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Den Z4.januar 1903 var der bryllup i Dråby kirke på Mols.
Brudeparret var ungkarl Vilhelm Alael Jensen, smed af Rokballe pr. Beder og pige Inga
Dortea Sørensen af Boeslum,

Vilhelm blrev født den 10.august 1879 på Vilhelmsborg gods, hvor hans far var smedemester.

Vilhelms forældre, Jens J-ensen og Jensine Sophi rgegnen.
Og det er også her i området mellem Horsens, t J-St
har levet i generationer. De har ernæret sig som og træsko_
magere ) og som husmænd.

Vilhelm's mor, Jensine Sophie, var opkaldt efter sin søster, der døde af brystsvaghed samme
dag, hun selv blev født.

Vilhelm's farmor, Karen Rasmusdatter, der var født den 26.april 1811, blev den 2l.december
1836 gift med husmand og væver Laurs Andersen panch.
De havde 9 måneder forinden fået en sØn, der blev døbt Jens Laursen, og fik endnu en søn i
1838 - men begge børnene døde.
Den 16. juli 1840 efter knap 4 års ægteskab og i en alder af kun 39 ãr død,e Laurs Andersen
Panch.
5 måneder senere giftede enken sig med Vilhelm's farfar, husmand og væver Jens Jakob
Jensen.
I dag vil vi nok rnene, at det var hurtigt efter mandens død. Men dengang giftede en enke
eller enkemand sig almindeligvis igen nogle måneder efter ægtefællens dãd.

Med Jens Jakob fik hun 6 børn, men de 5 af dem døde. Eneste overlevende barn var Jens
Jensen, og han blev kaldt Panch efter sin moders første mand.

Dråby kirke.
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Uden Karen Rasmusdatter's ihærdige indsats til videreførelse af slægten, ville denne slægts-
fest ikke have været mulig.

Jens Jensen blev i en forholdsvis ung alder smedemester på Vilhelmsborg gods. Ved folketæl-
lingen i 1880 var han 33 Lr, og husstanden omfattede foruden ham selv og konen og deres 4
børn: 1 tjenestepige, 2 smedesvende og 2 smedelærlinge.

Som 14-årig kom Vilhelm i lære hos sin far i Vilhelmsborg's smedie.Han blev udlært den
l.november 1897 og fik da sit svendebrev som smed.

Vilhelm havde 5 søskende : Karen Marie ,Jens , Laurs , Anders Peter og Sophie Katrine.
Vilhelm var den tredieyngste. Hans lillebror , Anders Peter , fik i 1919 lov at føre navnet
Jelsdal.

Vilhelm -s kone var fra
Ebeltoft.

Inga blev født den 8. februar 1880 på Foldboholm ved Ebeltoft.
Inga's foreeldre, Hans Ludvig Sørensen og Jensmine Maria Sørensen, var henholdsvis fra
Ebeltoft og Dråby.
Foldboholm havde været i slægtens eje siden 1828 , da Inga's oldefar , Søren Pedersen
Sparre , købte den på auktion f.or 259 rigsdaler sølv.

-4-



Søren Pedersen Sparre var født i Eskerod i Hornslet sogn i t787 , men rejste i beryndelsen af
1800-tallet til Mols.
Han blev i 1821gift med en pige fra Holme , som tjente hos købmand Magnussen i Ebeltoft.

Bortset fra denne ene tilflytter er alle Inga's slægtninge fødtog opvokset i Dråby og Boeslum,
og de var alle af bondeslægt - altså rigtige Molboer!
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Inga havde 4 søskende : Marie Elise , Anders Peter Michael , Carl Valdemar og Signe Matea
Kirstine. Inga var den tredieældste.
Hendes lillebror, Carl Valdemar, fik i 1905 lov at f.øre navnet Sparre. Hendes lillesøster,
Signe Matea Kirstine , tog eksamen på Aarhus Handelsskole med udmærkelse og blev senere
bestyrinde på slagteriudsalget i Strømmen^, Randers (ca.1,919-24). Hun var vist lidt af en rØd-
strømpe. Hun døde på de gamles hjem i Ä¡hus i 1968 - 84 år gammel.

Tilbage til Vilhelm og Inga. Hvordan gik det til , at de traf hinanden?

Efter datidens forhold boede de langt fra hinanden. Og det var besværligt at rejse i disse
dage.
Men det gik altså sådan til.

Inga's ældste søster , Marie , tilbragte det meste af sin barndom hos sin onkel og faster , køb-
mandsparret Sigvard og Marie Rasmussen , i den gamle købmandsgård i Ebeltoft. De havde
ikke selv børn , og "adopterede" Marie - ihvertfald inden hun blev 4 år.

Marie blev senere husjomfru på Vilhelmsborg gods, og Inga har formentlig truffet Vilhelm
under et besØg hos søsteren.

Marie blev selv gift med en købmand fra Højbjerg ( "onkel Jensen" ) og arvede efter Siryard
og Marie Rasmussen's død købmandsgården i Ebeltoft.
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Vilhelmsborg, Hovedbygningen' Opført r84z-44.

Vilhelm og Inga fik 8 børn.

Holger var den ældste. Han blev født den 18. marts 1904 i Rokballe , Beder sogn , og døbt
i Beder kirke den 7.maj 1904. Han fik som den første i slægten mellemnavnet Pank.

Ellen Vilhelmine var den næstældste. Hun blev født den L.januar 1906 i Askballen , Astrup
sogn.
Vilhelm arbejdede stadig som smed på dette tidspunkt.

Karen Rosa var den tredieældste. Hun blev født denZ4.deæ,mber 1907 i Lillenor.

Hans Børge var den fjerdeældste. Han blev født den 2.august 1911 i Ny Solbjerg. Vilhelm
var nu blevet smedemester.

Svend var den fjerdeyngste. Han blev født i Ny Solbjerg den l9.november 1913. Vilhelm
var pâ dette tidspunkt aftroldsvært.

Anna Margrete er den tredieyngste. Hun blev født den 17.juni 1915 i Solbjerg, og blev
hjemmedøbt den 26.juli. Det er måske derfor, der skete en skrivefejl, så hendes mellemnavn
blev Panch.

Vilhem var stadig afholdsvært - men var han også afholdsmand ?

Sigrid Jensine (Siege ) er den næstyngste. Hun blev født den 17.maj 7977 pä Malling Mark.
Vilhelm var nu blevet husmand.

Ove Gunnar er den yngste. Han blev født den 15.april L923 pl " Bakkely ".i Stevnstrup.
Vilhelm var nu gårdejer.
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Vilhelm og Inga's liv blev omskifteligt. Vilhelm var nemlig først og fremmest handelsmand.
Han kunne lide at købe og sælge ejendomme. Fþttekasserne blev næsten ikke pakket ud ,

f.ør de flyttede igen. Vilhelm kunne godt komme hjem sent på natten og sige , at de flyttede
i morgen.

Ialt nåede de at bo 27 forskellige steder.

Her boede de :

Rokballe
Malling
Askballen
Aarhus
Lillenor
Astrup

Solbjerg
Malling Mark, ("Det skarpe Hjørne")
Ølbryggeri
Kukjærnor
Elmose
Fløjstrup
Beder
Ibsens hus

Bakkely
Ibsens hus
Malling Mark
Tilbage til Ibsens hus
Kvisten
Romalt,
Kastrupsminde
Bakkely
Smedien
Huset
Skanshus
Velling hus
Træhus
Hytten

Længst tid boede de i " Skanshus". De flyttede dertil i 1.924 og boede der i ca. 20 är.

Var Vilhelm da faldet til ro? Nej , men Inga havde fået indført i skødet , at ejendommen kun
kunne sælges , såfremt begge skrev under på slutsedlen. Inga var blevet godt træt af flytteriet.

Skanshus var et lille husmandssted pï12 td. land beliggende mellem Fladbro og Stevnstrup.

Udkik fra
"stadsstuen"
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Jorden var sandet og gav ikke det store udbytte. Vilhelm måtte derfor supplere indtægten veci
at arbejde som smed , og det var han god til. Han købte bl.a. gamle landbrugsredskaber og -
maskiner, som han istandsatte og solgte.

Vilhelm arbejdede
også med jorden.

Skanshus var i alle årene et samlingssted for familien,

Kirstine,Holger,Elle n,Arne,
Vilhelm,Sigge,Inga,
Karen Rosa,Svend Aage,
Børge,Jørgen,Leif og
Box.

og et eldorado for børnebørnene
måske fordi
det ikke var hver dag,
der blev ryddet op.

e- l.'1.'

È!_-
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I slutningen af 2'verdenskrig flyttede Vilhelm og Inga til Velling hus i Stevnstrup.

Her købte de nogle år senere en grund med et træhus , som de boede i , medens de byggedederes sidste hus, "Hytten".
Inga døde på amtssygehuset i Randers den 14.marts 1951.

I sine sidste år boede Vilhelm hos Sigge og Niels på Vester Alle i Randers , og her døde handen 29.oktober 1958.
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