsen købte grunden. I 1963 blev der bygget en kostald til gården på den grund,
hvor huset havde ligget.

Højgade 4
Her på Højgade 4, har Maren og Christian Jessen boet. Christian Jessen var både
natvægter og daglejer. Omkr. 1900 flyttede de til Hostrup, hvor de havde købt en lidt større
ejendom. Senere byggede de en ejendom på Hedeagervej 1.
Martha og Joseph Fischlein, købte ejendommen. De kom begge fra Sydslesvig. Martha og
Joseph var fodermesterfolk på ”Bimpel”,
Joseph Fischlein deltog i 1 verdenskrig på Vestfronten, hvor han blev blind efter et
gasangreb. Da han kom hjem beskæftigede han sig med at binde børster. Han døde 1936.
Hans mor boede hos dem i huset en årrække. Martha boede de sidste år hos en datter i
Øster Højst, hun blev 95 år gammel.
I 1978 solgte Martha huset til Anni og Erik Wivelstedt. De kom begge fra Århus. I 1987 blev
huset solgt til Marianne og Tage Ekelund, der kom fra Tønder, hvor de havde haft en
antikvitetshandel.

Søndergade, nu Højgade. Fra v. Nis Johannsens
hus revet ned 1941. Martha Fischleins hus
Damgaard og Anthonisens huse.
Inge og Nis Johannsen boede her i huset fra 1923
– 1935. Her blev deres 5 børn født. 1935 flyttede
familien til den gamle mølle på Jejsing bjerg. Da
huset blev revet ned købte Mathias Jepsen
grunden, hvor der senere blev bygget en stald.

Martha Fischleins hus. Marthas mandJoseph var
blevet blind i 1 verdenskrig efter et gasangreb.Da
han kom hjem beskæftigede han sig med at binde børster. 1936 døde han. Hans mor boede også
her i en årrække. Martha boede de sidste år hun
levede ved en datter i Øster Højst. Hun blev 95 år
gammel

I 1903 solgte Hans Korsgaard ejendommen med
jord nok til en ko til Mathias Antonisen i Jejsing.I
1948 købte Marie og Martin Hansen ejendommen.
Huset på Klystervej solgte de til Hanne og Albert
Haase. Martin Hansen kom fra Ribeegnen og
Marie fra Vejle. 1966 købte Andrea og Albert
Paulsen huset. Jorden blev solgt fra. 1985 døde
Albert pludseligt. Andrea er flyttet til Vestervang
14.

Ejendommen Højgade 6 da Damgaards boede
her. Martin Hansen købte huset af Damgaard
1948. Der har været 6 tdr land til og en stald med
plads til 4 køer og et par svin. Ejendommen er
bygget 1870. Hermann Martensen, senere
Hostrupvej 25, er født her.

Højgade 4, ejet af Marianne og Tage Ekelund.
Huset er stærkt ombygget.

Højgade 6
Ejendommen her er bygget 1870. Det var karetmager Herman Martensen barndomshjem.
6 tdr. land har der hørt til ejendommen og plads til 4 køer. Martensen solgte ejendommen til
Hans Damgaard, som senere flyttede til Saksborg, da han solgte sin ejendom til Marie og
Martin Hansen. Huset blev lejet ud og jorden blev lagt ind til Højgade 8.
I 1966 døde Marie Hansen og samme år flyttede Martin fra Korsgårds ejendom,
”Hedeager” 2, hertil Højgade 6. Se Højgade 8.
"Mejse" døde 1995, knap 90 år gammel. Efter Martin Hansens død blev huset solgt.

Højgade 8
Et kådnersted der var sammenlagt af 2 halve kådnersteder med landerier og havde.
følgende ejere:
1820 Hans Jacobsen, der gik konkurs.
1820 Jens Kjems købte kådnerstederne på auktion.
1840 Andreas Andresen køber den for 320 rd.
1884 Lorenz Korsgaard, Jejsing. Stedet havde da to beboelseshuse, stald og lo. Lorenz
Korsgaards far, Mads Jensen Korsgaard, var født i Gørding 1822. Gift 1844 med Dorothea
Lorenzen, Jejsing. I 1903 solgte Lorenz Korsgaard ejendommen her med jord nok til en ko
til Mathias Paul Antonisen, det øvrige jord, der hørte til ejendomme, tog han med ud til sin
nybyggede ejendom på Hedeagervej 2.
1903 Mathias Paul Antonisen.
1940 Theodor Antonisen.
1948 Marie og Martin Hansen, som kom fra Klystervej 3. Martin Hansen kom fra Ribeegnen og Marie fra Vejle. Her voksede der 9 børn op, 8 piger og 1 dreng.
1964 blev jorden solgt fra og indgik i en jordfordeling: Marie og Martin Hansen flyttede ud
på Korsgårds ejendom, ”Hedeagervej ” 2, som de havde købt.
1966 Andrea og Albert Paulsen.
1988 Birthe og Hans Martin Paulsen.

Kærvej
Lidt længere henne ad Kærvej lå der en gammel gård, som har været ejet af slægten
Nissen siden 1688. De sidste der ejede gården var 2 ugifte brødre, Johannes og Peter
Nissen, der begge døde i 1954 med 6 ugers mellemrum.
Deres husholder gennem mange år, Ofilie, arvede gården efter dem. Det var ellers Karl
Detlefsen fra Fresmark, der skulle have arvet den, men Ofilie mente hun havde krav på
gården efter så mange års tjeneste. Ellers kunne hun jo bare rejse, fortalte hun dem.

Familie Nissen, Gebrüders gård, Kærvej 13
Gårdmand Peter Christian Nissen fødtes i Måsbøl, Højst sogn, 26. jan. 1814,
som søn af Hans Christian Nissen og Anne Cath. Peters. Den 7. juni 1837 gifter han sig
med Marie Callesen, der fødtes i Jejsing 8. nov.1818, datter af gårdmand Lorenz Adolph
Callesen og Marie Kjestine Nissen, der døde s. st. 8. jan. 1873 efter at have været svagelig
i mange år, både fysisk og psykisk.
Børn:
Lorenz Adolph Nissen. Bosatte sig i Slesvig.
Hans Christian Nissen gift med Anna M. Nommensen, Føhr.
Heinrich Johannsen Nissen f. 1846 død samme år.
Anne Cathrine Nissen (1848 – 1854).
Heinrich Johannsen Nissen (1851-1852).

Gebrüder´s gård, Kærvej 13

Stuehuset er bygget 1841. Det gamle stuehus har
måske før været i den sydlige del af gården . Johannes
og Peter Nissen var de sidste, der ejede den gamle
slægtsgård. De døde 1954 med 6 ugers mellemrum.
Deres mor var fra Føhr og f. Nommensen. Hendes mor
igen var degnedatter fra Hostrup.Gården blev
testamenteret til husholderen Ofilie, der havde været i
mange år på gården.

Vinterbillede med staldbygninger

Stalden med brønden fra æ ”gårdsplads”.

Gården fra æ ” gårdsplads med brønden i midten.

Luftfoto fra 1957. Foran Didde Jepsens aftægthus
Kærvej 9. Der ejes i dag af Mette og Henrik Michelsen.
I 1953 solgte Didde Jepsen Kærvej 12 til kommunen.
Huset blev indrettet til kommunekontor.
Fra Kærvej, da staldbygningerne blev revet ned 1962

Gårdens ejere:
1738 Calle Nissen, foged på Kogsbøl.
1770 Nicolay Callesen testamenterede gården til sin broder, der havde en gård i Bøgvad.
1808 Lorenz Adolph Nikolaysen.
1812 Kalle Nicolaysen, der havde 2 halvgårde.
1836 Maria Callesen, datter af Kalle Nicolaysen; gift med Peter Chr. Nissen, der havde 2
halvgårde.
Et nyt stuehus blev bygget 1841, det gamle stuehus har måske været i den sydlige længe
i de gamle bygninger.
1873 Hans Chr. Nissen gift med Anne M. Nommensen, Føhr, hvis søstre var gift med
Christian Michelsen og Hune Friedrichsen. Annes mor var en degnedatter fra Hostrup.
1883 Gården havde da beboelse, stald, lade og vognskur og var på 82 ha.
1914 Peter Chr. Nissen og Johannes Nissen. Gården blev efter dem testamenteret til
husholderen Ofilie, der havde holdt hus, for de ugifte brødre i mange år.
I 1962 købte jordlovsudvalget den gamle gård. Udlængerne blev revet ned og huset blev
solgt til fru Jensen, en kusine til frk. Clausen, der har været lærer i Jejsing. Jorden kom
med i jordfordelingen 1964. I 1979 købte Bodil og Jens Petersen huset og satte det fint i
stand. Huset blev solgt 1986 til A. Dreyer og C. Johansen.
Lige overfor Nissens gamle gård lå der et kådnersted Kærvej 12, der brændte 1926 ved
en kortslutning. Det var banearbejde August F. Grøhn der ejede ejendommen, hvor der
hørte 3 ha. til. Da det nye hus blev bygget op efter branden, skulle der i hvert fald ikke
lægges elektricitet ind i det, så var der mere sikkert med petroleumslamper.
I 1931 købte Didde Jepsen huset af August Grøhn, der skulle flytte. Og så blev der lagt
elektricitet ind. Marie Clausen, der var forskolelærerinde ved de 3 små klasser, kom til
Jejsing i 1931, hun boede på loftet ved Didde Jepsen, indtil hun flyttede ned i forskolen,
som blev bygget i 1937. Før havde hun holdt skole i forsamlingshuset.

Kærvej 12 - har været kådnersted
Af beboere og ejere kan nævnes
1758 Peter Jessen
1800 Jes Petersen
1830 Jes Petersens enke.
1845 Jes Peter Jessen; stedet havde da beboelse, stald, lade og var på 3 ha.
1866 Kådner og skrædder Johann Peter Lorenzen
1898 Enke Johanne Andersen f. Christensen.
1903 Rentier Hans Chr. Tranekjer.
1921 Banearbejder August Friedrich Grøhn.
1928 Huset brændte ved en kortslutning.
1931 Christine Jepsen, enke efter Peter Jepsen.
1953 Solgt til kommunekontor.
1970 Hostrup sogns sparekasse, senere Sydbank
1990 Annemarie og Villy Paulsen.
I 1928 blev de 3 ha jord solgt til lærerparrret Majbøl, som delte arealet op i tre grunde. Han
byggede selv på den ene grund. I I958 solgte de en grund til dyrlæge Hersbøl, som havde
nedsat sig som dyrlæge her i 1955. Senere købte Knud Hersbøl også den sidste grund og
plantede denne til med lærke- og birketræer. I 1983 købte Ellen og Theodor Jepsen denne
grund og byggede et hus her.

Kærvej 6. Her byggede Kirsten og Knud Hersbøll
hus i 1958, og i 1983 byggede Ellen og Theodor
Jepsen Kærvej 6b.Lisbeth og Peter boede her
først, og fra 1986 Ellen og Theodor.

Kærvej 12. Efter ulykken på ”Bimpel” 1929,hvor
Peter Jepsen og datteren Anne mistede livet,
solgtes gården til Rostgaard Andersen.I 1931
købte Didde Jepsen huset Kærvej 12 af
hr.Grøhn. I 1953 købte kommunen huset og
indrettede det til kontor og bolig. Efter 1970
overtog Hostrup sparekasse huset. Nu ejes huset
af Anne Marie og Villy Poulsen.

Hostrup sogneråd 1970 St.f.v. Benny Nielsen,
Rudolf Rossen, Erik Oksen, Hans H. Meyer,Wilh
Hattesen. Siddende, Alb. Hostrup, Chr. Christensen og Johannes Rostgaard Andersen.

I 1928 byggede Lærer Majbøll dette flotte hus.
Majbøll måtte tage sin afsked på grund af en
Hørelidelse, han havde pådroget sig i krigen.
Lærer Majbøll døde i 1962 og fru Maibøll i 1967
Helle, plejedatteren solgte huset til Lærer Larsen.

Kærvej 15.Huset er bygget i 1872 af Peter
Tranekjers oldemor, Cathrine Jessen, og 1903
købte Ane ogCarl Tranekjer huset og lavede det
om til bageri og forretning. 1938 overtog Peter og
Meta Tranekjer bageriet. I dag ejes huset af
Salme Birgit Jappsen.

Peter Tranekjer i sit bageri

Her hvor Jejsing gamle Skole har ligget, og hvor Tranekjers bageri, smedjen, ”Slottet” og
Christine Friises hus nu ligger, var der en åben plads, som man kaldte ”Stjernen”. Der har
der engang været et rosenbed med et stakit udenom. Rosenbedet blev passet af de
omkring boende naboer. Der var ikke så mange biler dengang, bedet blev anlagt.
Hestekøretøjer, cyklister og gående kunne sagtens komme forbi på vejen alligevel. Folk
havde ikke så travlt dengang.

Jejsing skole.
På hjørnet af Kærvej og Vestervang har Jejsing gamle skole ligget, bygget ca. 1693. Det
var sognets præst Mauritius, der havde taget initiativet til skolen. Der blev bygget
skolestue, bolig til skoleholder, stald til 2 køer og anlagt en kålgård. Her ved skolen har der
været en lang række lærere. Nogle har været længe og andre kortere tid. Som enelærer
med ca. 100 børn må det have været et slidsomt job. Sommetider sendte forældrene ikke
børnene i skole, da de skulle hjælpe til hjemme. Her blev der holdt skole til 1958. Da blev
der bygget en ny centralskole på Kærvej 22, hvor Ernst Kiers gård har ligget indtil den
brændte i 1935..
I midten af 1800-tallet var det meningen, at man ville bygge en ny skole mellem Hostrup og
Jejsing, på ”æ stoksti” på den anden side af jernbanen; så skulle børnene fra Hostrup og
Jejsing gå i samme skole, men det kunne befolkningen ikke enes om. Tegningen til skolen
lå ellers færdig. Der skulle så gå ca. 100 år, inden der blev bygget en ny skole for hele
Hostrup sogn.
Efter 1920 har følgende lærer været ansat ved den gamle skole: lærer Majbøl(1920 –
1930), lærer Clausen(1930 – 1936), Lærer Christiansen(1936 – 1947), lærer Mathiasen
(1947 – indtil den nye skole blev bygget 1958, da flyttede han med der ned.
I 1962 blev den gamle skole nedrevet. Det skulle den ikke have været. Var den blevet
bevaret og sat i stand, ville den gamle skole have været en smuk historisk bygning,
liggende på hjørnet af Kærvej og Vestervang. Der blev bygget 2 lærerboliger på grunden,
som i dag er privatboliger.

Kærvej 1 -. Bageri
Huset er bygget 1872 af Peter Tranekjers oldemor Catharina Jessen.
I 1903 købte Ane og Carl Tranekjer huset og lavede det om til bageri og forretning.
I 1926 døde Carl Tranekjer, En svigersøn bestyrede bageriet indtil 1938, da Peter Tranenekjer overtog bageriet og samme år blev gift med Meta f. Nielsen fra Sæd Mark.
Peter Tranekjer døde pludselig 1977. I 1980 solgte Meta huset til Eva og Knud Harbeck og
flyttede over til Kærvej 10 b i et nybygget hus. I dag bor Salme og Gerhard Jappesen i det
gamle bageri, som de har restaureret meget fint.
På byssens jord, som var ejet af hele landsbyen, blev der bygget en smedje 1803. Det var
bønderne der byggede smedjen og ansatte smeden. Efter en tid blev smedjen købt af
smeden. Her har der boet en lang række smede, der har fået det daglige brød ved at
smede for folk. Her er blevet mange hestesko smedet og mange heste skoet og mange
andre ting er blevet smedet og sat i stand. Smedjen har vel også været et sted, hvor bønderne har mødtes og drøftet sognets anliggender og tidens mange spørgsmål.
I begyndelsen af 1900-tallet kom vi ind i maskinalderen. De første selvbindere og
tærskeværker kom på markedet inden 1. verdenskrig. Efter 2. verdenskrig kom traktoren og
mejetærskeren frem. Smedens arbejde blev anderledes, hestene i landbruget blev
overflødige, og snart forstummede den hyggelige lyd af hammerens klang når den ramte
ambolten. Den som ellers kunne høres over hele i vor lille by. Det virksomme liv i smedjen,
hvor folk kom og gik - ”Det var engang”.

Et hold elever fra Jejsing gamle Skole i 1914 med
den tyske lærer Schmidt. Her var både danske og
tyske børn.
Jejsing gamle Skole, opført ca.1693. Her var
skole helt til 1958 i ca.250 år

Det sidste hold skoleelever lærer Majbøll havde
inden sin afsked med skolen,
Der havde været planer om at bygge en ny skole i
midten af det forrige århundred mellem Jejsing og
Hostrup. Tegninger var lavet, men det blev
sognerådet for dyrt. Den skulle have ligget nord
for jernbanen ved ”Æ Stoksti”

En skoleklasse fra lærer Majbølls tid. Nr.2 fra
venstre Mie Lorenzen. Markus sidder yderst til
højre på anden række. , Elisabeth Jepsen
i bageste række med sløjfen i håret.
Luftfoto fra 1960. I forgrunden den gamle Skole.

Kærvej 19 – Smedjen
1803: Hans Jensen blev ansat som smed i Jejsing.
1805-1806: Jens Jannicksen.
1807-1834: Jens Carlsen.
1834-1844: Chr. Paulsen.
1845-1856: Otto Nissen Friedrichsen
1856-1867: Peter Chr. Petersen.
1868: Andreas Chr. Petersen.
: Laust Gregersen.
: Heinrich Wollesen.
: Lorenz Nielsen.
: Martin Mathiesen.
1913-1959: Søren Lorenzen Sørensen, der kom fra Østerby og var gift med Christine,
f. Bornholdt fra Øster Højst. Han var meget aktiv i foreningslivet og brandværnet og sad i
sognerådet i en periode. De havde 8 børn, fire døtre og fire sønner.

Kærvej 14 - Fru Fries
Huset er bygget i 1898 af Carsten Fries, der var udlært snedker og havde en stor
byggeforretning. Han byggede gårde over hele egnen, helt ud til egnene omkring ved
Rudbøl. Sønnen Peter Fries overtog forretningen og Carsten byggede i 1911 et nyt hus ved
siden af sit hjem, i tyrolerstil, kaldet ”Slottet”.
Peter Fries døde allerede 1934 og enken Christine Fries blev ansat som bestyrer for
Hostrup sogns sparekasse; denne blev stiftet i1843 af B. Mommsen, St. Tønde. Chistine
Fries havde også et frysehus, hvor folk kunne få deres kød frosset ned og kødet det var til
afhentning 2 dage i ugen. Da folk selv fik frysebokse, lukkede Christine frysehuset. Efter
Christine Fries´s død, blev huset solgt til Helmuth Jannsen.
Lige overfor smedjen ligger den gamle kro. Fra 1760 havde Paul Johansen Wolfenberg,
der kom fra Løgumkloster, forpagtet kroen af Hans Paulsen Tønder, indtil han købte den i
1784. Der var dengang 6 kroer i Hostrup sogn. Den tids rejser var langsomme, enten man
var gående eller kørende, derfor de mange kroer. En kromands søgning var meget
afhængig af kvaliteten af den brændevin, han selv brændte, og det øl han selv bryggede.
Paul J. Wolfenberg havde en søn, Peter, der blev en meget dygtig knapmager i Jejsing.
Hans læremester var den tyskfødte Johan Philip Wermer, bosat i Hostrup og som havde
bragt knapmageriet til Hostrup sogn. Paul J. Wolfenberg solgte kroen i 1793 til Hans Low..

Kærvej 16 - Kroen
I 1793 købte Hans Low kroen, han var præstesøn fra Bylderup og havde ejet Wrågård ved
Burkal 1779-1790. Hans søn Emanuel Low arvede kroen, senere blev den solgt til en nevø,
Hans Low.
1870 blev kroen solgt til Hans Tranekjer, Ernst og Jens Tranekjers farfar.
1906 solgte Hans Tranekjer kroen til Christian Tranekjer, der solgte den videre i 1919 til
Martin Michelsen, en halvbror til Jes Michelsen. Næste ejer var Samuel Thomsen,
der solgte den til Niels P Schultzes far. Der har også været høkeri i kroen.
Den gammel kro, der brændte 1833, lå nord for den nuværende kro. En ny kro blev bygget
af Emanuel Low, der var ejer af kroen dengang.
På kroens sydmur, på hver side af døren, sidder der 2 jernankere E og L, det står for
Emanuel Low. Der står også en lille stenstøtte ved siden af fordøren. Den menes, at have
været det øverste stykke af en søjle, der har stået ved borgen i Elhjem. Søjlen var senere
kommet til jagtslottet ved Grøngård. I dag ejes kroen af Asta og Eggert Nissen.

Kærvej 19 Det gamle smedehus og smedien
Smedeparret Christine og Søren Sørensen i deres
velmagtsdage.

Kærvej 14 er bygget 1897 af Carsten Friis, som
også byggede ”æ slot” 1911 som aftægtsbolig
Aftægtsboligen for Carsten Friis, som han byggede i tyrolerstil. Handelsmand, Christian Lorenzen
har boet her i en årrække. Herefter boede Drea
Tygesen her. Hun døde 1990.

Til venstre har vi den gamle kro på Kærvej 16 der
blev drevet af familien Tranekjer. der flyttede til
Hostrupvej i 1919 og derefter i mange år af
Familien Schulz.Der var også købmandsforretning
i huset. Anne Schulz havde haft engelsk syge og
derfor havde hun helt korte ben, men hun var en
energisk kro og købmandskone. For at nå op på
hylderne i købmands-butikken måtte hun trække
skufferne ud for at nå op.

Efter kroen ligger:

Kærvej 18 - Købmandsforretningen.
Karetmager Hans Lind, gift med Didde, født Tranekjer, byggede huset i 1904. Hans Lind
nedsatte sig som karetmager, men da forretningen ikke gik godt flyttede de til Sønderborg
og solgte huset i 1911 til skomager Christian Christensen, der først boede nogle år på
Ebbedamvej 8. Skomageren havde både landbrug, lillebilforretning, butik og cykelhandel.
I 1936 blev forretningen overtaget af datteren Mie og svigersønnen Markus Lorenzen. Der
blev bygget om til kolonialforretning og Mies forældre boede så i loftetagen. Skomageren
havde en del år værksted i bagbygningen.
Mie og Markus, deres 4 børn, Mies forældre og Markus mor, Jane Lorenzen boede alle i
huset på Kærvej 18.
I 1979 byggede Mie og Markus et aftægtshus på Rørkærvej 2 og solgte forretningen til
Rosa og Herbert Ewald.
Markus var i mange år kasserer for Hostrup sogns menighedsråd. Den 27 juni 2001 havde
Mie og Markus krondiamantbryllup.

Overfor købmandsbutikken, har der ligget et gammelt hus, der brændte ned i 1898 af et
lynnedslag. Huset var ejet af Mathias Christensen. Det er der, hvor Lis og Arne Skriver bor i
dag.
Der har været flere huse i Jejsing i midten af 1800 tallet, som er brændt eller blevet revet
ned, men hvor husene har ligget henne, vides der ikke noget om.

På samme side ligger Jejsing vandværk, bygget 1937. Det var ellers ikke mange steder
man havde vandværk dengang. Langt de fleste steder havde man en pumpe, der med
håndkraft skulle pumpe vandet op og mange steder stod pumpen ude i gården. Så kunne
det godt være en kold omgang når der blev vasket storvask, og tøjet skulle skyldes 3
gange.
Herefter kommer:

Kærvej 31 - Den tysksprogede kommuneskole.
Bygningen var bygget som aftægt for Familien Nissen fra Måsbøl. I 1923 købte kommunen
ejendommen og der blev indrettet en tysksproget kommuneskole, Lærer var Johannes
Nørrelykke, der var uddannet på Tønder seminarium og var født på Als. Skolen blev lukket
i maj 1945 og Nørrelykke blev interneret i Fårhuslejren. Da han kom hjem, levede han af at
køre rundt med en vaskemaskine, der kunne lejes til de månedlige storvaskedage i husene
og på gårdene. I den ene ende af huset blev der indrettet kommunekontor, ledet af Helge
Mortensen, der samtidig var på kost ved fru Nørrelykke. Sådan slog familien Nørrelykke sig
igennem nogle år, indtil Johannes Nørrelykke kunne begynde som lærer i den tyske
privatskole i Padborg.
Det frivillige brandværn, som blev oprettet 1898, fik en bygning opført i skolegården i 1965.

Kærvej 18. Karetmager Hans Lind gift med Didde
Tranekjer byggede huset i 1905. Han solgte det til
skomager Chr. Christensen i 1911.

Mies mor og far hjælper hinanden med at vaske
på gammeldags manér. Mies far Chr.Christensen
var skomager og havde både landbrug og
lillebilforretning.

Det frivillige brandværn blev oprettet i 1898 i
Hostrup sogn. Billede er fra 75 års jubilæet,
hvor brandværnet kører gennem byen med den
gamle brandsprøjte.

Mie og Markus Lorenzens butik, da de begyndte
1936, samme år, som de blev gift.

Kærvej 31.Her har der været en tysk sproget
kommuneskole. Efter 1945 var der først
kommunekontor. I 1953 blev det indrettet til
lærerbolig. Men senere solgt til privatbolig.
I baggrund ses Jejsing brandstation

Flemming Brandt og Egidius Schmidt i de gamle
brandværns uniformer på den gamle sprøjte

Lige overfor skolen ligger:

Kærvej 33 – Den danske børnehave
En gruppe borgere fra Jejsing oprettede i 1970 en dansk børnehave, normeret til 40 børn.
Børnehaveudvalget bestod af: Søster Anne, ,Luise Byriel, Antoni Andresen, W. Klippert og
H. H. Meyer. Karen M. Boysen var den første børnehaveleder, efter hende kom Rie
Christiansen.
Her hvor Jejsing centralskole ligger, lå Hostrupslægtens gamle gård, som var ejet af
slægten i ca. 200 år. Den første ejer bosatte sig her 1730. Hostrupslægten blev
efterhånden en stor slægt, der ejede 4 gårde i Hostrup sogn: Slægtsgården, Kærvej 22,
Albert Hostrups gård, Kærvej 2, Christian Albert Hostrups gård, Vestervang 12 og så
Christian Hostrups gård i Rørkær,( Erna og Hans Knudsen gård).

Kærvej 22 - En Gård i Jejsing
Ejere: Christian Christensen Hostrup (1705 –1748). var født på Arntofts ejendom og tog
navnet Hostrup som sit efternavn. Hans far Christian Adolph, var sognefoged. Han ejede
også Skamlings gård Vestervang 18. Gift 1731 med Maren Martensen (1704 – 1773). De
fik 5 børn:
Christian Jørgen Hostrup (1745 – 1787). Gift i 1769 med Marie Jørgensdatter (17471790). De fik 5 børn.
Jørgen Hostrup (1771 – 1836). Gift i 1803 med Ingeborg Bendixsen Ladelund (17811862). De fik 11 børn.
Christian Christiansen Hostrup (1804 –1858). Gift 1829 med Engel Hedewig Iwersen
Schmidt, Hattstedt (1807 – 1854). Gift 2.gang med Maren Lund, Ribe,(1834 – 1863). De
havde 1 datter.
Hans Iwersen Hostrup (1834 –1881). Gift 1857 med Catharine Wilhelmine Petersen
(1833-1907). De fik 7 børn.
Christian Hostrup. (1865 – 1920). Ugift, solgte gården 1911 til Christian Kiers far, Ernst
Kier, der kom fra Kiersgård i Højer.
Husstand 1845
Christian Christensen Hostrup, 41 år Gårdmand.
Engel Hedewig Iwersen Schmidt. Kone, 38 år.
5 børn.
1 Husjomfru.
2 Tjenestepiger.
6 Tjenestekarle.
Fra 1730 til 1911 har gården været i Hostrupslægtens eje. Den første ejer hed Chr.
Christensen. Han var søn af Christian Adolph fra Hostrup og tog navnet Hostrup som
efternavn.
I 1911 blev gården købt af Ernst Kier, han kom fra Kiersgård i Højer og blev gift med Didde
f. Ratenburg, Daler.
I 1935 brændte gården efter børns leg med tændstikker. Gården blev så flyttet op på
hjørnet af Hostrupvej og Hedeagervej. 1953 overtog Marie og Christian Kier gården, og i
dag ejes den af Ina og Thomas Kier.

Kærvej 22. Christine og Ernst Kier købte gården
1911 af Christian Hostrup. Langfredag 1935
brændte gården, som blev nyopbygget på
Hostrupvej 19

Gårdspladsen i den gamle gård, Kærvej 22.

Den nye skole. Der blev først bygget forskole
med frk. Clausen som lærer. 1958 blev så hele
skolen udbygget og den gamle skole nedlagt

Jejsing tyske kommuneskole, opført 1923.
Enelærer var Johannes Nørrelykke. Børn f.v. Carl
Haase, Luise Mathiesen, Lina Kier, Hinrich
Nørrelykke? og Friedrich Friedrichsen.

Kærvej 26 Frida og Johannes Wollesen, der var
maler, byggede huset her ca. 1950
Kærvej 28. Ingrid og Jes Brandt´s hus. Ingrid
havde systue og Jes var cykelhandler, han havde
først sin forretning på Vestervang 1

Kærvej 32. Didde og Johan Lorenzens hus og
snedkerværksted. Johan åbnede en snedkerværksted i den gamle skole i Hostrup

Kærvej 26
Da Johannes Wollesen nedsatte sig som maler i Jejsing, boede han i loftetagen hos
karetmager Herman Martensen, Hostrupvej 25. Frida og Johannes Wollesen byggede
senere et hus med tilhørende malerværksted på her på Kærvej 26.

Kærvej 28
Ingrid og Jes Brandts hus. Ingrid har havde en systue og Jes havde et cykelværksted. I en
årrække kørte Ingrid og Jes Brandt mælketur rundt i Hostrup sogn for mejeriet. Dengang
kunne man købe mælken ved huset, lige som i dag, hvor man kan købe hjem-is.

Kærvej 30
bygget af Johannes Mathiesen fra Tidsholm som aftægtshus. Huset har været ejet af Ulla
og Kaj Nielsen. I 1985 brændte huset. I dag ejes huset af Ingeborg Leonhardt.

Kærvej 32
Didde og Johan Lorenzens hus og snedkerforretning. Johan havde før haft
snedkerforretning i den nedrevne gamle skole i Hostrup. Johan var ansat ved Hostrup kirke
som kirketjener fra 1974 til 1989 med Didde som medhjælper.

Vestervang
Når man kommer forbi, hvor Jejsing gamle skole har ligget og går til venstre, kommer man
ind på vejen Vestervang.
På højre side af vejen har der ligget en firelænget gård. Her har Anna og sognefoged
Peter Nielsen Petersen boet med deres 8 børn fra 1829 – 1854.
Peter N. Petersen havde i 1854 været til skatteligning i kroen og mente, at han var blevet
sat alt for meget op i skat. ”Så kan I jo bare købe gården”, fik han sagt. Der var 4 mænd der
trak sig tilbage og drøftede sagen, og de enedes om købe gården.
Peter N. Petersen måtte nu hjem og fortælle kone og børn at deres hjem var solgt. Det må
have været en tung gang for ham. Konen og børnene havde også grædt, fortæller en datter
Nicoline g. Warming Lundsmark (1843 – 1937) i sine erindringer, nedskrevet i 1929, hvor
hun fortæller om livet i hjemmet og hendes skolegang i Jejsing skole.

Vestervang 1
Gården var sammenlagt af 3 ejendomme.
Den første ejendom var et lille kådnersted. Af dets beboere/ejere kan nævnes:
1745 Matthias Callesen.
1775 sønnen Matthias Callesen.
1776 enken Catharina P. Nielsen sen.
1807 Matthias Petersen.
1829 svigersønnen Peter Nielsen Petersen
Den anden ejendom som 1853 igen blev udskilt fra gården, havde følgende beboere/ejere
1777 Peter Nielsen.
1790 Niels Petersen.
1817 Matthias Petersen.

Vestervang 1. Huset her har været en firelænget
gård der ejedes af P.N.Petersen. Han sogte
gården i 1854 og flyttede til Haved. Gården blev
slagtet 1880-90, og stald og lade revet ned. Nu
ejes den af Anne og Hans Petersen.

Vestervang 5 Peter Markmands hus. Her har den
Sidste markmand boet. Der har været en lille stald
med plads til et par køer, og lidt jord var der også
til.

Vestervang 11. Madam Boysen der var ugift hun
havde arvet huset efter sine forældre. Hun var
dygtig til at kniple. Man siger hun testamenterede
alt til Sydslesvig. Huset blev købt af fam.Hartung

Vestervang 7 Dagmar og Andreas Madsen boede
her.I 1972 købte Agnes og Arne Johnsen gården.
Nu ejes den af Karla Bonde.

Vestervang 12 har været i slægten Hostrups eje i
flere generationer. Gården brændte 1934 og den
sidste ejer Christian Albert Hostrup, der var gået
konkurs flyttede til Løgumkloster.

Vestervang 11 Fam. Hartung solgte huset i
1970 til Signe og Preben Nielsen. Huset brændte i
i 1975 men blev nyopført. Nu har sønnen Knud
Nielsen vaskeri i huset.

1832 Peter Nielsen Petersen.
1853 Matthias Petersen.
1881 Peter Thomsen.
1884 Johannes Andresen.
Den tredie ejendom havde følgende beboere/ejere
1757 Peter Petersen.
1765 Riggel Matthiessen.
1771 Søren Sørensen senior.
1778 Jes Jensen.
1800 Jacob Andresen Schauwboe
ca.1830 Peter Nielsen Petersen.
1854 Boy Boysen Momsen, Hans Low og Peter Chr. Nissen.
1854 Agge Paulsen Schmidt, Matthias Hostrup, Jejsing og Christian Lorenzen Hostrup,
Rørkær.
1866 Hans Low, Jejsing
1890 blev jorden solgt fra gården og stuehuset blev til lejebolig.
Nis Brodersen.
Anne og Hans Petersen.
Familien Petersen.
Gårdejer og sognefoged Peter Nielsen Petersen f. i Jejsing, søn af kådner Niels Petersen
og Kjestine Hardwigs. I 1829 giftede han sig med Anne Nielsen f. i Jejsing, datter af
inderste Matthias Petersen og Inger Mathieses.
Peter Nielsen Petersen var oprindelig knapmager og har sikkert tjent gode penge derved.
Han blev senere kommunefoged for hele Solvig kommune, medstifter af sognets
sparekasse. For sine fortjenester under krigen 1848-51 blev han belønnet med
dannebrogskorset han. Hans familie flyttede senere til Haved i Rejsby sogn.
I 1890 blev gården solgt til en gårdslagter, stald og lade blev revet ned og stuehuset lavet
om til beboelse. Ejendommen har været beboet af Cille og Nis Brodersen; han var udlært
snedker og havde et snedkerværksted i huset.
I dag ejes huset af Anne og Hans Petersen.

De næste 3 ejendomme på højre side af vejen, 5, 7 og 11, har alle før i tiden været små
ejendomme med en lille stald til 2 – 4 køer og med lidt jord til. Vestervang 7 har med tiden
fået købt jord indtil. Da Dagmar og Andreas Madsen ejede ejendommen hørte der 40 tdr.
land til ejendommen.

Vestervang 5 - Markmandens hus
Her har den sidste markmand boet, ”Peter Markmand”. Hans rigtige navn var Petersen.
Han tjente en skilling ved at holde opsyn med kreaturerne på markerne. Var der løbet
kreaturer ud af indhegningen, fik han dem på plads og gik hen til gården, hvor de kom fra
og mærkede med kridtstreger på muren ved bagindgangen, hvor mange der var løbet ud.
Der blev så afregnet senere. Til huset hørte der lidt jord, så der kunne holdes et par køer.
”Peter Markmand” havde en ugift datter, Bertha. I skoletiden skulle hun i frikvarteret hjem
og bringe de futmælksspande, som var kommet tilbage fra mejeriet, ind i stalden, derfor fik
hun øgenavnet ”Bertha fut”. Dengang var der mange, der havde øgenavne.

Vestervang 7
Ejendommen brændte i 1884 efter børns leg med tændstikker. Christian Madsen havde en
vognmandsforretning på gården med hestekøretøjer. Dagmar og Andreas Madsen overtog
gården efter Christian Madsen. Der hørte 38 tdr. land til.
1972 købte Agnes og Arne Johnsen ejendommen. Svigerdatteren Karen og sønnen Børge
Johnsen overtog "Solvang" på Lydersholmvej 1. Agnes og Arne Johnsens flyttede senere
til Tønder og solgte ejendommen til Karla Bonde.

Vestervang 11
Marie Boysen arvede ejendommen efter sine forældre. Hun var ugift og havde været en
meget dygtig kniplerske. Huset blev efter hendes død sidst i tyverne solgt til familien
Hartung. Fru Hartung var fra øen Føhr. 1970 blev huset solgt til Signe og Preben Nielsen.
1. februar 1975 brændte huset og blev nyopbygget. Huset blev solgt til sønnen Knud, gift
med Nina, der driver forretningen ”Rens og Vask”.

Vestervang 13, ”Hedvigsminde”/”Hedwigsruhe”
Der har ligget en gård her, ejet af en familie Carstensen. Gården blev revet ned i 1876.
Hune Friedrichsen, der har ejet gården, hvor nu Merry og Børge Skamling bor, købte
jorden fra den nedlagte gård, og byggede huset her som aftægtsbolig. Huset blev opkaldt
efter Hune Friedrichsens kone. Der har været forskellige ejere i tidens løb, i dag ejes huset
af Karla og Ole Knudsen: se under Vestervang 18.
På venstre side af vejen, nabo til den gamle skole, lå en gammel gård ejet siden 1760 af
en Hostrupslægt. Den første ejer var Martin Christiansen Hostrup, som var født på
slægtsgården Kærvej 22. Der har ligget 3 gårde her langs med vejen. 1802 køber Jørgen
Hostrup den ene af gårdene og 1832 købes den anden gård ind til slægtsgården.

Vestervang 12, Christian Albert Hostrups gård
Gården, der blev sammenlagt af 3 ejendomme, brændte i1934.
Af den oprindelige gårds beboere/ ejere kan nævnes:
1760 Martin Christiansen Hostrup, født på slægtsgården, der hvor skolen nu ligger.
1777 Christian Hostrup.
1800 Jørgen Hostrup.
1841 Matthias Bendix Hostrup.
1867 Jürgen Christian Hostrup (se nedenfor!).
Beboerne/ejere af den anden ejendom var:
1726 Hans Tønning.
1747 Peter Hansen Møller.
1770 Boy Matthiesen.
1792 Hans Nielsen.
1802 Jørgen Hostrup.
1832 Jørgen Hostrup (jun.?) køber gården .
Beboerne/ejerne af den 3. ejendom var:
1770 Jørgen Nissen.
1777 Sønnich Jacobsen og sønnen Jacob Sønnichsen.
1801 Jacob Sønnichsen.

Vestervang 18. Anne og Paul Jensen´s gård
1926-1953. Sønen Christian overtog gården i
1953. Samme år blev han gift med Anne
Andresen fra ”Christiansminde” ved Aabenraa.

Gårdspladsen. Paul Jensen er ved at vaske
mejerispande

Vestervang 13. Her har ligget en større gård, ejet
af en Carstensen familie. Gården blev
sammenlagt med Vestervang 18. Bygningerne
blev revet ned i 1876 og Hune Friedrichsen, som
havde købt stedet, byggede en aftægtsbolig her.
Den blev kardt ”Hedwigsruh”.

Der rives hø sammen. Christian Madsen,
Vestervang 7 med 2 af sine børnebørn.

Vestervang 18. Stald og lade med det høje
trempel af spåner..

Vestervang 18, der i dag ejes af Merry og Børge
Skamling. De købte huset i 1972.

1832 Jørgen Hostrup køber ejendommen.
Ejerne:1841 Matthias Bendix Hostrup f.1809 på slægtsgården i Jejsing, hvor nu skolen
ligger. Gift med enke Anne Margarethe Høgel, Læk (1801-1868). Af deres børn blev en
datter gift på Solvig med Ludolph Outzen, og sønnen Jürgen Chr. Hostrup (1835 – 1911),
der 1867 blev gift med sin kusine Engeline Hostrup (1845-1894). De fik 3 sønner og 2
døtre.
Den samlede gård, som Jørgen Hostrup overtager efter faderen Matthias Bendix Hostrup,
havde i 1867 beboelse, stald, lade og 84 ha. I 1903 overtages gården af Christian Albert
Hostrup f. 1870, gift med sin kusine Kjestine Nielsen f. 1885. De tog 2 børn i pleje.
I 1934 overtog Höferverwaltungsgesellschaft A/S, Haderslev, gården. Den brændte samme
år og jorden blev solgt til Meta og Andreas Nissen, der genopførte gården under navnet
”Dornhoch” ved Flensborg landevej. Brandtomten blev solgt til Jens Hansen, der byggede
en ejendom her, som nu ejes af lærer Erwin Iwersen.
Husstand på gården 1845
Matthias Bendix Hostrup 36 år.
Anne Margrethe Høgel 42 år.
Cathrine M. Petersen 20 år steddatter.
Peter B. Hostrup 13 år barn.
Jürgen Hostrup 10 år barn.
Ingeborg Hostrup 7 år datter.
Christina Hostrup 17 år husjomfru.
Diederick Lykau Bremen 28 år tjenestekarl.
Nis Andresen Christensen 26 år tjenestekarl.
Peter Christensen Petersen 22 år tjenestekarl.
Peter Johansen 20 år tjenestekarl.
Thomas Chr. Petersen 17 år tjenestekarl.
Ingeborg Brodus 21 år tjenestepige.
Anna Marg. Christensen 21 år tjenestepige.
Den næste gård på Vestervang 18, har været ejet af Christian Adolph, der var sognefoged
under Tønderhus. Han ejede også en gård i Hostrup, der hvor Arentoft bor. Christian
Adolph var stamfader til Hostrupslægten, da det var hans søn, der købte Kærvej 22 og tog
efternavnet Hostrup.

Vestervang 18, Skamlings ejendom
Ejere:
1735 Christian Adolph, foged under Tønderhus.
1770 Peter Christiansen Adolph.
1794 Hune Friedrichsen. Svigersøn. Sognefoged.
1830 Friedrich Hune Friedrichsen.
1871 Hune Benzen Friedrichsen gift med Hedewig Nommensen fra øen Føhr. Gården var
da på 91 ha.
? Schäff, svigersøn til Hune Benzen Friedrichsen.
1928 Enkefru Christine Schäff.
1931 Landmand Paul Jensen, Rørkær.
1953 Christian Jensen.
1971 Gyldham, jorden bliver solgt til Markus Nissen og Theodor Jepsen.
1972 Merry og Børge Skamling.

Grd. Friedrich Hune Friedrichsen blev gift 1845 med Inger Christine Lolland (1810 – 1879),
der var fra Sdr. Bjært v. Kolding. Friedrich Hune Friedrichsen druknede 1855 i en grøft ved
skoletoften i et uvejr, medens han var på vej hjem fra kroen.
Børn:
Anne Marie Christina (1847 – 1852) druknede i en grøft ved huset.
Jens Martensen Friedrichsen (1850 – 1851).
Hune Benzen Friedrichsen, der overtog fødegården.
Jens Martensen Friedrichsen døde ugift.

Rørkærvej
Fra Kærvej 18 går vejen af til venstre og vi kommer ind på Rørkærvej. På Rørkærvej 1
ligger den gamle gård , som har været ejet af slægten Ellhøfft, som kommer fra Elhøj, der
ligger på den anden side af grænsen.
I 1884 blev ejendommen solgt til Markus Markussen, som var hestehandler, en bror til den
store hestehandler Hans Markussen i Rørkær. De 2 brødre var fra Sønder Brarup, Deres
mor var en datter af Knud Knudsen, der ejede ”Trøjborg”.

Rørkærvej 1
Johanna Rasch fra Rørkær og Peter Ell blev gift 1842. De fik ingen børn. Arvingerne
mageskiftede 1884 ejendommen med Carsten Scheltes gæstgiveri i Husum mod 50.000
mark. Ejendommen var på 200 tdr land. Besætningen og det meste af jorden solgtes ved
offentlig auktion; her købte Chr. Michelsen 15 - 16 tdr land, der lå syd for Grønå.
Ejendommen og resten af jorden, 8 tdr., købte hestehandler Markus Markussen, Markus
Lorenzens morfar. Et hus med toft, den senere tyske skole, blev solgt til frk. Jensen.
Familien Marcussen flyttede til Tønder og ejendommen blev solgt til Marie Linnet. Hun
havde været gift med Christian Linnet, som var forpagter på Solvig, Christian Linnet døde
1915 af rosen, medens han var soldat på Sild. I 1940 døde Marie Linnet, og hendes børn
solgte ejendommen til Christian Jessen, Julianebjergvej på Solderup Mark. Ejendommen
på Solderupmark blev forpagtet ud, indtil den blev overtaget af datteren Luise og
svigersønnen Søren Byriel.
Efter Chr. Jessen havde ejendommen på Rørkærvej skiftende ejere. I dag ejes den af
Uwe Max Petersen, der har oprettet en ridehal.
Ejere af gården:
1751 Peter Petersen, Ellhøfft.
1785 Peter Petersen Ellhøfft.
1787 sønnen Peter Petersen Ellhøfft.
Cornelius Petersen Ellhøfft.
1811 Michel Petersen.
1830 Peter Henrik Petersen Ellhøfft.
1864 enken Johanna, f. Rasch.
1884 Hestehandler Marcussen.
1922 Marie Linnet.
1942 Christian Jessen.
Gårdens beboere 1845
Peter Ellhøfft f. i Flensborg (1781- 1864), gift 1842 med
Johanne Rasch f. i Rørkær (1801 – 1875).

Rørkærvej 1. 1884 købte Markus Marcussen
ejendommen. Han var hestehandler og morfar til
Markus Lorenzen

Rørkærvej 1. 1922 blev ejendommen solgt til
Marie Linnet. Hendes mand var en årrække
forpagter på Solvig.

Rørkærvej 3. Jens Peter Jacobsens ejendom,
nu Birgitte og Mogens Gabs ejendom.

Rørkærvej 4. Det gamle Knapmagerhus. Huset
blev revet ned sidst i trediverne. Der har været 13
knapmagere i Jejsing.

Rørkærvej 15. Her er Chr. Madsen født. Faderen
var vognmand, ”foemand” med hestekøretøj. Et
barnebarn Midde Brodersen har boet her i mange
år. Senere Oda og Ernst Hansens hus.

Rørkærvej 7. Her på vejen har der boet knapmagere på de små ejendomme. Huset har været
aftægtsbolig for Søren Smeds forældre. Anne og
Jacob Jacobsen har boet her i en årrække.

Nis Rasch f. i Rørkær (1814 – 1895). Husfaderens medhjælper.
Amalie Rasch, søster til Nis Rasch, f. i Rørkær (1823 – 1860). Husjomfru, gift Michelsen,
Jens Peter Sand 30 år f. i Vedersø, Tjenestekarl.
Peter Paulsen 29 år f. i Lydum, Tjenestekarl.
Niels Iwersen 18 år f.i Hee, Tjenestekarl.
Anna Maria Bodolin f. i Jels, Tjenestepige.
Nis Rasch blev gårdejer i Hostrup, gift 1857 med Cathrine Margaretha Petersen, Jyndevad.
Amalie Rasch blev 1852 gift med Christian Michelsen, Jejsing; boede på Rørkærvej 3. De
havde 1 datter Anne, der blev gift med Mathias Jepsen, Rørkær.
Lidt længere henne af Rørkærvej, går der en lille vej af til Birgitte og Mogens Gabs
ejendom, Rørkærvej 3. I 1829 købte Peter Nielsen Michelsen, der kom fra Rørkær,
ejendommen her. Peter N. Michelsen var en fætter til Christian Michelsen på Kærvej 1,
som Peters søster Metta blev gift med i 1854.
I 1852 overtog sønnen Christian ejendommen, han blev gift med Amalie Rasch fra
Rørkær. Amalie og Christian døde begge meget tidlig. Deres eneste datter Anne fik efter
deres død sit hjem ved mosteren Johanne Rasch, Rørkærvej 1.
Christian Michelsens bror, Niels Peter Michelsen blev gift med Anna Pauline Hansen,
”Bimpel”. Hun var eneste datter på ”Bimpel”, så efter giftermålet overtog Niels Peter
Michelsen sammen med Anna Pauline gården.

Rørkærvej 3, Gabs’ ejendom
Af dens beboere/ejere kan nævnes
1776 Paul Boysen og Peter Paulsen
1800 Matthias Paulsen
1819 Jess Iwersen
1829 Peter Nielsen Michelsen. Da dennes enke, Anna Maria, i 1840 gifter sig med Thomas
Carstensen, skiftes der, og efter fradrag af gæld opgøres gårdens værdi til 2667 mark, der
deles mellem enken og børnene. Ægteparret Carstensen bliver sættefolk indtil sønnen,
Christian Michelsen, bliver myndig. Da denne overtager gården, tilsikres moderen med
ægtefællen aftægt, og desuden skal han betale moderen 362 mark, broderen Niels Peter
600 mark, broderen Martin 600 mark, søsteren Anna Maria 300 mark og søsteren Metta
300 mark.
1841 Christian Michelsen (1824 –1869); han blev i 1852 gift med Amalie Rasch (1823 –
1860).
1866 datter Anna Maria Christiane Michelsen. Gården havde da beboelse, stald, lade,
vaskehus og 36 ha.
1871 bliver Anna Maria Christiane Michelsen gift med gårdejer Hans Jepsen, Rørkær.
Hun sælger i 1908 ejendommen til Niels Jacobsen der kom fra Emmerske bjerg. Siden
overtages den af Jens Peter Jacobsen. Ejendommen har været på 40 tdr. Efter Jens Peter
Jacobsens død, blev jorden solgt fra og selve ejendommen solgt til politibetjent Henning
Jørgensen.
I dag ejes den af Birgitte og Mogens Gabs..
På venstre side af Rørkærvej, har der ligget 3 små ejendomme, I haven, hvor der før har
været købmandsforretning, har det ligget en lille ejendom, som for længst er revet ned.
Der hvor Mie og Markus har bygget deres hus og Else og Kedde Bertelsens hus ligger, har
det gamle knapmagerhus ligget. Til sidst er der så huset, hvor Oda og Ernst Hansen har
boet.

Rørkærvej 7. Brandværnet spiller til guldbryllup
ved Anne Christensen og Søren Smeds forældre.

Rørkærvej 15. Christine og Markus Peter Jessens
Hus. Markus var handelsmand. Christine blev
næsten 100 år.

Rørkærvej 17. Bemærk storkereden ved huset.
Dengang var der mange storke.

Rørkærvej 8. Rudolf Rossens hjem. Faderen Chr.
Rossen havde her vognmandsforretning med
hestekøretoj. Han var såkaldt ”foemand”.

Rørkærvej 17. Hans Bonichsens ejendom Han var
daglejer og havde 3-4 køer. En ugift datter, der
boede hjemme, gik rundt og syede for folk.

Rørkærvej 19. Christian Hansens ejendom.
Christian Hansen kørte med stude en tid. Der
hørte 18 tdr.land til ejendommen. Sønnen
Christian solgte ejendommen til maler Meyer i
1953.

Rørkærvej, 4 Det gamle Knapmagerhus
I midten af 1700 tallet indførtes knapmagerhåndværket her på egnen, men det var først
efter krigens ophør 1814, at den gode tid for knapmagerne begyndte. I året 1819 var der 13
personer i Jejsing, der ernærede sig ved knapmageriet. Man støbte tinknapper i forskellig
størrelse. På den tid sagde man, at det var bedre at være knapmager end at være bonde.
Efter statsbankerotten i 1813 blev der svære økonomiske tider for bønderne. En del
bønder måtte gå fra hus og hjem. Det fortælles om en bonde der var ude at pløje en
forårsdag, hvor lærken sang over hovedet på ham, at han råbte til lærken: ”Do kan savt
søng de’ op, do skal it betal skat”.
Af dets beboere/ejere kan nævnes:
1792 Hans Friedrichsen.
1800 Christen Nielsen.
1830 Lorenz Gottfriedsen.
1860 Dorthea Lorenzen Gottfriedsen g. m. Mads Jensen Korsgaard.
1907 datteren, Mette Cathrine f. Korsgård g. m. Chr. Christensen.
1928 de tre søskende: Mads Christensen, "Jyllænder", Christian Christensen, Dorothea
Petersen f. Christensen.
1928 Husmand Peter Wollesen, Jejsing.
1928 Albert Jørgen Hostrup, som anvendte den til fodermesterbolig for Marie og Hans
Thomsen.
I trediverne blev huset revet ned, og Marie og Hans Thomsen flyttede om til Hans Paulsen
på Ebbedamvej.
Der blev senere på stedet bygget et nyt aftægtshus af Lisbeth og Marinus Andersen, der
kom fra Ellehus, hvor de havde haft en ejendom. I dag beboes huset af Else og Kedde
Berthelsen.

Rørkærvej
fortsætter på den anden side af Ebbedamsvej. Her på vejen har der på begge sider ligget
små ejendomme. I nogle af ejendommene har der sikkert boet knapmagere. Solvig må
have ejet en del af ejendommene i Jejsing, da der stadigvæk er jord, der ejes af Solvig,
nemlig Rørkærvej 15 og Klystervej 5.
Der hvor Lene Petersens hus ligger, har der før ligget et hus, hvor Rudolf Rossens
bedsteforældre har boet.
Inden bilernes og cyklernes tid kom folk fra Rørkær gående til kirke ad Rørkærvej. For at
forkorte vejen kunne de gå ad en sti, som er der endnu i dag. Den går mellem Lene
Petersens og maler Meyers huse, over jernbanen og ned til vejen, der går mod øst op til ”æ
stoksti”

Rørkærvej 7
Smed Sørensens mor og far har haft aftægtsbolig her. Senere blev huset ejet af Lauridsen
fra Tidsholm, efterfulgt af Anne og Jacob Jacobsen.

Rørkærvej 8
Rudolf Rossens fødehjem. Mine og Christian Rossen havde 6 børn, 2 piger og 4 drenge.
Chr. Rossen var vognmand, "Foemand". I den vestre del af huset har der været plads til 2
heste. Senere blev huset aftægtsbolig for Christian Madsen fra Vestervang. I dag bor Birthe
og Erwin Nielsen her.

Vest for huset har der ligget en ejendom, ejet af Mathias Friedrichsen. Ejendommen
brændte 1905, hvorefter den blev nyopført bag banen ved Hostrupvej 43, og blev senere
overtaget af børnene Esther og Marius Friedrichsen.

Rørkærvej 12
Ejendommen har været ejet af Dora f. Christensen og Jes Petersen; han var ansat ved
jernbanen. Dora gik under navnet, ”Dora Jyllænder”. Næste ejer var sønnen Paul Petersen,
der var handelsmand og gift med Anita, der kom fra Visby.
Vest for ejendommen her har der ligget et hus, der var fodermesterhus til Kiers gård.
Huset blev solgt til Johan Dünnweber, der senere flyttede til Draved. Sidst i trediverne blev
huset - sammen med 3 andre huse i Jejsing - revet ned.

Rørkærvej 15
Her boede Christine og Marcus Peter Jessen, der var handelsmand og havde 3 - 4 køer.
Marcus Peter Jessen døde 1955 og Christine døde 1986, knap 100 år gammel.
I dag ejes huset af Lore og Finn Johannsen.
En strimmel jord øst for huset ejes af Schackenborg.

Rørkærvej 16
Huset har været længere, og der boede tidligere 3 familier i det. Halvdelen af huset blev
revet ned, og i det bevarede boede Sine Gasenzer, der var krigsenke fra første
verdenskrig. Da sønnen Kalli Gasenzer boede hjemme, havde han et stort fårehold. Det
var et flot syn, når han kom drivende ned ad vejen med hele flokken. Kalli Gazenser blev
gift med Marianne Jensen fra Solderup, og flyttede til Bøgvad, hvor de havde købt en gård.

Rørkærvej 17
Ejendommen har været ejet af Hans Bonnichsen, der gik ud som daglejer og havde en
stald med 3 - 4 køer. En ugift datter, der boede hjemme, gik rundt i hjemmene og syede for
folk. Da hun døde, arvede hendes søster, g. Nissen, i Flensborg, ejendommen og lejede
den ud til Hanne og Albert Haase. Haases købte senere hus på Klystervej 3. Lene og
Heine Petersen købte ejendommen og senere blev selve huset solgt til lærer Holmelund,
mens de selv byggede et nyt hus på Rørkærvej 21. Jorden er solgt fra.

Rørkærvej 19
Christian Hansens ejendom, som har været en landbrugsejendom, hvor stalden og laden
er revet ned. Der har hørt 18 tdr. land til ejendommen. Christian Hansens søn, Christian,
der var flyttet til Fyn, solgte efter forældrenes død huset i 1953 til malermester Meyer, som
har lavet huset fuldstændig om og kaldt det "Redeligheden".

Rørkærvej 21
Bygget og beboes af Lene Petersen.

Ebbedamsvej
begynder ved ”Slottet” og går ud i ”æ stoksti” ved jernbanen. Vejen har navn efter en lille
dam, der har ligget lidt syd for Ebbedamsvej 2. Her ved dammen tændte man i gammel tid
blus på ”Pers avten”. Det var den 21. februar, da mente og håbede man at den værste
vinter var overstået.
Den gamle høkerbutik lå her på vejen, nu Ellen Fink og Bent Andersen hus og på modsat
side af vejen, hvor Anne og Christian Christiansen boede, var der skomagerværksted. Lidt
længere mod syd addvejen lå det gamle hus hvor Lise og Julius ”Jyllænde” havde boet i og
nabo til deres hus, lå det gamle hus, ejet af Hans Paulsen, som brændte nytårsårsdag
1942.

Ebbedamvej 1
Her er Christian Madsen født. Han boede her sammen med sine forældre Marie og Mads
Madsen og 7 søskende i det lille hus. Mads var vognmand, ”Foermand”. En datterdatter
Midde Brodersen boede her i mange år. Senere har Oda og Ernst Hansen ejet huset.

Ebbedamvej 3, Den gamle høkerbutik
Bothilde og Johan. P. Lorenzen, der kom fra Søndernæs, købte butikken 1903. De var
bedsteforældre til Marcus Lorenzen. Fra 1928-1934 var butikken udlejet til Samuel
Thomsen. Marcus overtog så forretningen, kun 20 år gammel.
I 1936 blev Markus gift med Mie, og samtidig flyttede forretningen om i Mies fødehjem på
Kærvej 18.
Frida og Eli Hinrichsen har boet her i en årrække, da de var ansat som pedel ved skolen.
Efter Elis død solgte Frida huset til Henning Lauridsen og selv blev hun boende i den
nordlige længe, indtil hun flyttede ned i en pensionistbolig.
Nu ejes huset af Ellen Fink og Bent Grosen Andersen.

Ebbedamvej 4
Lidt nord for det nuværende hus har der ligget et gammelt hus, det brændte nytårsdag ved
middagstid 1942 som følge af børns leg med tændstikker. Huset har været ejet af Hans
Paulsen, der var invalid og ernærede sig ved at dyrke grøntsager. Grøntsagerne læssede
han på en 2-hjulet hestekærre, som han trak ind til Tønder for at sælge dem. Marie og
Hans Thomsen flyttede fra Rørkærvej hertil og plejede Hans Paulsen på dennes gamle
dage. Da han døde, arvede Marie og Hans Thomsen huset.
I dag ejes det af Eduard Thomsen, der har haft mekanikerværksted her,

Ebbedamvej 6
Her har der ligget en gammel hus, der var ejet af Lise og Julius Jensen. Lise var fra
Østpreussen og Julius var ”Jyllænder”. Julius var en dygtig arbejdsmand og har gravet
mange brønde i sognet, han var en excellent stenhugger. Han kunne godt lide brændevin,
som han fik smag for, da han hjalp ved den store kolera epidemi i Hamburg i slutningen af
1800 tallet. Det hed sig, at man ikke kunne blive smittet af koleraen, når man drak
brændevin.
Huset blev - sammen med 3 andre gamle huse - revet ned sidst i 1930’erne.
Ingemarie og Christian Andresen byggede i et nyt hus her i1961.

Ebbedamvej 3. Fra venstre, Bothilde og J.P.
Lorenzen med Markus og svigerdatteren Jane
Lorenzen, født Marcussen. Markus far døde, da
Markus var 5 år.

Ebbedamvej 3 ”Æ høkerbutik”. Et dejligt billede af
den gamle butik.

Ebbedamvej 8. Forhv. Sognerådsformand
Christian Christensen købte huset af Mathias
Jepsen, efter at hans mor var død 1921

Ebbedamvej 3. Bagsiden af huset fra tiden da
Frida og Eli Hinrichsens boede her.

Ebbedamvej 3 ”Æ dørns”, stuen. Bothilde og J.P.
Lorenzen stue med de gamle møbler og billeder.

Christian Christensen var født nord for grænsen.
Anne var fra Østerby ved Daler. I 1950 blev Chr.
Christensen valgt til sognerådsformand, hvilket
han var indtil 1970, da vi kom ind i storkommunen.

På Ebbedamvej lå et gammelt hus, der nu er
revet ned. Der har Lise og Julius Jensen boet.
Inge-Marie og Christian Andresen har bygget
et nyt hus her.

Ebbedamvej 4. Lidt nord for Eduard Thomsens
hus har dette hus ligget. Det brændte nytårsdag 1942. Huset har været ejet af Hans Paulsen, der var invalid og levede af at sælge
grøntsager , som han kørte til Tønder med sin
heste-kærre.

Lise og Julius Jensen i haven. I baggrunden
ses Ebbedamvej 3, hvor der var købmandsforretning.

Marie og Hans Thomsen. Marie var født Gläser
fra Flensborg og Hans var fra Solderup. Hans
var i mange år fodermester ved Albert Hostrup.
De fik 16 børn, hvoraf 4 døde som små.

Luftfoto af Vestervang, Kærvej og Ebbedamvej
Luftfoto Ebbedamvej og Kærvej. Forneden til
venstre, Eduard Thomsens hus.

Ebbedamvej 8
Skomager Christian Christensen og hustruen Mette flyttede hertil i 1906, da de blev gift. De
havde skomagerværksted mod nord. De flyttede 1911 til Kærvej 18 og solgte huset som
aftægtsbolig til Betty Jepsen, født Brink, opvokset på Brinks går i Rørkær. Hun havde været
gift med Theodor Jepsen, der døde 1908.
Da Betty Jepsen døde 1921, købte Anne og Christian Christensen huset. Anne var en
søster til smeden Søren Sørensen. Chr. Christensen kom fra Jylland til
grænsegendarmeriet i 1920; senere kom han til Tønder amts vejvæsen som vejformand.
Han har i mange år været sognerådsformand. Han var socialdemokrat, men blev også
valgt af de borgerlige. Som sognerådsformand var Christian Christensen en meget
respekteret mand.

Klystervej
En lille vinkelvej der går af til venstre fra Rørkærvej. Her på Klystervej 5 boede Christian
Høeck, og derefter Mie Petersen. Det er her ved dette hus, at der ligger et lille stykke jord,
som hører til Solvig. I dag ejes huset af Conni og Christian Kjeldsen, der har bygget det en
del om.
Længere henne af vejen ligger det lille bagehus, hvor man bagte brød op til 1900-tallet.
I 1903 nedsatte der sig 2 bagere i byen: Carl Tranekjer i den gamle bydel og Andreas
Hansen i ”æ Nystad”, og så købte de fleste familier vel deres brød ved bageren til stor
lettelse for husmoderen. På gårdene, hvor der var bagehus, bagte man dog endnu nogle
steder i mange år brød i den store ovn.
Da jernkomfurerne begyndte at komme i hjemmene her på egnen omkr. 1880, forsvandt
de åbne ildsteder. Man kunne nu bage lagkagebunde, sandkage m. m. i de små ovne, der
var i de nye komfurer.
Det fine kaffestel, der før kun havde haft kop og underkop, kom der nu kagetallerkerne til,
hvor man kunne have det fine bagværk på, når der var kaffegilde.
Hvor Klystervej bøjer, ligger huset, hvor familien Haase har boet i mange år og nabo til
dem boede skomageren Jens Andresen, der både var skomager og ”sajler”. Jens
Andresen og hans bror Calle Andresen spillede i mange år med ved dilettant nede i
forsamlingshuset.

Klystervej 1
Emilie og Hans Thomsen har ejet huset. Datteren Hanne var gift med skomager Jens
Andresen; de havde først en forretning Hovslund i 6 år, men flyttede hjem til Jejsing for at
etablere sig som skomager og ”sajler”. I huset boede Hannes forældre, onklen Peter Skødt,
Hanne og Jens samt deres fire børn .Efter at Hannes forældres og Peter Skødts var døde,
arvede Hanne huset. Hanne og Jens flyttede om på Søndertoften i en pensionistbolig, og
huset blev solgt til Kirsten Terp.

Klystervej 3
Har været ejet af:
Jes Wilhelmsen, farbror til Jens Wilhelmsen.
Hans Berg.
Marie og Martin Hansen, der byttede deres ejendom i Vognshøj med Hans Berg.
I 1948 flyttede Marie og Martin Hansen om til Højgade 8, og huset blev solgt til Hanne og
Albert Haase.

Klystervej 1. Huset da, Emilie og Hans Thomsen
ejede det.

Klystervej 3. Hanne og Albert Haases hus.
Tidligere ejere: Jens Wilhelmsen, farbror til Jens
Wilhelmsen på Kærvej 38, Hans Berg, og Marie
og Martin Hansen, der byttede deres ejendom i
Vognshøj med Hans Berg. Haases købte huset
1948.

Klystervej 12.Huset har været bagehus for byens
borgere. I mange år boede Juliane Haase her,
bedstemor til Haase familien. Der har været
forskellige ejere i huset. I dag står det tomt.

Klystervej 1. Familien Thomsen, med børnene
Jacob og Hanne. Hanne blev senere gift med
Jens Andresen, der var skomager.

Klystervej 14 og 12. På Klystervej 14 har Ella og
Søren Sørensen boet. Ella døde meget tidlig og
Søren flyttede til Tønder.

Klystervej. Foran skomager Andresen´s hus. Til
venstre, Albert Haases og bagved Christian
Christensens (Hoeck) huse.

Klystervej 12
Huset har været bagehus til omkring 1900 for byens borgere; senere blev huset til
beboelse. Juliane Haase, der kom fra Tidsholm, har boet her på aftægt, senere har huset
haft mange forskellige beboere. Louise Ungstrup har været den sidste, der har boet der.
Efter hendes død står huset tomt.

Klystervej 5, Conni og Christian Kjeldsens hus
Huset har været ejet af Christian Petersen der blev kaldt ”Christian Høeck”, da han i mange
år havde tjent ved Friedrich Høeck i Rørkær. Christian Høeck var meget sparsommelig, gik
i seng med hønsene og købte altid kun 2 briketter ad gangen ved købmand Tranekjer. En
ugift datter boede der til sidst, men døde meget tidligt. I en årrække boede Mie Petersen
her. Huset blev solgt til Christian Kjeldsen, der er pedel på Jejsing skolen.

Klystervej 7
Heinrich Dünnweber, der var snedker og kirkeældste, har boet her i huset. Efter Heinrichs
død blev hans enke Gine boende her i mange år. Regine Petersen købte huset og flyttede
hertil sammen med børnene efter hendes mand Christian Petersens død. De havde haft en
gård på Solderupmark. Regine ernærede sig ved at rulle tøj for folk. Senere købte Bodil og
Henrik Olsen huset, der havde en kiosk ved huset. Politibetjent Graversen overtog huset. I
dag ejes huset af Henning Andresen, søn af Ingemarie og Chr. Andresen på Ebbedamvej
8.

Møllevænget
er en lille vinkelvej der går fra Kærvej 34 forbi dammen og ned til Hostrupvej. Her ved
dammen, hvor det gamle Jejsing sluttede og Nystaden begyndte, er der sikkert blevet
gravet ler til teglværket, som har ligget nede på terrænet ved banegården. Hvornår der har
ligget et teglværk dér, ved man ikke. Der har været mange små teglværker rundt omkring
på egne; de har lavet teglsten til huse og gårde i omegnen.
Her på vejen ligger Jejsings ældste ejendom, hvor maler Thomsen og familie har boet.

Møllevænget 4
En af de ældste gårde i Jejsing, bygget 1690. Omkring 1900 købte maler Thomsen , der
havde 5 sønner og 3 døtre, gården. Indtil 1934 var der telefoncentral i huset.
Telefoncentralen blev passet af datteren Grethe Thomsen, sønnen, ”Peter Maler” var
handikappet. Han kunne ikke skrive eller læse, men huskede næsten alle Jejsings
beboeres fødselsdage. Da den sidste af hans ugifte søskende døde, blev gården solgt til
Ruth og Hans Chr. Snitgård, der har var pedel ved Jejsing skole. Den nordlige længe blev
revet ned og stuehuset blev restaureret. Huset er blevet solgt til lærer Volker Kracht.
Nystaden
I 1867 blev jernbanen Tinglev-Tønder anlagt af et engelsk ingeniørfirma. Der blev bygget
en station midt imellem det gamle Jejsing og Hostrup, hvor der engang har ligget et
teglværk. Her opstod der en ny bydel ”æ Nystaj”. En kro blev bygget, og i 1897 blev
mejeriet opført af 82 andelshaver med tilsammen 357 køer.

Efter århundredskiftet byggede man nogle rentierboliger. Andreas Hansen fra Rørkær kom
og nedsatte sig som bager (1903), og i 1919 åbnedes en brændsel og trælasthandel af
Chr. Tranekjer. På den anden side af vejen boede Anthoni Andresen, der havde en
skrædderforretning. Skrædder Andresens kone var sognets jordemor.
Et forsamlingshus blev bygget; det blev indviet 24 okt. 1909 med H. P. Hanssen som
festtaler.
I 1914 kom 1. verdenskrig og standsede al udvikling; først i midten af tyverne begyndte der
så småt at komme gang i aktiviteterne. Bønderne fik indlagt elektricitet ca. 1925 og kunne
nu male deres eget korn selv, hvorfor møller Carstensen, der havde en vindmølle på
Jejsing bjerg og før havde malet alt bøndernes korn, flyttede mølleriet op på Hostrupvej og
begyndte at sælge foderstoffer m. m.
Herman Martensen nedsatte sig som husslagter og karetmager. Andreas Hattesen
begyndte som selvstændig bygmester. I 1934 åbnede Martha og Calle en
købmandsforretning, hvor Calles far havde haft skrædderforretning.
Private huse blev der ikke bygget mange af i trediverne; der var ikke mange penge mellem
folk. Bønderne havde det økonomisk dårligt, og dengang sagde man ”Når bønderne ingen
penge har , går handelen også dårligt”.
Efter 2. verdenskrig begyndte byggeaktiviteterne på ny. På Hostrupvej åbnedes en
slagterbutik af Marie og Jens Wilhemsen (1948), Henrik Lü tzen nedsatte sig som
maskinhandler (1955). Eduard Thomsen byggede et mekanikerværksted, og Wilhem
Klippert åbnede en elforretning (1968). Peter Brandt havde en vognmandsforretning i
Møllevænget. I dag har Arne og Flemming Brandt deres egne vognmandsforretninger på
henholdsvis på Hostrupvej og Hedeagervej.
I efteråret 1962, tændtes der for første gang gadelys i Jejsing. Vandværkets bestyrelse
havde sat en indsamling i gang hos grundejerne, så man fik fremskaffet midlerne til
gadebelysning. Der kom gadelys både i den gamle bydel, i stationsbyen og ud til
hovedvejen, og der var stor tilfredshed i byen med belysningen.
D.L.G. købte i 1962 Chr. Carstensens korn- foderstofforretning med kornsilo og tørreri. I
1970 kom kommunesammenlægningen, og Hostrup sogn kom under Tønder kommune.
Sognerådet, der tidligere havde bestået af 7 lokalt kendt folk, blev nu nedlagt –
nærdemokratiet forsvandt fra sognet.
I dag kører der ingen tog mere. Stien, der forløb øst for forsamlingshuset og førte ned til
stationen er groet til. Forholdet, at der i døgnet kørte 8 tog hver vej og man kunne høre
togenes ”piften” i byen og derved følge med tiden, var noget der ”var engang”. Stationen,
hvor der tidligere havde været livlig trafik, er nu nedrevet. Privatbilerne holdt deres indtog,
og rutebilerne sørger for den kollektive trafik. I 1979 standsede mejeriet, hvor man før
havde haft mange arbejdspladser, det var blevet for lille. Mejeriselskabet ”Danmark” var
blevet oprettet, og herefter leverede de fleste andelshavere deres mælk hertil. Det var
meget trist at mejeriet måtte lukke; en god arbejdsplads gik tabt. Her har det været livlig
aktivitet fra tidlig morgen af personalet inde i mejeriet og af mælkekuske, der kom med
mælkespande fra gårdene. Senere var det tankbilerne, der hentede mælken.
I 1995 blev mølleriet nedlagt og flyttet til Bredebro og den store betonsilo blev revet ned.
Der har været tre købmandsforretninger i Jejsing. I dag har vi et supermarked. De to
bagerier er også lukket. Slagterbutikken er for længst lukket, da hjemmefryseren kom i
hjemmene. Maskinhandelen, som havde mange folk i arbejde, er efter flere ejerskifter
lukket. En stor del af befolkningen, der bor i Jejsing, arbejder i dag i Tønder.
En børnehave blev bygget i 1970 over for centralskolen på Kærvej. Jejsing centralskole,
der blev bygget 1958, er blevet udbygget flere gange. 1999 blev der bygget en halv hal til
skolen, så børnene og de voksne ikke behøver at tage til Tønderhallerne mere for at dyrke
idræt.

I begyndelsen af tredserne begyndte man at bygge et parcelhuskvater, Agertoften og
Søndertoften, med andels-, pensionist- og ejerboliger. I Egevænget på den gamle
sportsplads og langs med Kærvej er der også bygget parcelhuse, så i dag er det gamle
Jejsing og Nystaden vokset sammen.

Møllevænget 8
Huset er bygget omkr.1950 af Anneline f. Bork og Peter Petersen, der var baneformand
ved D.S.B. Anneline er i dag flyttet til Tønder. Huset blev solgt til B. Rasmussen og M.
Nielsen.

Møllvænget 10
Jensine (”Sisse”) og Peter Brandt åbnede i 1938 en vognmandsforretning, da de boede ved
Didde Jepsen, Kærvej 12. Sisse og Peter har været bestyrere på Jejsing forsamlingshus
fra 1941 til 1950, hvorefter de byggede hus og vognmandsforretning vest for
forsamlingshuset.
Sisse havde i mange år en varmerulle-forretning.

Møllevænget 12
Jejsing Forsamlingshus er bygget 1909. Forsamlingshuset har op gennem tiderne været
meget brugt til foredrag, dilettant, folkedans og gymnastik og med god tilslutning. Huset er
flere gange blevet udvidet. I dag bliver huset meget brugt til fester, dog er der stadig
foredragsaftner, folkedans og høstfest m.m. Huset har haft mange bestyrere i årenes løb. I
dag drives det uden bestyrer, husets bestyrelse udlejer huset til de forskellige formål og
festligheder.

Møllevænget 14
Huset bygget ca. 1910. I årene 1911-1920 var der posthus her. Efter 1920 kom posten ned
på stationen. Familien Greisen fra Lille Tønde kro købte huset til aftægtsbolig. Herefter har
huset haft forskellige ejere.
Ejes i dag af Berit Fabricius og Peter Petersen.

Møllevænget 15
Bygget af Julius Carstensen og en af hans svigersønner ca. 1940. Købt af Didde og Ernst
Kier til aftægtsbolig. I 1972 købte Dorthe og Tue Friedrichsen huset.

Møllevænget 16
Huset bygget 1909 af familien Reggelsen, der kom fra Solderup, hvor de havde haft en
gård. I en årrække var huset aftægtsbolig for Cathrine og Carsten Thygesen, der kom fra
gården ”Skrub” i Tønder landsogn. Ejes i dag af Gitte og Henning Knudsen.

Møllevænget 4. Den ældste bygning i Jejsing fra
1690. Familie Thomsen foran ejendommen, som
de købte omkring 1900.Der har været telefoncentral til 1934. Nu ejer Volker Karcht huset.

Møllevænget 12. Jejsing forsamlingshus bygget
1909. Huset er udbygget flere gange. I mange år
var der en bestyrer ansat. Nu lejes huset ud til
forskellige møder og festligheder.

Møllevænget 4 med de gamle staldbygninger.
Hans Chr. Snitgård rev den nordlige længe ned,
da han sammen med Ruth købte ejendommen

Et gymnastikhold ledet af Marie Rostgaard
Andersen fra ”Bimpel”, hvor Solvejg Friedrichsen
fra Rørkær, spillede til.

Folkedansere under ledelse af lærer Holmsgård.
Amatørteater i forsamlingshuset.

Jejsing Dam ved Møllevænget. Her mødes
det gamle og det nye Jejsing.

Møllevænget 14. Før 1920 var her KaiserlichKönigliches Postamt. Til venstre gik der en sti
ned til banegården. Bygningen bag ved huset
har været byens elværk til 1934. Herefter blev
byen tilsluttet højspændingen i Aabenraa.

Møllevænget 8. Anneline og Peter Petersen
har bygget huset ca. 1950. Peter var kendt
under navnet Peter Formand.

Møllevæget 16. Huset er bygget 1909 af
familie Reggelsen, der kom fra Solderup.
Senere aftægtsbolig for Kathrine og
Carsten Tygesen. Nu ejer Karin og
Henning Knudsen huset.

Møllevænget 10. Sisse og Peter Brandt har
bygget huset og vognmandsforretningen i
1950.

Møllevænget 15. Bygget af Julius Carstensen og Erna og Hans Paulsen ca. 1940. I
1972 købte Dorthe og Thue Friedrichsen
huset.

Hostrupvej
begynder ved Flensborg Landevej, går over jernbanen og slutter ved Hostrup kirke. Vejen
har før hen kun været et hjulspor og i meget dårlig tilstand, som næsten alle veje i sognet
var den gang. I begyndelsen af 1900-tallet solgte gårdejer Mette Michelsen et stykke jord til
sognet, som købte jorden for at vejen kunne gøres bredere.
. På øst siden af Hostrupvej, er der i nyere tid opført en række parcelhuse, der ligger langs
med vejen. På vestsiden af vejen ligger de forskellige værksteder og forretninger. Efter
korsvejen, hvor Kærvej slutter, og Hedeager begynder, ligger den lidt ældre ”Nystad”.

Hostrupvej 2
Jejsing Auto ejes i dag af Preben Johansen. Eduard Thomsen fra Ebbedamvej har bygget
forretningen, der senere blev solgt han forretningen til Andreas Hattens, der også havde
Lützens maskinforretning.

Hostrupvej 4
Jejsing Trælast- og Byggeforretning er oprettet 1965 af Grethel og Erwin Bucka, der
begyndte i Hattesens byggeforretning, Hostrupvej 13. Forretningen er flere gange blevet
udvidet. I dag er sønnen Kurt Bucka medejer og bor ved forretningen. Grethel og Erwin
Bucka er flyttet ned i huset på Møllevænge 11.

Hostrupvej 6
Lützens Maskinforretning. Jutta, f. Ratenburg, og Henrik Lützen åbnede i 1955 en smedeog maskinhandel. Henrik Lützen begyndte med en lærling, Christian Andresen,
Ebbedamsvej 8. Maskinhandelen blev efterhånden en stor arbejdsplads med mange
ansatte og den voksede op til en af landsdelens største. 1973 solgte Henrik Lützen
forretningen til fætteren Andreas Hattens, som var direktør for Tønder Sparekasse. 1988
solgte Hattens forretningen til OK Trading fra Ryumgård v. Ove og Richard Knudsen.
1993 købte Bente og Henry Christensen bygningerne, og der er i dag en bankohal i en del
af den.

Hostrupvej 13
Ella og Andreas Hattesen startede en byggeforretning her sidst i trediverne og solgte den til
Erwin Bucka i 1965. Sønnen Wilhelm Fries Hattesen byggede et hus nord for Hostrupvej
15.
Værkstedet er senere ombygget til 3 lejligheder, der har haft forskellige ejere.

Hostrupvej 8
Anne og Flemming Brandts vognmandsforretning.

Hostrupvej 12
Eva og F.W. Klippert byggede i 1968 en el-forretning, som de har drevet i en del år.
Butikken er i dag udstykket i 4 lejligheder.

Hostrupvej 6. I 1955 åbnede Jutta og Henrik
Lützen en landbrugsmaskinforretning. I 1973
solgtes forretningen til fætteren Andreas Hattens,
der solgte den videre til Ove og Richard Knudsen
I dag er der bankohal, som ejes af Bente og
Henrik Christensen.

Hostrupvej 12. Eva og Willi Klippert byggede i
1966 en elforretning som de har drevet i en del år.
butikken er i dag lavet om til 4 ejerlejligheder.

Hostrupvej 2. Eduard Thomsen åbnede et
automobilværksted her, der drives i dag som
Jejsing Auto.

Fra firma H. Lützen: Andr. Hattens,Otto
Feddersen Richard Jensen, Iwer Boysen og Niels
Høj Petersen.

Hostrupvej Mejeriet. I 1897 oprettedes her et
andelmejeri, senere et osteri. Her var en betydelig
arbejdsplads i byen i mange år, ind til mejeriet
lukkede i 1979 efter fusion med Mejeriselskabet
Danmark.

Hostrupvej 4. Gretel og Erwin Bucka havde først
byggeforretning på Hostrupvej 13, men byggede
så byggeforretning her, den er nu overtaget af
sønnen, Kurt Bucka.

Hostrupvej 1938. Til venstre Jejsing Mølle og
Calles købmansbutik. Til højre boede Cornelie,
Albert Hostrups mor.

Hostrupvej 26. Martha og Calle Andresens
købmandsforretning. Nu er der Spar-forretning
ved Christel og Erling Carl.

Hostrupvej 26. Martha og Calle Andresens butik.
På billedet ses Martha og børnene, Toni og Rita.
Martha, Calle, Toni og Magda Andresen. Calle var
den sidste sognefoged for Hostrup sogn. Toni og
Magda bor i Tønder og har ”Calle” forretninger
syd for grænsen.

Martha og Calle Andresen i den gamle butik. Til
venstre ses datteren Rita og bag ved til højre
sønnen Toni Andresen.

Andresen familien: Antoni Andresen, havde
Skrædderforretning. Calle ses til venstre i billedet,
og en bror, Jens i midten. Han havde en
skomager-forretning i Jejsing.

Hostrupvej 19
Langfredag 1935 brændte gården på Kærvej 22; den blev nyopført i 1935 på hjørnet af
Hostrupvej og Hedeagervej af Didde og Ernst Kier. De havde 5 sønner og datteren Lina,
der i en alder af 13 år på vej hjem fra skole i Tønder forulykkede 4.5.1933 på Flensborg
Landevej. Den ældste søn har været skibskaptajn i Tyskland. Den anden søn faldt i 2
verdenskrig. Sønnen Christian Kier overtog gården i 1953 sammen med Marie f. Petersen
fra Lille Emmerske. I 1988 overtog sønnen Thomas gården sammen med Ina f. Lorenzen
fra Wraagaard ved Burkal.

Hostrupvej 27
Blev opført i 1947 af Marie og Jens Wilhemsen, der indrettede en slagterforretning her.
Jens kom fra Hostrup, hvor han boede sammen med sine forældre, Martine og Wilhelm
Wilhelmsen. Han var husslagter og tagtækker. Martine og Wilhelm Wilhelmsen boede først
på loftet hos Marie og Jens og byggede så senere et hus på Hostrupvej 11 sammen med
sønnen Christian, der kørte rundt som fiskehandler på motorcykel med sidevogn. Marie og
Jens drev forretningen til 1978 og byggede senere et hus på Kærvej 38. Huset på
Hostrupvej 27 blev solgt til Hilda og Muck Khamphoukeo.

Hostrupvej 23
Lenne og Marinus Hansen byggede huset her i 1938. Marinus kom fra Rens, hvor han
havde været grænsegendarm. Da han flyttede til Jejsing, gik han i mange år post i Jejsing
og omegn. I dag bor Valborg Christensen i huset.

Hostrupvej 25
Christine, født Mylin, fra Rørkær og Herman Martensen byggede huset 1928. Herman var
karetmager og husslagter, han var opvokset i huset Højgade 6. Herman Martensens
værksted var i den nordlige ende af huset, og på loftet var der en lejlighed, udlejet til
Johannes Wollesen, der var malermester og senere byggede et hus på Kærvej 26.

Hostrupvej 27
Ella og Andreas Hattesen byggede her deres første byggeforretning, men måtte på grund
af landbrugskrisen i trediverne opgive forretningen. Sidst i trediverne, åbnede de en ny
forretning på Hostrupvej 13. Huset blev senere til aftægtbolig for Cornelie Hostrup fra
Kærvej 4 og senere aftægtbolig for Marie og Sønke Friedrichsen. Datteren Nicoline overtog
huset efter forældrene og boede her i mange år, indtil hun flyttede til Tønder. Huset
beboedes siden af familien Christiansen.

Hostrupvej 22
1925 flyttede Julius Carstensen, Jejsing mølle, fra Jejsing bjerg ned til "Nystaden" på
Hostrupvej. Møllen blev først drevet med dieselmotor og senere med elektricitet. Julius
Carstensen handlede med korn og kunstgødning. Peter Wollesen, Hostrup, var i mange år
møllersvend på møllen.

Momine og Julius Carstensen solgte mølleriet til sønnen Christian Carstensen, der
sammen med Henni, født Nomanni, drev forretningen.
I !962 købte D.L.G. korn- og foderstofforretning med stor kornsilo og tørreri for 550.000 kr.
Christian Carstensen blev ansat som bestyrer indtil 1970, herefter flyttede Henni og
Christian til Tønder på aftægt.
Senere blev huset solgt fra og forretningen blev drevet fra en kontorbygning. I 1995 blev
mølleriet nedlagt og flyttet til Bredebro. I dag er den store betonsilo revet ned; den var
Jejsing bys vartegn og som kunne ses langt væk i vort flade landskab.
Huset ejes i dag af Uffe Graabæk.

Hostrupvej 31
Huset er bygget af familien Bendix Jensen, der kom fra Californien, hvor de havde boet
nogle år. I 1945 flyttede Midde og Andreas Hansen over i huset. Andreas døde et år efter.
Datteren Andrea og svigersønnen Valdemar Thordsen, der boede i Rørkær, flyttede
herefter ind i huset til Midde. Før i tiden kunne man ikke se huset fra vejen, da det lå bag
ved mejeriet. I dag ejes huset af Annette og Thomas Olsen.

Hostrupvej: Mejeriet
Foran huset Hostrupvej 31, lå Hostrup sogns andelsmejeri, der begyndte 6. september
1897. Placeringen var midt i sognet lige ved banegården. Brændselet kom i
jernbanevagoner og smørdritlerne fragtet bort med jernbanen.
Mælkekørselen blev udliciteret til den lavest bydende. I Jejsing var det i mange år ”Peter
Maler Thomsen” fra Møllevænget, der kørte mælkevognen. Der blev bygget ostemejeri og
alt gik rigtigt godt, men så kom der en tid, at alt skulle være større og i1979 standsede
mejeriet og de fleste andelshavere gik over til mejeriselskabet Danmark.
I årenes løb har der været 6 bestyrer ved mejeriet: J. Schmidt fra 1897 til 1900. J. Lassen
fra 1900 til 1907. P. Kambeck. Fra 1907 til 1921. Johs. Hansen fra 1921 til 1938. Mathias
Larsen fra 1938 til 1946. Hans Thomsen .fra 1946 til 1979.

Hostrupvej 33
Da Christian Tranekjer i 1919 solgte den gamle kro på Kærvej, købte han butikken og
huset her på Hostrupvej, og begyndte at handle med kul, koks og træ.
Børnene Ernst, Ester og Jens Tranekjer overtog forretningen sidst i tyverne. Butikken blev
udvidet og det var i den tid en fin kolonial- og isenkramforretning. De tre Tranekjerer
flyttede i aftægtshuset , Hostrupvej 35. Ernst Tranekjer gav sig til at male billeder i sit otium
og det blev til mange fine billede, som hænger rundt om i hjemmene i Hostrup sogn og
mange andre steder.
Forretningen blev først forpagtet til Lene og Torkild Paulsen. Da de flyttede til
Løgumkloster, solgtes huset til Johanne og Karl Ernst Nissen. Johanne havde
damefrisørsalon i huset. Efter en del år blev huset solgt til Marie og Sønnik Jensen fra
Solderup. Den 19 marts 1997 brændte huset og Marie og Sønnik byggede et nyt hus, hvor
de har værelser til udlejning til feriegæster.

Hostrupvej 37
I 1903 åbnede Midde og Andreas Hansen en bagerforretning i ”Nystaden”. I 1945 overtog
Christine og Aksel Hansen forretningen. Christine, født Jepsen, var fra Højgade 2. Midde
og Andreas ”bager” flyttede til Hostrupvej 31.

Kærvej – Hostrupvej 14 bygget af Anne og Paul
Jensen, der havde en gård på Vestervang 18.

Hostrupvej 19. Da gården på Kærvej 22 brændte
1935, blev gården opbygget på hjørnet af
Hostrupvej og Hedeagervej af Christine og Ernst
Kier. Marie og Christian overtog gården i 1953. I
dag ejer Ina og Thomas gården.

Hostrupvej 20. Marie og Jens Wilhelmsen åbnede
en slagterforretning i 1947, Jens var også husslagterog tagtækker. I dag ejes huset af Hilda og
Mouk Khamphoukeo
Hostrupvej 25. Christine, født Mylin og Herman
Martensen, byggede huset her i 1928, Herman
var karetmager og husslagter.

Hostrupvej 22. Møller JuliusCarstensen flyttede i
1925 sit mølleri fra Jejsing Bjerg til Hostrupvej 22.
1962 købte DLG kornfirmaet af Henni og Chr.
Carstensen. Han bestyrede forretningen til 1970.
Herefter flyttede Henni og Christian til Tønder.

Et blik fra Kærvej-Møllevænget over dammen
med DLG silo ses i baggrunden.

Hostrupvej 33. Købmand Tranekjers forretning
med benzintank.
Hostrup vej 33. Ernst Tranekjer og hans far
Christian Tranekjer, der købte huset i 1919 og gav
sig til at handle med kul, koks og træ.

Hostrupvej 28.Her byggede H.N.Johannsen kro
og hotel ca.1900, kroen blev overtaget af Sønke
og Marie Friedrichsen. I 1954 blev kroen købt
af”Deutscher Schulverein” til tysk skole. I 1975
blev der Kindergarten her.

Hostrupvej 37. Midde og Andr.Hansen åbnede en
bagerforretning i 1903. I 1945 ovetog Aksel og
hans kone Christine, født Jepsen fra Højgade 2
forretningen Margit Gjerlufsen og JanLassen
købte den i 1980. I 1994 blev bageriet lukket.

Hostrupvej 28. I 1954 blev kroen købt af ”deutscher Schulverein” til tysk skole. I 1975 blev der
Kindergarten.

Hostrupvej 41. Mathias Friedrichsen havde ejendom på Rørkjærvej 8. Den brændte 1905. Han
byggede en ny gård her, der blev videre drevet af
de to søskende Esther Schmidt og Marius
Friedrichsen. Ingeburg Christensen og Christian
Olesen ejer den nu.

Ernst Kiers køretøj, en ”Fejtung”. Det er
Albert Haase der sidder foran. Man skal ud i
Høgslund mose og vende tørv.

På Jejsing Mejeri. Anne Grethe Madsen, Karl
Haase, mejeribestyrer Thomsen og mejerist
Christensen.

Momine og Julius Carstensen der byggede
Jejsing Mølle på Hostrupvej 22 i 1925.
Herman Martensen som husslagter.

Ingrid og Jes Brandt, der kørte fra hus til hus
med mælk, smør og ost for andelsmejeriet.

Ingwert Christensen, der som aftægtsmand på
Møllevænget tjener en ekstra skilling ved at
køre vaskemaskine ud til lejerne.

I 1980 solgte Christine og Axel Hansen bagerforretningen til Margit Gjerlufsen og Jan
Lassen. I 1994 lukkede de forretningen, og i dag er hele ejendommen privatbolig. Christine
og Aksel byggede et hus i Egevænget 5. Axel forulykkede ved et biluheld i 1990. Herefter
solgte Christine huset og flyttede til Tønder.

Hostrupvej 26
Fru Rasmussen, der kom fra en gård i Solderup, flyttede efter sin mands død hertil med
børnene. Familien Rasmussen flyttede til Sønderborg og solgte huset til Tønder amt til
jordemorbolig. Skrædder Anthoni Andresens kone var jordemor.
Huset blev senere solgt til skrædder Anthoni Andresen, der havde nedsat sig som
skrædder med lidt manufakturhandel. I 1934 åbnede sønnen Calle og Martha en
købmandsforretning, hvor Calles far havde haft sin skrædderforretning. For at få kunder til
butikken, kørte Calle i begyndelsen rundt i omegnen og tog mod bestilling og bragte
varerne ud. Calle havde også en barberstue i kælderkammeret. Skrædderen forsatte sin
forretning på loftetagen.
Der blev bygget en hel ny forretning i 1964 under navnet Calles supermarked. Det var
Magda .f. Hindrichsen fra Højer og sønnen Anthoni (”Toni”), der havde overtaget
forretningen, som de havde indtil de fik nye udfordringer i Tønder. Magda og Toni, ejer
”Calle-forretning”er syd for grænsen.
I dag er det en ”SPAR-forretning” i Calles supermarked, ejet af Christel og Erling Carl.

Hostrupvej 28
Efter at banegården, den gang "Jeising-Hostrup", blev bygget mellem det gamle Jejsing og
Hostrup, blev der bygget en kro omkring 1900 af H N. Johansen, så de rejsende havde et
sted at stille hest og vogn, når de skulle med toget. H. N. Johansen ejede jorden og flere
huse i ”Nystaden”. 1908 solgte han kroen og 5 tdr. land til Sønke Friedrichsen fra Humtrup.
Han var gift med Marie, født Burgwald. 1954 solgte de kroen til den tyske skole, der i dag
er børnehave.
.

Hostrupvej 30
Det var stationsforstanderboligen. Efter at banegården blev nedlagt omkr.1970, blev
boligen solgt. Før i tiden var en stationsforstander i en landsby en meget anset person. Ejer
i dag er Carsten Fabricius, der lejer huset ud.

Hostrupej 43
Mathias Friedrichsen havde haft en gård på Rørkærvej, der imidlertid brændte i 1905. Efter
branden byggede Mathias Friedrichsen gården op på Hostrupvej, der var blevet anlagt
langs banen i forbindelse med bygning af banesporet. Sønnen, Marius Friedrichsen,
overtog gården efter faderen og boede sammen med sin søster Esther Schmidt. I dag ejes
gården af Ingeburg Christensen og hendes mand Christian Olesen.

Banevænget
Fra Hostrupvej, mellem den tyske børnehave og den tidligere stationsforstanderbolig, er
der en lille vej Banevænget, der går af til venstre; den har ført ned til banegården, som er
blev revet ned omk.1970, efter at togene ikke standsede mere ved stationen.
Vest for stationen lå der et hus, hvor Hanne og Hans Michelsen har boet fra 1940 til
omkr.1980. Hans Michelsen var ansat ved banen i mange år. Fra Banevænget flyttede

Den gamle banegård, som den så ud efter at
jernbanen blev bygget 1867 af et engelsk
ingeniørfirma.

Motortoget løber ind på Jejsing station.

Hostrupvej 30. Stationsmesterboligen.

Den nyere banegård, den blev restaureret men
nogle år senere nedrevet.

Jejsing banegård. Stationsforstanderen med sit
personale.

Stationsmester Wraa med familie.

Banevænget 2. Her har Sofie og
Jørgen Lorenzen boet i mange år, Han
var landpolitibetjent.

Overbetjent Jørgen Lorenzen.

Banevænget 4. Boligen for vicestationsforstanderen. Hanne og Hans
Mikkelsen boede her fra ca.1940 til
omkr. 1980. Huset er nedrevet.

Hanne og Hans Mikkelsen

Hostrup eng nord for Banevænget. Om
vinteren var her en stor skøjtebane

Hanne og Hans op på Agertoften i en pensionistbolig. En barak har der også ligget der
engang, hvor Hanne og Hans Michelsen har boet fra 1936 til 1940. Både hus og barak er i
dag revet ned.

Banevænget 2
Her har Sofie og Jørgen Lorenzen boet i mange år. Jørgen Lorenzen var landbetjent i
Jejsing og fik 5 sogne, Udbjerg, Abild, Visby, Tønder Landsogn og Hostrup som sit område.
I dag ejes huset af Jørn Jacobsen.

Østertoften 1
Lone og Bjarne Andersens elektrikerforretning.

Østertoften 2
Alice og Arne Brandts vognmandsforretning.

Hedeagervej
der går mod øst fra Hostrupvej ved korsvejen, har gået til Solderup over heden, som var
fælleseje for ejendommene i Jejsing. Anne Marie og Lorenz Korsgård var de første der
byggede en ejendom op på heden i 1903. Maren og Christian Jessen byggede deres
ejendom i 1909 og Anne Marie og Lorenz Korsgårds byggede aftægtshus ca. 1910. I 1928
blev ”Hedeager” opført af Anne og Jes Michelsen. Overfor ”Hedeager” ligger
ledvogterhuset, det nok er den ældste bygning på vejen, bygget da jernbanen blev anlagt
1867. ”Lille Hedeager”, som også ligger på vejen, blev bygget af ”Magge Maler” i 1942.

Hedeagervej 1
Maren og Christian Jessen opførte en landbrugsejendom her i 1909. De boede først på
Højgade 4; dengang var Christian Jessen daglejer og nattevægter. Han købte senere en
lille ejendom på Nørretoften i Hostrup. Gården blev overtaget af datteren, Midde, og
svigersønnen Carsten Lorenzen. Midde og Carsten havde 6 børn, 2 piger og 4 drenge.
Maren og Christian Jessen flyttede på aftægt i huset på hjørnet af Hostrupvej og
Hedeagervej, som børnene havde bygget til dem. Midde og Carstens søn, Christian
Lorenzen, overtog gården efter dem.

Hedeager 2
Ejendommen er bygget i 1903 af Anne Marie og Lorenz Korsgård, der før havde boet på
Højgade 8. De var de første der byggede ejendom på ”Heden”.
Omkr. 1910 blev ejendommen overtaget af sønnen Hans Korsgård, hvis første kone Marie
døde i 1916 fra 3 små børn, da Hans Korsgård var indkaldt i krigen.
Lorenz Korsgård døde 1914. Efter svigerdatterens død i 1916, flyttede Anne Marie hen og
holdt hus for Hans Korsgård og solgte aftægtshuset til post Jacobsen. Hans Korsgård blev
senere gift med Frida Hansen fra Lendemark.
Efter Frida og Hans Korsgaards død blev ejendommen i 1964 solgt til Martin Hansen fra
Højgade 8. Sønnen Kurt og svigerdatteren Edeltraut overtog ejendommen i 1966.

Hedeagervej 1.Her byggede Maren og Christian
Jessen i 1909 en gård op. Datteren Midde og
Carsten Lorenzen overtog gården efter dem. I dag
ejer sønnen Christian den.

Hedeagervej 4. Post Jacobsen har boet her i
mange år.Nu er det Kjerstine og Richard Jensen
der ejer huset, som de købte i 1961.

Hedeagervej6. I 1942 byggede ”Magge Maler”
Lille Hedeager. I 1954 solgte han ejendommen til
Kjestine og Iver Andersen, som igen solgte ejend.
i 1995 til gunhild og Jens Farinsen.

Hedeagervej2. Frida og Hans Korsgaards
ejendom, bygget 1903. I dag ejer Edeltraut og
Kurt Hansen ejndommen.

Hedeagervej 3. Anne født Linnet og Jes
Michelsen, har bygget gården i 1928.Christian,
gift med Karen Banke, købte gården 1962. I dag
er det Peter, der driver gården med Hans som
medhjælper

Anne Michelsen, ”Hedeager”, er ved at malke.
Det var gerne konens bestilling, når der var
travlhed på marken.

Hedeager 4
Har før været en lille ejendom, som blev bygget af Anne Marie og Lorenz Korsgård i
ca.1910 til aftægtsbolig. Huset blev solgt til post Jacobsen, der boede her i mange år. Han
havde gået post i Jejsing og omegn. Efter hans død har huset haft forskellige ejere, indtil
Stinne og Richard Jensen købte det i 1961. De har bygget huset en hel del om.

Hedeager 6
Magnus Thomsen (”Magge Maler”) fra Møllevænget byggede et husmandssted, ”Lille
Hedeager her. ”Magge Maler”, der ikke var gift, solgte ejendommen til Kristine og Iver
Andersen. ”Magge” købte i stedet Rørkærvej 1 og boede her nogle år. Han solgte denne
ejendom og byggede et lille hus på Møllevænget syd for fødegården. Kristine og Iver solgte
gården til Gunhild og Jens Farinsen og flyttede til Tønder.

Hedeager 3
Hedeager blev bygget 1928 af Anne .f. Linnet og Jes Michelsen,. Jes kom fra Michelsens
gård på Kærvej 1 i Jejsing, og Anne var datter af Marie Linnet fra Rørkærvej 1.
Anne og Jes havde 6 børn, 2 piger og 4 drenge. Jes var sognefoged i en årrække. Sønnen
Christian Michelsen købte gården 1962. Christian blev i 1965 gift med Karen Banke, der
var fra Strandby på Fyn. Karen og Christian flyttede i 1996 op til Kærvej 55. og sønnen
Peter driver ejendommen videre med broderen Hans som medhjælper.

Hedeager 8
Det er et ledvogterhus, Før der blev opsat blinklys, var huset udlejet til en ledvogter.
Nævnes kan Marie og Peter Diedrichsen, der havde 9 børn. Familien boede her i mange
år. Senere byggede Peter Diedricksen et hus i Rørkær; siden flyttede han til Hostrup og
blev kirketjener ved Hostrup kirke.

Flensborg Landevej
Før i tiden gik Flensborg Landevej på langs ad Jejsing bjerg. Efter 1920 skulle vejen
brolægges, men da befolkningen i Jejsing gerne ville have landevejen tættere på byen,
blev den vej, der gik lige syd for Jejsing, i stedet for den gamle Flensborg Landevej, brolagt
med brosten ”Kopsten”. Brostenene blev lagt i en flot halvcirkel hele vejen fra Tønder til
grænsen ved Kruså. I ca.1958 blev brostenene taget op, og der blev lagt asfalt på vejene.
Få år efter kunne der ikke drives køer ad vejen mere, da den blev mere og mere trafikeret.

Flensborg Landevej 21
Da Chr. Albert Hostrups gård på Vestevang brændte 1934, blev der opført en ny gård ved
Flensborg Landevej af Meta og Andreas Nissen. Meta kom fra ”Hummelhave”, Abild og
Andreas fra Årtoft ved Kliplev. I hjemmet voksede der 3 drenge og 1 pige op. I 1966
overtog Christa og Markus Nissen fødegården. Christa kom fra Vestre i Sydslesvig og har
værelser til udlejning til turister på gården.
Meta og Andreas byggede et aftægtshus ved siden af gården.

Jejsing Mølle, opført 1870, nedrevet 1925. Møllen
har været ejet af følgende ejere: Hans Koch og
Julius Carstensen. Senere Simon Gade og fra
1949 har Malle og Egidius Smith boet her. Gården
blev solgt til Theodor Jepsen, der senere har solgt
bygningerne til Gabriela og Erik Hansen.

I 1934 købte Meta og Andreas Nissen brandtomten af Christian Albert Hostrups ejendom, som
lå på Vestervang. De byggede gården op her ved
Flensborg-Landevej 26. Andreas Nissen er fra
Kliplev og Meta fra Humlehave ved Abild. Hun var
født Andersen.

Efter 1920 blev Flensborg Landevej brolagt. Før i
tiden gik Flensborg Landevej over Jejsing bjerg.
På billedet ses yderst til højre Anders Sørensen,
Hostrup, der var gift med Magrethe Rossen

I 1964 overtog Christa og Markus Nissen gården.
Metha og Andr. Nissen byggede et hus ved siden
af gården. Christa har værelser, hun lejer ud til
feriegæster.

Flensborg Landevej 19. I 1964 byggede Marie og
Nartin Michelsen en ny gård op her efter at den
gamle gård på Kærvej 1 brændte 4,sept.1963

Familie Nissen, Flensborg Landevej 26.

Flensborg Landevej 19
Efter at Nicolai Michelsens gård på Kærvej 1 brændte i 1963, købte Marie og Martin
Michelsen jorden og byggede en ny gård op syd for Flensborg Landevej. Marie og Martin
havde haft en gård i Lovtrup, som de solgte. I 1994 blev gården solgt til Günther Lorenzen
og Marie og Martin flyttede op i Lenne og Nikkes hus, på Kærvej 1.

Nybjergvej
går fra Flensborg Landevej ned til Grøngård.
For at få beskæftigelse under den store arbejdsløshed i trediverne, blev der sat et arbejde i
gang ved at anlægge en vej fra Hovedvej 8 ned til den markvej, der har forbindelse med
den gamle ”Hulvej”, der går ned over ”Jejsing bjerg” mellem stuehuset til den gamle mølle
og det fredede ”Jejsing bjerg”. ”Hulvejen” er i dag helt tilgroet, da den ikke benyttes mere.
Før i tiden, når landmændene skulle ned til deres marker, som lå syd for ”bjerget”, kørte de
ned med ”Hulvejen”.

Nybjergvej 2
I 1975 købte Christa og Günther Lorenzen fra Vester Højst, Albert Hostrups jord og
byggede en ejendom op på Nybjergvej 2. Gården bliver dyrket som økologisk landbrug og
gårdbutik.
Gården har bygningsmæssig fået en hel del udvidelser. Christa og Gynther købte Martin
Michelsens ejendom og jorderne fra Thomas Kiers ejendom.

Bakkevej
er den tidligere herredsvej; den går på langs ad ”Jejsing bjerg”. Udsigten fra ”Jejsing bjerg”
ud over det flade land er et af de smukkeste i hele Tønder kommune.
I gamle dage, før digerne blev bygget i 1500-tallet, gik havet helt ind til ”Jejsing bjerg”.
Sidst i tyverne, da den store afvanding kom, hvor 10.000 hektar jord blev afvandet, og hvor
der før kun havde været græs om sommeren og vand om vinteren, kunne man nu herefter
dyrke jorden med korn, roer m. m, til stor gavn for egnens bønder.
”Jejsing bjerg” blev fredet i 1968.

Bakkevej 1
Jejsing Mølle på Jejsing bjerg
Jejsing mølle, der blev opført 1870 af Hans Koch blev revet ned 1925. Hans Friedrich Koch
drev mølleri, kornhandel og landbrug til sin død i 1898. Han giftede sig 1895 med Mommine
Kjestine, født Lorenzen, datter af landmand Christian Lorenzen i Sæd. Hendes mor født
Blismann, kom fra Leck Vindmølle. Mommine giftede sig igen med møllersvend Julius
Carstensen, fra Achtrup Mølle ved Leck og her blev der født 10 børn.
Mommine og Julius Carstensen byggede i tyverne en ny kornhandel og mølleri, drevet
med dieselmotor på Hostrupvej.22.
Gården på bjerget førtes videre af svigersønnen, senere overtog Høfervewaltungsgesellschaft gården, og i 1935 blev den bortforpagtet til Nis Johannsen, der kom fra Højgade,
dengang "Søndergade".
Efter krigen blev den beslaglagt af staten og solgt til Simon Gade, og fra 1949 var Malle og
Egidius Smith ejere, indtil de i 1984 flyttede til Tønder, efter at have solgt møllen til Theodor
Jepsen, der drev jorden sammen med gården på Højgade.
I dag bor Gabriela og Erik Hansen i stuehuset til møllen.

Flensborg Landevej 44 Store Tønde. Godset har
været på over 300 ha. I det 15. århundrede har
den været ejet af slægten Gjordse.

Lydersholmvej 3. ”Bimpel”. som den så ud, da
Didde og Peter Jepsen boede der fra 1922-1929.

Den gamle staldbygning på ”Bimpel”.
Lydersholmvej 1 Solvang. I 1927 blev gården
bygget af lærer Westergaard med jord udstykket
af gården ”Bimpel”.I dag ejes gården af Karen og
Børge Johnsen.

Nybjergvej 2.Christa og Günther Lorenzens gård
Bygget 1975. Landbruget drives i dag økologisk.

”Bimpel” Aase og Peter Rostgaard Andersens
gård.

Store Tønde
Store Tønde har været ejet af slægten Gjordsen, som også har ejet Solvig. Det var en
frigård, d. v. s. den var fri for at betale skat. Den har også som Solvig haft mange
forskellige ejere.
Den lå først hen som en ødegård, og først i 1700 tallet begyndte de forskellige ejere at
drive gården.
I 1802 købte slægten Momsen gården. Momsen kom fra en velhavende købmandsfamilie
fra Sønderborg og blev gift med en kniplingerhandlerdatter fra Tønder; derved kom der
penge til St. Tønde. Momsenslægten ejede gården indtil 1897, da blev den solgt til Greve
Hans Schack. ! 1925 blev der afstået jord fra St. Tønde til 2 husmandssteder, familien
Fabricius og familien Lorensens ejendomme. Der var i 1919 kommet en lov, at de store
gårde skulle afgive jord til husmandssteder.
I 1951 mageskiftedes St. Tønde med Råde og jord til 10 husmandssteder blev solgt fra.
Herefter har gården har haft forskellige ejere. Harald Callsen, der kom fra Angel i Slesvig,
købte gården 1980, og drev den indtil han forulykkede sidste år ved en kørselsulykke.
I foråret 1872 pløjede en karl oppe på en mark tilhørende St.Tønde. Han stødte på en
stenkiste, hvori der fandtes 40 urner, lerkar og bægere, så her har været en gravplads fra
jernalderen. Fundet er i dag på Gottorp slot i Slesvig.
Folketælling 1845
Boi Boisen Momsen 43 år. Og hans kone Sara Marie f. Bendixsen 42 år i Rødenæs.
Børnene: Paul Momsen 13 år, Magdalene Momsen 9 år og Bendix Fr. Momsen 2 år.
Husjomfru Agathe Meltsen 19 år f. i Albrechtskoog. Mejerske Elenore Høck 33år. Huslærer
Markus Johansen f. i Burkal.
6 tjenestepiger. Lena Waltz 35 år Emmereske, Anne Cathtrine Andersen 32 år Hostrup,
Anke Paulsen 23 år Hosterup, Lena Marie Hinrichsen 29 år Udbjerg, Hinricke Jensen 23 år
Dagebøl.
11 tjenestekarle: Rasmus Hansen 65 år Døstrup, Jørgen Matthiessen Christensen 18 år
Hostrup, Ole Jørgensen 44 år Tirslund, Matz Jacobsen Brink 69 år Ringkøbing, Chresten
Michelsen 26 år Fjaltring, Ringkøbing, Christian Jørgensen 25 år Tinglev, Nicolaj Chr Wilde
22 år Hostrup, Boisen Petersen 61 år Hostrup og Carsten l. Dumstrei Hostrup.
Ejere af St. Tønde;
1736 justitsråd Andreas Højer.
1740 forpagter Diedrich Thomsen.
1754 Las Petersen.
1775 Marie Petersen og hendes tre sønner: Terman, Peter og Christian.
1777 Peter Petersen.
1784 Johan Sønnichsen.
1787 Leve Melff Sibbers.
1802 Paul Momsen.
1839 Boi Boisen Momsen.
1867 B. Fr. Momsen.
1897 lensgreve Hans Schack til Schackenborg.

Under St. Tønde hørte ”Bimpel”; den fungerede som aftægtsbolig til gården indtil 1812. Lille
Tønde har også hørt under St. Tønde og 2 små ejendomme Anke og Lejle. Lejle har ligget
syd for Peter Jessens ejendom. Anke vides ikke hvor den har ligget henne.
Paul Lorenzen, Hajstrup købte 1812 Bimpel. 1822 blev gården solgt til datteren Metta og
svigersønnen Jens Hansen, der var kniplingshandler fra Løjtland. Han fik samlet gårdens
jord og købte mere jord til, så fra et mindre landbrug blev ”Bimpel” en helgård. Den næste
ejer var datteren Anna Pauline og svigersønnen Niels P. Michelsen fra Jejsing. Deres
eneste søn Jens P. Michelsen omkom ved en kørselsulykke kun 27 år gammel.
Bimpel var i en årrække forpagtet ud, indtil sønnesønnen af Anna Pauline og Niels P.
Michelsen overtog gården. I 1922 blev gården solgt til Didde f. Petersen og Peter Jepsen.
Peter Jepsen omkom sammen med datteren Anne på 6 år ved en tragisk ulykke 1929, da
en mur væltede ned på dem begge to.
Gården blev solgt til Hanne Marie og Johannes Rostgård Andersen. I dag ejes gården af
Åse og Peter Rostgård Andersen.
Folketælling 1845.
Jens Hansen 55 år gårdmand.
Metta Christina Hansen 45 år kone.
Anna Pauline Hansen 24 år datter.
Christine Marg. Hansen 18 år datter.
Christian Michelsen 21 år tjenestekarl. Hostrup.
Mathias Christian Matthiessen 17 år tjenestekarl Hostrup.
Cathtrine Marie Petersen 28 år tjenestepige. Ladelund.
Peter Chr. Sønnichsen 13 år, blev underholdt af fattigkassen.

Broen over Grøngård ved ”Bimpel”
I årene omkring !848 var Grønå ved ”Bimpel” uden bro. Fodgængerne blev af gårdens ejer
færget over åen i en båd og betalte en skilling for det. Køretøjer måtte køre gennem åen.
Ejerne af Grøngård og”Bimpel” og beboere i Lydersholm besluttede sig til at bygge en bro,
som blev forsynet med en bom, og vejfarende måtte så betale 1 skilling for at passere den.
Ville de ikke , måtte de køre en omvej over Blommesgård når de skulle øst på; når de
skulle vest over måtte de tage til Sæd.
I 1970 havde beboerne fra Lydersholm en afstemning om de ville med til Tinglev eller
Tønder kommune. Resultatet blev at de kom med til Tønder kommune. Børnene fra
Lydersholm går i dag i Jejsing skole.

