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Vasemose. 

Ejere af Vasemose kender vi følgende. 

l.Jørgen Christensen(Spits) føcl.t omkring l8oo død den 6 maj 1884 S(on af 

parcelist Jørgen Christensen og Iiiarie And.ersen i Vesterkobbel,han blev 

gift den 13-6-18<1-l med Anne Marie Jespersen datter af arbejdsmand Jør-

gen Jespersen,og i1nne f,;Iarie .Andersen Vibøgetoft. 

JØl'gen Christensen var kirketjener ved kirken ineHil han i 1882 afløs-

tes af Hans Ja-aob Hansen Sønderby,der betal tes den gang for en gravkast 

ning 2, 4o mark for en voksengrav og l ,Bo mark for en barnegrav. 

I ægteskabet ved Jørg.Christensen og Anne cilarie var der 6 børn 2 sønner 

rejste til Amerika,en datter blev gift i Hamborg,en anden datter døde 

som 24 årig,og datteren Marie Kathrine overlevede ham med bolig i huset 

2 .I�arie Catrrrine Christensen født den 8-7-l84l,hu_n arver boligret i huset 

efter faderens døo.,men efter hende står huset åbenbart tomt 011 {{rrække 

indtil Peter Jessen køber det. 

3 .Peter Jessen født 1861 i Rinkenæs død 1943 gift med Christine Ivlarie Volf 

født l86o død 1932 datter af bmd.jørgen Volf og Ellen Petersen Solbjerg. 

gård.Peter Jessen kom til sognet som bager,og var i en C\,rrække bager i 

Østerby,og da han blev gift gik hans kone ;ned 2 kurve og solgte kac_,er, 

senere flyttede de til Sønderby,og omkring l9o7 købte de Vasemose,oe 

del tog meget i det liv,der i årene op imod først·e verdenelerig rørte 

sig i afholdssagen (IOGT) her _på Kegnæs. 

SoerenA
Typewritten Text
(Huset er nedbrændt 1950 og lå ved den østlige ende af Vasemosen)



Vasemose. 

Ejere af Vasemose kender vi følgende. 

l.Jørgen Christensen ( S pi ts) født omkring 18oo død 6maj l 884,søn af 

parcelist Jørgen Christensen og Marie .Andersen Vesterkobbel,han blev 

gift den 13-6-1841 med .Anne IVlarie Jespersen datter af arbejdsmand Jrjr

gen Jespersen og .Anne IJarie .Andersen Vi bøgetoft. 

Jørgen Christensen var kirketjener ved kirken indtil han i 1882 afløs-

tes af Hans Jacob Hansen Sønderby,der betal tes den gang for gravkast

ning 2,4o mark for en voksengrav,og l,So mark for en barnegrav. 

I ægteskabet ved J .Christensen og .Anne Iviarie var der 6 børn,2 sønner 

rejste til .Amerika,en datter blev gift i Hamborg,en anden datter døde 

som 24 åric;,og datteren l'!larie Cathrine overlevede ham med bolig i huset 

2.Ms.rie C athrine Christensen født 8-7-l84l,hur1 C;..rver bo1igret i huset 

efter faderens dø-d_,:nen efter hende står hu..set ·-'\benb:::-1rt tomt en S.rr:8k.ke 

ind.til Peter jessen køber det. 

3 Peter Jessen født 1861 i Rinkenæs død 1943 gift med Christine Iviarie 

Volf føft 186o død l'n�- datter af :Smd Jørgen Volf og Ellen Petersen 

Solbjerggård.Peter Jessen kom til sognet som bager,og var i en årrække 

bager i Øs ter by, og da han blev gift gik hans kone med 2 kurve og sol g-

te kager,senere flyttede de til Søndel'by,og omkring l9o7 købte de Va

semose,de deltog meget i det liv,der i årene op imod første verdens

krig rørte sig i afholdssagen (IOGT) her på Kegnæs. 
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