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Bagerst på Langskov kirkegård står en fin gl. gravsten med teksten: Gaardeier, Dbmd Jens Han-
sen’s Familie Gravsted af Ølholm. Men hvem var mon denne Jens Hansen ? 
Jens var født i Hvejsel i april 1821 på en gård, og oplevede det lidt usædvanlige for den tid, at for-
ældrene blev skilt. Han kom med sin far Hans Larsen da denne købte ”Cecilielund”, Hvolgaardsvej. 
Senere flyttede familien til Hougaard, Uldumvej 29, faderen var blevet gift igen. 
Jens blev gift i november 1847 med Maren Hansdatter fra Uldumvej 16, som dengang var en gård. 
Han var 26 år gl. og hun 20 år gl. I februar 1848 fødtes deres datter Johanne Marie og i november 
1848 endnu en datter Maria Cathrine. Jens var soldat i 3 års krigen 1848-50, og havde den sorg at 
miste den yngste datter samt hustruen som begge døde i 1849. Jens bor med sin  datter hos fade-
ren i ”Hougaard” og bliver i oktober 1851 gift med Birthe Kirstine Christensdatter, han 30 år, hun 21 
år. Hun var plejedatter hos sine bedsteforældre Else Marie og Hans Christensen, gårdfolk på Øl-
holm Bygade 30 (nu Ingfreds hus). Denne gård overtager de nygifte og hendes bedsteforældre får 
aftægt hos dem. Jens’ ældste datter bliver plejebarn hos bedsteforældrene på Uldumvej 16. 
Deres 1. Barn Hans Christian Jensen Holbech fødes juni 1852, men dør 4 ½ år gl. af strubehoste.  I 
1853 bytter de gård med Jens’ far og i januar 1854 får de sønnen Hans Peter, som dør 1 år gl. 
I marts 1855 fødes Hans Peter Marius, som dør af strubehoste knap 2 år gl. I februar 1856 fødes 
Else Marie Catrine. Ved folketælling 1. februar 1855 befinder der sig en speciel familie i ”Hougaard”: 
Birthe Kirstine og Jens Hansen, børnene Hans Christian og Hans Peter, aftægtskonen Else Marie 
(fra Ingfreds hus) og aftægtskonen Johanne Madsdatter, som tidligere har været frue på gården, en 
tjenestekarl og en tjenestepige. 
I marts 1858 fødes Hans Peter Marius (som senere bliver ejer af ”Hougaard”) og i april 1861 fødes 
Hans Christian  og i september 1862 fødes Christen Valdemar. I juli 1867 fødes Maren Dagmar. 
Jens bliver enkemand igen da Birthe Kirstine dør i juni 1866, kun 35 år gl. 
Han bliver gift 3. gang  i juni 1867 med gårdmandsdatteren Elisabeth Poulsen fra Bjerlev. Han er da 
46 år gammel og hun er 26 år. På denne tid er han aktiv medlem i det daværende sogneråd og er 
det i nogle år frem. 
Elisabeth og Jens’ første barn fødes i marts 1868 og hedder Kirstine Amalie, og i april 1872 fødes 
Jens Peter Langballe og i november 1873 fødes Tyra, som dør 1 år gl. 
Jens bytter igen gård i 1876 og flytter op i den gård som lå hvor Ølholm Bygade 14 og 16 ligger nu. 
Her fødes Helga Tabita i november 1876 og i oktober 1878 fødes Sigrid Birgitte Jensen Holbech 
som det sidste af Jens’ i alt 15 børn. På denne gård bor der også en aftægtsmand med egen hus-
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holder og han var den tidligere ejer af gården. 
Jens var medstifter af foreningen: De danske Vaabenbrødre for Ølholm og Omegn stiftet den 5. Juli 
1879. 
I 1890 driver han stadig landbrug på Ølholm Bygade , har, 2 enlige kvinder som logerende. 
I 1898 bliver der handlet og byttet en del på Ølholm Bygade. Jens og Elisabeths gård bliver udstyk-
ket og dette år bytter Jens sig til Ølholm Bygade 7, som tidligere havde været bolig for smeden 
John Andreas Jørgensen, den sidste af 3 smede med værksted der. 
Jens dør i april 1901 – næsten 80 år gl. og enken bliver boende til sin død i 1931. Den ugifte datter 
Helga bor derefter i huset. Det står herefter tomt i en periode indtil 1960 hvor Annalise og Jens Jen-
sen køber huset. 

Billederne viser Ølholm Bygade nr. 7 
På det ældste af billederne (alder ukendt) er tilbygningen i venstre side 
smedjen. 
Det  nyeste af billederne er fra starten af 1960-erne. 


