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Peder Christian Jensen blev født d 8. De-
cember 1813. Søn af indrullerede matros 
Jens Chrisian Kjærgaard og hustru Johan-
ne Larsdatter i Studiestræde Matr. Nr. 96. 
Ved barnedåben d. 24. marts 1814 år stod 
moderen og jordemoderen  Madam 
Sørensen, Aabenraa, Matr. 224  faddere. 
 
Peder Christian flytter med forældrene til 

at han er døbt d. 10. marts 1814. Han får 
præstens karakteristik som Meget god i 
Kundskab og God i Opførsel. Peder Chr. 
Var blevet vaccineret d. 15. juli 1814. 
 
Ved folketællingen i 1834 bor den 21 årige 
Peder Christian hos forældrene og er 
anført som daglejer. 

Peder Christian flytter med forældrene til 
Husby og konfirmerest 1827. Her oplyses, 
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Folketællingerne for 1840 og 45 mangler 
for sognet; men d. 15. november 1840 
bliver den 31 årige ungkarl Peder Chr. 
Kjærgaard fra Klitten viet til den 29 årige 
Johanne Kirstine Adsersdatter Klit i Husby 
Kirke. Forloverne er Skipper Kjærgaard fra 
Klitten og Skolelære Sahl. Johanne 
Kirstine er hjemmedøbt d. 29. oktober 
1810 som datter af Adser Povelsen Klit og 
hustru Maren Christensdatter. 

Af- og tilgangsprotokollerne for Husby 
sogn findes fra 1816 og 17 men først fra 
1826 er der en sammenhængende række. 
Peder Chr. er dog ikke at finde i disse og 
har muligvis boet hjemme, da han er 
eneste barn og evt. har skullet hjælpe til. 
I februar 1841 får Peder Chr. Og Johanne 
Kirstine deres førstefødte som i marts 
bliver døbt Jens efter farfaderen og helt i 
henhold til gammel navneskik. Ser vi på 
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vielsesdatoen må han være noget for 
tidligt født; men det kunne jo også tænkes, 
at de unge mennesker er kommet

 
 

 
 
De er indsiddere på Klitten; men hvorvidt 
det er hos hans eller hendes forældre er 
uvist. Det første er nok mest sandsynligt. 
Hendes far er nemlig død 1832 og 
moderen bor 1834 som enke hos sin søn 
af første ægteskab Jens Chr. Madsen og 

 
 
Næste barn bliver parrets første datter 
Jensine Christiane, som tilsyneladende 
også er opkaldt efter farfaderen. Hun 
bliver født i marts og døbt i Husby Kirke i 
maj 1847. Faderen er fortsat fisker men nu 
er han samtidig husmand i Græm Kjær. 
 

af første ægteskab Jens Chr. Madsen og 
forsørges af ham. Sammested bor hendes 
16 årige søn af andet ægteskab, Poul 
Adsersen medens datteren Johanne 
Kirstine tjener hos Christen Pedersen på 
Husby Klit. I 1850 har nævnte Poul 

efter denne ved fiskeri kæntrer og drukner 
i 1847. 
 
I juli 1843 kommer søn nr. 2 og denne 
opkaldes, skikken tro, efter den afdøde 
morfar og døbes Adser, i Husby Kirke i 
August. Forældrene er fortsat indsiddere 
på Sønder Klitten og faderen fisker. 

 
 
I juli 1849 kommer der endnu en datter til 
verden, som i september døbes Ane. 
Peder Chr. Kaldes husmand og fisker i 
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på Sønder Klitten og faderen fisker. 
 
Næste barn og dreng i rækken er Johan 
Martin, som bliver født og døbt Husby 
Kirke i januar 1845, hvor forældrene er 
indsidderen og faderen fisker på 
Sønderklit. Hans synes opkaldt efter 
farmoderen Johanne. 

Peder Chr. Kaldes husmand og fisker i 
Græm.  
 
I folketællingen 1850 oplyses det fortsat at 
den 37 årige Peder Chr. er husmand og 
fisker og at han lever mest ved fiskeriet. 
På nær den ældste søn Jens som bor hos 
bedsteforældrene, er alle børnene 
hjemme. 
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Det sidste barn i rækken fødes i juni 1852 
og døbes Inger Marie i Husby kirke i 
september. Peder Chr. Kaldes fortsat 
husmand og fisker. 
 
I 1855 har folketællingen samme 
oplysninger om Peder Chr. og hustru og 
dette år er alle 6 børn hjemme. 
 

Den 10. December 1862 dør husmand og 
fisker i Græmkjær Peder Christian Jensen 
Kjærgaard og han begraves d. 18 
december, kun 49 år gammel. 
 
Søndag efter Påske 1864 konfirmeres 
Ane, hjemmeboende hos moderen i 
Græm. Og søndag efter Påske 1867 
følger Inger Marie trop. Hun bor også  

Søndag efter Påske i 1855 begynder 
børnenes række af konfirmationer, med 
sønnen Jens, hvor faderen står opført som 
husmand i Græm. 
 
I 1858 er det Adser, der bor hos 
bedsteforældrene i Græm. Faderen er 
husmand og fisker. 
 
Sønnen
at være registreret; men der er et hul i 
rækken af konfirmationer i kirkebogen fra 
1862-1872. 
 

følger Inger Marie trop. Hun bor også 
hjemme hos moderen. 
 
I 1870 finder vi enken Johanne som 
medhjælper, sammen med datteren Inger 
Marie hos sønnen Jens og hans kone 
Maren Marie deres hus i Bækby. Jens 
lever af fiskeri. 
 
I 1880 bor den nu 69 årige enke fortsat 
hos Jens, som nu bor i Græm og dennes 
nye kone Sine; men nu oplyses det, at 
hun forsørges af ham. 
 
Johanne Adsersdatter dør d. 16 december  

I 1860 gentages oplysningerne; men 
sønnen Adser er fraværende og faderen 
Jens bor som enkemand og almisselem 
hos familien. 
 
Søndag efter Påske 1862 konfirmeres 
Jensine Christine, hjemmeboende hos 
forældrene husmand og fiker Peder Chr. 
og hustru Johanne Kirstine. 

Johanne Adsersdatter dør d. 16 december 
1886 i en alder af 76 år; mens hun nyder 
aftægt hos Jens i Græm. Hun begraves i 
Husby d. 26 december. 
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