
 Skree Sagaen  

Herefter Sagaen om Maren Jespersen Stensberg f. 1862 i Skree (min Farmor) 

Hun blev gift med farfar Jens Christensen Stensberg i Ørre kirke 27. nov. 1883 

Hendes forældre var Niels Jespersen f. 27-06-1833, mor Maren Østergård f, 19-08-1842  

 

Ovenstående foto fra ca. 1950. bemærk broen over Store Å som var forbundet til haven. Åen er flyttet. 

Axel har tegnet Skree i 1940 som nedenstående. Skreevejen gik lige foran stuehuset. 

 

 



Nedenstående sten ligger stadig i haven 2015. Den beskriver en part af slægten, som boede i Skree siden 
1606. Det var dengang Christian IV var konge i Danmark.  

 

 

Hendes søn Viggo f, 1898, skriver at hans mor Maren var et lidt alvorligt og troende menneske. Hun var god 
til at opdrage de 6 børn og brugte skriftsteder fra Katekismus som støtte for argumenter. Det fortælles også 
at det var en gammel regel i Skree, at der altid skulle mindst én person til kirke hver søndag. På landet holdt 
man ”fri” om søndagen. Der var dog uskrevende regler for hvad der måtte laves på en helligdag. Man 
passede på ikke at vise man arbejdede med små ting. Det var derfor arbejde, der kunne laves indendørs, 
som tøjvask, malkning og pasning af dyr, smørkærning og rengøring. Hver gård havde sine egne regler. 

Når man kom hjem fra kirke skulle der aflægges rapport om hvad folk havde snakket om ved kirken. Der var 
jo mulighed for at høre det sidste sladder ved kirken. Det var også kutyme at de unge mænd kom i uniform 
i deres soldatertid. En af drengen i Skree blev garde og det har vækket beundring hos de mange små 
frøkner ved Sinding kirke. Der skulle en meget stiv svigerfar til at sige nej til en høj mand med sabel ved 
siden og blå bukser. Se et tilfælde i Axels Ringbind. Det var ofte fædrene der talte sammen om hvem der 
kunne passe sammen. 

 



 

Foto af 4 generationer. Maren Jespersen Stensberg f.1862, Maren Østergård Jespersen f. 1842 og min 
faster Kristiane f. i Li. Stensbjerg og hendes datter Karen. 

Man må havde haft en god økonomi i familien når man havde råd til at tage så mange foto, som der blev 
taget i Sinding omkring 1900. Jeg vil aflevere en gammel album med ene foto fra den tid. Jeg håber 
eftertiden vil passe på den og sætte navne på de præster og lære, som der blot står titel ved. 

En anekdote: På familiegården omkring 1850 var det svært at fine en kone til deres søn. En dag gik far og 
søn og rydde en grøft og en hestevogn kom kørende og stoppede. På vognen sad en ukendt mand og hans 
datter. Manden på vognen spurgte til hvem de to i grøften var. Jo, det var jo godt for det var deres ærinde 
at se til netop de to i grøften. Så gik snakken om bedrifter og avl og først senere kom man ind på formålet 
med deres kørsel. Jo, de havde hørt at gården kom til at mangle en kone, og manden mente hans datter var 
en dygtig og arbejdsom datter. Datteren stillede krav til komfort i køkkenet og en aftale kom i stand. 
Fortælleren mener det blev til ægteskab for året efter blev gårdens stuehus forlænget, så der blev plads til 
hvad der skulle være i et moderne køkken i 1850.  

Det var datidens ”Dating” vi fik en prøve på. Der kunne gå røgter helt udensogns når et ungt menneske 
manglede en partner. Min oldefar mistede konen ved barsel og der gik røgter fra Ejstrupholm til Haderup, 
hvor der gik en pige og ventede på et sted at bo, derfor blev hun min oldemor, fordi andre anbefalede 
ægteskabet. 

 

 

 

 



Fire generationer igen. Efter lille Karens alder kan man se at nedenstående er et par år yngre end øverste 

 



 

Fredes Bedstefar Niels Jespersen f.1833 i Skree, han er far til min Farmor Maren f 1862. nedenunder hans 

kone Maren    

 

 



Fredes morbroder Peder fra Skree 

Nedenstående  Maren Jespersen Skree kaldet "Maja" f. 2 okt. 1903, som blev kone i Skree og gift med 
Magnus. De fik Margrete, som bor på en gård på Lolland. Hendes broder Svend Pedersen fik Skree indtil 
han solgte Skree ud af familien ca. 2002.  Den nye ejer rev bygningerne ned. Der var også Holger og Ejner 
Skree. De havde begge kontakt med min far Frede. Holger var mejeribestyrer i Tjørring i halvtredserne og 
han sendte en hel ost til os i Bjødstrup. Den blev sendt med rutebil og kunne skæres op i 6 stykker. Ejner 
havde en gård, jeg tror den hed Brogård tæt ved Sinding. Han blev altid kaldt Ejner i Brogård.  



Maja i Skree f.1903.  Det er til konfirmation, siger hendes datter Margrethe 

En emaljong, som tilhører slægten Skree og er ældre end 1883 



Neden under er Skree fra 1950 og nedenunder den et foto fra 1994

Det var min Saga om Skree. Du bør gå på arkivet for Sinding-Ørre og se hvad de har liggende. Jeg har 
afleveret foto og ringbind med Erindringer fra Skree familien.  

God fornøjelse ønskes af pensioneret maskinmester i Esbjerg, Jens Ove Stensberg 




