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Hvis du vil kontakte mig, så skriv 
til  josb43@gmail.com 

Jens Stensberg 
Født: 31.marts 1943 i Hammerum 

Foto fra mit fødehjem "Teglvang" i 1952. Den lå hvor der nu er to 
rundkørsler over motorvejen mellem Hammerum og Ikast. På østlig 
retning fra kørslen 39 HI-Park, lå stuehuset. Foto af Jens og King på mit 

fødehjem i 1953 

Foto af Jens 2009 Den Danske Stensberg Klan stammer fra 
Sinding og Ørre sogne nordvest for Herning 
Manden på gården Stjensbjerg blev altid 
kaldet ved det navn. Sådan gik det til at 
min farfar i ca.1898 tog navnet og sagføren 
sagde, at på dansk heder det Stensberg, 
men i nogles dåbs attest kom det til at stå 
med dobelt e. Der er en anden klan i Norge 
og en i Sverige, som slet ikke er i familie 
med os. I USA er der en klan, som måske 
kommer fra Sverige. Min 3.tipoldefar Lars, 
købte gården i 1798. 

Min farfar Jens 26.10. 1858 i Sinding giftede 
sig med Maren Skree 01.08. 1862 født på 
gården Skree i Ørre. 
De to er stammen til den danske 
Stensberg/Steensberg  klan. 

Fra venstre, mig selv Jens Ove, 
Jens er efter min farfar, min far 
Frede 12.feb. 1904, min mor 
Sørine Augusta 29.aug. 1913, 
Grethe Maren 1. aug. 1938, 
Else Marie 16. jul. 1936 

Min farfar Jens, solgte 
Li.Stensberg og byggede gården, 
Teglvang i 1922 og døde 1926 
Han gav gården navn efter et 
teglværk der lå der i gl. dage. 
Far solgte gården i 1966 

Mor er fra V.Isen, hvor 
oldefar opdyrkede Københavner 
heden og byggede 5 små gårde. 
De sidste 3 er der endnu og mor 
blev født på den sidste 

Teglvang
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John 8. juni 1972 
Anette 9. dec. 1968 
Gitte 5. april 1971 

Anni og jens Ove til Johns bryllup 

Min kone Marina og mig julen 2007 




