
Følgende er nedskrevet af Niels Peder Jensen Frank (ID 11): 
 
Fortalt af min mor (Marie Kirstine Jensen ID31 – Datter af Jens Olesen ) 
 
Gården i Vedslet på ca. 20 td. Land. Min far hed Jens Oesen og min mor Ane Kirstine Jakobsen fra Oldrup 
sogn ikke langt fra Vedslet pr. Hovedgård station. 
Mormors broder havde en gård i Oldrup. Der kom mor til som pige efter konfirmationen, han havde ingen 
husbestyrerinde. Mormors søster Lise blev gift og rejste til Skanderborg. 
Morfars første kone Marie Kirstine Rothausen. De havde sammen sønner: Kristian Jensen, gården 
Gjessølund (Yngste). Jens Albert Jensen, fyrbøder på et mejeri på Fyn, boede senere i Gylling. Ole Jensen 
var den ældste 
Havde tuberkulose . Mormor fik sin arvepart hjemmefra, da de købte ”Teglgård”, der var god brug for den. 
Mormor og morfar har følgende børn: 
 
Gårdejer Rasmus Jensen, Chrstianshede 
Marie Kirstine Jensen, min mor 
Mariane Jensen, gift med faktor Frandsen, Næstved 
Gdr. Johannes Jensen, Kornerup 
 
Morfar og mormor solgte ”Teglgård” og boede siden i Silkeborg. Mormor blev 78 år. De ligger begravet i 
Silkeborg. Mor og far blev viet i Kragelund kirke. Brylluppet stod i Stenholt, 
Her var bedre plads end i Silkeborg. Mors forældre boede i Toldbodgade nr. 9. 
 
Mor i Tessebølle (Marie Kirstine Jensen) fortæller: Min farbror Søren Olesen rejste til Amerika. Vi hørte 
aldrig fra ham. Man mener han er død. Min morfar hed vist Ole Jakobsen. 
 
Mor i Tessebølle fortæller om sin egen familie: Vort hjem ”Teglgård” i Bording. Der var 500 td. Land til 
gården. Gården i Vedslet var på størrelse med hjemmet i Tessebølle. Jeg var ca. 13 år, da vi flyttede til 
Bording, 
og jeg blev konfirmeret i Bording kirke. Far var gift 2 gange. 1 gang med Hanne Rothausen, med hende har 
han børnene: Kristian Jensen, Ole Jensen, Jens Albert Jensen. Jens Olesen gift anden gang med Ane Kirstine 
Jakobsen.   
De har børnene Rasmus Jensen, Johannes Jensen, Marie Kirstine Jensen, Mariane Jensen. 
 
Til ”Teglgård” hørte 32 td. ld. Eng og mose. De lavede tørv, som de solgte og kørte til Silkeborg. Da mormor 
og morfar var blevet ældre, solgte de gården og flyttede til Silkeborg. Ole og Kristian var hjemme på gården. 
Ole blev gift og slog sig ned Vedslet. Jens boede i Gylling. Mariane boede i Næstved. Mormor havde ret 
svære ben. Hun kom fra en ret stor gård ved Gylling (Vist Oldrup). Mormor og morfar var raske folk. De 
komtidligt op om morgenen og bestilte meget. Morfar lærte børnene at arbejde, og det var mor glad for da 
hun blev gift, så blev der brug for hende arbejdskraft. Der var 2 fløje til stuehuset, da mor var hjemme i 
Bording. Da mormor og morfar var i Silkeborg, boede de vist i Toldbodgade 9. 
 


