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Almsted 7, matrikel 2. 
Boel
Samlet af Jørgen Bromand med flere.

Augustenborg herreds skyld - og panteprotokol folio nr. 693 + 1956 +
Areal til gården :  1959 - 10 26 10 ha. = 141, 53 Thaler reinertrag skyldudbytte. 

Almsted 7, matrikel 2, 1939 Det Kgl. Bibliotek.

Almsted 7, matrikel 2, 1930.
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1. Jørgen Jebsen er den ældstkendte mand på dette boel. 
Han nævnes 1667 i Jordbogen over Rumohrsgaards len i fortegnelsen over ydelser og afgifter for 
boelsmændene i byen Almsted. Her skulde boelsmand Jørgen Jebsen årligen yde: 
   38 skil. årsgift, 
   1 rdl. 24 skl. for bedesvin, 
   2 ørtig 6 skep byg, 
   1 ørtig 16 skep haver, 
   i ritzel , 1 får, 1 gås 3 høns, 10 æg og desuden 2 læs halm.
Nævnte boelsmand Jørgen Jebsen i Almsted nævnes ligeledes i fortegnelsen over tiendeydere til 
præsten i Notmark, hvortil han skulde yde årligen: 3 skep rug, 4 skep byg og 10 skep havre. 
Jørgen Jebsen i Almsted døde 1701, begravet 3. Påskedag. 

2. Thomas Petersen blev omkring 1700 boelsmand her, da han søndag pr. 24 trini 1700 blev gift 
med formandens datter Kirstin Jergensdatter i Almsted. Thomas Petersen var født før 1688, da 
kirkebogsføringen i Notmark begynder, søn af boelsmand Peter Thomsen i “Gyden” i Almstedskov. 
Boelsmand Thomas Petersen i Almsted nævnes 1717 og 1733 i Jordbogen over Rumohrsgaards 
len, hvor han skal yde samme afgifter som hans formand. Thomas Petersen og Kirstin Jørgens-
datters børn:
 a. Maren født 1704, døbt nr. 5. dette år, 
 b. Peter Thomsen født 1707, døbt nr. 7. 
 c. Matz Thomsen født 1710, døbt pr. 2. Trini 
Kirstin Thomsen i Almsted døde 1755, begravet 27. 5. 
Gamle “Thomas af Almsted” døde 1774, begravet nr. 4. 

3. Peter Thomsen  født 1707, døbt nr. 7, søn af formanden. Han er blevet gift i perioden mellem 
1729 til 43 da der ingen kirkebog er bevaret fra, og har antagelig overtaget boelet omkring 1740. 
Han nævnes som boelsmand her i Jordbogen af 1751. Navnet på hans hustru kendes således 
ikke, da hun ejheller nævnes ved navn ved indførelsen af hendes død. 
Deres børn:
 a. Jacob født ca. 1740 han blev eftermand på boelet i Almsted. 
 b. Dorothea Sophie født 1746, døbt nr. 16. hun døde samme år, nr. 27. 
 c. Dorothea Sophie født 1747, døbt nr. 17. 
 d. Peter Thomsen født 1749, døbt pr. 19 Trini. 
Peter Thomsen i Almsted døde 1784, begravet 17. 5. 75 år. 
Peter Thomsens enke døde 1785 begravet pr. 8. Trini , 76 år. 
Sønnen d. Peter Thomsen, kaldet Peter Petersen, født 1749, døbt 19. Trini, blev 27. 6. 1777 i Not-
mark gift med Maria Magdalene Jenses af Hundslef. 
Ifølge skyld - og panteprotokol for Gammelgaard, Augustenborg og Rumohrsgaard for årene 1772 
- 1773, bibog side 28 ( på Landsarkivet nr. 1584 + 1885, overdrager boelsmandsenke Ingeborg 
Jenses i Hundslev den 11. 11. 1778 boelet til svigersønnen Peter Thomsen og datteren Maria 
Magdalena Jensdatter. Peter Thomsen blev således fæsteboelsmand på art. 18 i Hundslev. 
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3. Jacob Thomsen født ca. 1740, som søn af formanden på boelet. 
Han blev 14. 9. 1764 gift med Margrethe Peters af Hundslef, datter af boelsmand Peter Christesen 
på art. 12 i Hundslev. Jacob Thomsen nævnes. smedekontrakten mellem bønderne i Almsted og 
smeden Jørgen Hinrichsen. Jacob Thomsen døde 14. 9. 1808, 59 år gl. Hans enke Margretha 
Peters døde 17. 4. 1817. 
Deres børn:
 1. Peter Jacobsen Thomsen født 1765, døbt nr. 20. blev eftermand. 
 2. Cathrine født 1768, døbt nr. 1. hun døde 1784, 17 år. begr. nr. 24. 
 3. Jacob Thomsen født 1769, døbt nr. 6. Han var skipper, blev gift med Anna Margrethe 
     Pøhler, født 1778. døbt nr. 10. datter af bondeinste Christen Christensen Pøhler på 
     art. 28 i Notmarkskov. De overtog 1. 3. 1799 hendes fødested, kendt under navnet 
     “Vinkælderen” i Notmarkskov. 
 4. Kirsten, født 1772, døbt nr. 25, hun døde 1778, 6 år, begr. nr. 17. 
 5. Margrethe født 1775, døbt nr. 18. Hun blev 13. 5. 1803 gift med enkemand Hans Peter 
     Christiansen Vogt, Notmark kro. 
 6. Thomas, født 1777, døbt nr. 2. søfarende. 
 7. Miarie født 1780, døbt nr. 41. 
 8. Kirsten, født 1780, døbt nr. 42. en tvillingsøster, hun blev 12. 7. 1806 gift med boelsmand 
     og enkemand Hans Hansen Eriksen i Almsted. 
 9. Christen Thomsen, født 1783 døbt nr. 10. 
  Folketælling i  Almsted 1803  
 1. Jacob Thomsen husfader   63 år  boelsmand. 
 2. Margarethe Peters hustru   62 år  begge i første ægteskab. 
 3, Thomas Jacobsen søn    26 år  ugift, søfarende 
 4. Kirsten Jacobsen datter    23 år  ugift 
 5. Marie Jacobsen datter    23 år  ugift 
 6. Christen Jacobsen søn    20 år  ugift. 
 7. Peter Jacobsen søn    58 år  gift tjener faderen 
 8. Anne Marie Matzen hans kone   34 år  begge i første ægteskab. 
 9. Magrethe Peters deres barn     8 år 
 10. Anna Maria Peters deres barn    6 år 
Tatoreerklæring 1792, 1. 4. udnævntes boelsmændene Jacob Thomsen og Nicolai Rasmussen i 
Almsted og boelsmændene Hans Christensen og Peter Hansen i Hundslev som formyndere for 
afdøde boelsmand Christian Danielsens børn i Notmark: Hans 13 år, Chresten og Peter 9 år, Ca-
tharine 3½ år og Daniel ½ år. 

4. Peter Jacobsen Thomsen født 1765, døbt nr. 20 , søn af formanden. Efter trolovelse den 5. 
9 blev han 21. 10. 1794 gift med Anne Marie Matzes af Hundslev, født 1768 døbt nr. 15. datter af 
boelsmand Matz Matzen og hustru Anna Marie Christians af Hundslev, hvis boel 1794 blev flyttet 
ud til Skærtoft. Peter Jacobsen Thomsen fik 27. 2. 1805 boelet overdraget. 
Deres børn:
 1. Margrethe født 1796, den 31. 1. døbt nr. 3. Hun blev 2. 7. 1813 gift med boelsarving 
     Hans Jensen Bonde i Almsted. Hun arvede boelet 18. 
 2. Anne Marie, født 3. 12. 1797, døbt nr. 49. Hun blev 15. 9. 1820 gift med Hans Christian 
     Ernstsen parcellist på Frederikshof, art. nr. 47. 
Peter Jacobsen Thomsen døde.
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Hans enke Anne Marie Matzes blev gift med Peter Petersen Clausen. 

  Folketælling i Almsted 1830.   7. boel. 
 1. Peter Bladt bestyrer år. 
 2. Mette Dorothea Bonde husbestyrinde   20 år, hun er ejerens datter 
 3. Peter Petersen Clausen    70 år, aftægtsmand 
 4. Anne Marie Matsen     67 år, hans kone. 
 5. Dorothea Christine Frost    14 år, plejedatter. 

5.  Margrethe Jensen Bonde arvede 24. 4. 1832 hendes fødeboel. Hun var som anført gift med 
boelsmand Hans Jensen Bonde og de boede på hans fødeboel “Bondegården”. Hendes boel blev 
i årene drevet ved bestyrer Peter Bladt fra Almsted og deres datter Mette Dorothea Hansen Bonde 
var som nævnt 1830 husbestyrerinde for ham. Hun var født 3. 1. 1815 på “Bondegården”. 
1852, 24. 4. overdrog Peter Jacobsen Thomsen boelet til datteren Margrethe, gift 2. 7. 1813 med 
boelsmand Hans Jensen Bonde. 
Til fratræderen Peter Jacobsen Thomsen betaltes 500 rdl. = 800 rbdl. sølv. Til hans datter, søs-
teren Anne Marie 200 rdl. = 320 rbdl. sølv foruden aftægt til Peter Jacobsen Thomsen og hustru 
Anne Marie Matzes.
Hans Jensen Bonde boelsmand i Almsted døde 13. 5. 1848, 62 år. 
Margrethe Bonde, født Thomsen døde 8. 10. 1954, 58 år.  

6. Peter Jørgensen Bladt og hustru Mette Dorothea Hansen Bonde. 
Han var født 5. 2. 1804 søn af kådner Jørgen Hansen Bladt og hustru Cathrine Petersen på art. nr. 
68 i Almsted, som nu ejes af Heinrich Peter Hansen og hustru Marie født Jørgensen. Han var i en 
årrække bestyrer på boelel, og var gift med Magdalene Jørgensen. 
Han blev 7. 4. 1837 gift med Mette Dorothea født 10. 1. 1816, datter af boelsmand Hans Jensen 
Bonde og hustru Margrethe født Thomsen som ejede boelet. 
Deres børn:
 1. Hans Petersen Bladt født 1. 7. 1837 
 2. Jørgen Petersen Bladt, født 23. 12. 1839 blev eftermand. 
 3. Peter Petersen Bladt født 11. 8. 1842.
 4. Jens Petersen Bladt født 27. 6. 1845. Han blev 13. 9. 1880 gift med Anne Marie Carlsen, 
      født 2. 8. 1859 i Nalmose, datter af inste Christian Carlsen og hustru Dorothea Marie 
      Elisabeth født Weiler på art. nr. 23 i Nalmose. 
Peter Jørgensen Bladt og hustru Mette Dorothea Hansen Bonde synes ikke at have været ejere af 
boelet, men føret deres søn Jørgen Petersen Bladt.  

7. Jørgen Petersen Bladt. 
Ifølge folio 693 overdrages boelet den 29. marts 1849 til enkelen Jørgen Petersen Bladt, født 23. 
12. 1839. Han skal betale til:
 hans bedstemoder Margrethe Bonde   385 rdl. cour = 616 rbdl. sølv 
 hans moders broder Jens Hansen Bonde  385 rdl. cour = 616 rbdl. sølv 
 hans moders søster Anne Marie Bonde   192 rdl. cour = 308 rbdl. sølv 
 hans broder Peter Petersen Bladt   213 rdl. cour = 341 rbdl. sølv  
 hans broder Jens Petersen Bladt    213 rdl. cour = 341 rbdl. sølv 
 Summa              1 388 rdl. cour = 2216 rbdl. sølv
Jørgen Petersen Bladt var født 23. 12. 1839. 
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8. Peter Petersen Bladt, overtog fødeboelet i Almsted i leje, 
ifølge kontrakt af 5 . 5. 1865 (folio 195 ) bortforpagter faderen Peter Jørgensen Bladt boelet til søn-
nen Peter Petersen Bladt for de kommende 8 år. Afgiften forhøjes med 40 skep byg og 40 skep 
rug mere årligt, end der var bestemt ved skiftet den 10.. 1849. Peter Petersen Bladt var født 15.. 
1842, søn af boelsbestyrer Peter Jørgensen Bladt og hustru Mette Dorothea, født Bonde. Han 
blev 5.. 1864 gift med Christine Jørgensen, født 5. 2. 1843, datter af væver Jørgen Jørgensen ved 
Gammelgård, boende på det landsted som senere ejedes af Diderik Moldt. 
Deres børn: 
 1. Peter Bladt, født 22. 4. 1864. Han blev gift med Else Christensen, født i Sparlær ved 
     Viborg. Han blev husmand i Dynneved. Fra ham nedstammer familien Jørgen Bladt i 
     Notmarkskov, art. 29, som nu er blevet et større hønseri. 
 2. Hans Bladt, født 3. 2. 1870, han blev 3. 8. 1897 gift med Cathrine Christine Clausen, 
     født 11. 6. 1873 i Ketting, datter af inderste Jaoob Clausen, kaldet Maj i Ketting, og 
     hustru Cathrine Dorothea født Hansen. De købte et husmandssted i Mommark. 
Peter Petersen Bladts hustru Christine født Jørensen døde og enkemanden blev 10. 10. 1873 gift 
med Anna Jørgensen, født 14. 3. 1844 i Frederikehof, datter af skibsbygger og drejer 
Dominicus Jørgensen og hustru Dorothea Sophie, født Jensen, på art. 73 i Frederikshof, på det 
sted so nu ejes af Peder Kristian Tolbøl. 
Dominicus Jørgensen var født 1814 i Elstrup, søn af drejer Jørgen Jørgensen og hustru Anna, født 
Jørgensen, boende i Elstrup. 
Ved skiftet forud for nævnte ægteskab, indgår boelsmand Peter Petersen Bladt den 5. 9. 1873 
forpligtelsen til at yde hans sønner Peter Petersen Bladt og Hans Petersen Bladt hver 200 Tahler , 
at betale den ved myndigheds alder. 
År 1884 blev reallasten afløst på ejendommen 

Peter Petersen Bladt. Børn i andet ægteskab:
 3. Jørgen Petersen Bladt født 13. 4. 1875 i Almsted. Blev 11. 6.1896 gift med Anna Grau, 
     født 16. 1. 1875 i Andst. Hun var datter af boelsmand Peter Grau og hustru Anne 
     Margethe født Schmidt, som boede på Andst mark. Hendes fader Peter Grau var en 
     broder til boelsmand Jens Grau i Graugården og hendes søster anna var gift ind på 
     Bondegården. Anna Grau fik sin opdragelse i Gravgården. Jørgen Petersen Bladt og 
     Anna Grau viedes 11. 6. 1896 i Notmark. De boede nogle år i Bro, i det såkaldte 
    “Markfogdens hus”
     År 1901 arvede de hans moders fødested kådnerstedet art. 73 i Frederiksgård. Det var 
     dengang på 3 tdr. land, men få år derefter blev der tilkøbt 9 tdr. fra udparcelleringen af 
     gården Frydendal. Her opvoksede en børneflok på 5 drenge og 3 piger. 
     Se nærere derom på side ? 
     Jørgen Petersen Bladt døde 16. 3. 1960, 85 år i Frederiksgård. 
     Hans enke Anna Bladt, født Grau døde 18. 9. 1962, 87 år samme sted. 
 4. Dominicus Petersen Bladt født 1. 4. 1874, gift 16. 3. 1905 med Marie Helene Nissen 
     født 11. 9. 1881, Damhus Kroen i Ellum, Tønder amt, datter af kromand Nis Nissen og  
     hustru Anne født Hansen. De købte 1904 en landejendom i Fole. 
 5. Christine Bladt født 15. 5. 1880 i Almsted, blev 31. 5. 1900 gift med Hans Andersen på 
     nabogården født 7. 1. 1877. De overtog hans fødegård. Se gården art. 1. i Almsted. 
     Hans Andersen døde 24. 4. 1965 88 år i Almsted. Christine Andersen, født Bladt døde. 

9. Jens Petersen Bladt født 15. 6. 1878 i Almsted, blev eftermand å boelet. 
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10. Jens Petersen Bladt overtog gården 1908. 
Han var født 15. 6. 1878 i Almsted, blev 9. 2. 1905 gift med Ellen Bladt født Petersen, født 12. 
3. 1876 i Nørballe Feldsted sogn, datter af parcellist Claus Petersen og hustru Kjestina født Jur-
gensen. Hun døde 4. 6. 1938 i Almsted. Han døde 3. 5. 1967 i Almsted. 
Børn:
 1. Peter Bladt, født 25. 4. 1905 i Hundslev. Han var svagelig og døde 27.1. 1934 i Almsted. 
 2. Anna Bladt født 15. 12. 1910 i Almsted, døde 19 .6.1916, 5 år. 
 3. Christine Bladt, født 27. 12. 1911 i Almsted gift 1. gang 7. 5. 1940 med Landmand 
     Christian Moldt fra Sebbelev, født 31. 8. 1913, søn af smeden på Gammelgaard Peter 
     Christian Moldt født 6. 9. 1874 i Svenstrup. død 14. 6. 1954 i Augustenborg med 
     Katrine Moldt født Schwartz, født 10. 7. 1884 i Broager, død 25. 11. 1945 i Sebbelev. 
    Ægteskabet blev opløst. Der var 2 sønner 
  1. Peter født 28. 11. 1937 i Almsted 
  2. Henry født 3. 10. 1940 i Almsted. 

11. Christine Walther og ægtefælle Hans Walther. 
Christine Petersen født Bladt, født 27. 12. 1911 på gården først 7. 5. 1940 med landmand Christen 
Christensen Moldt, blev den ? gift med arbejdsmand Hans Walther født 17. 2. 1906 i Guderup, 
søn af ?
De drev gården i forpagtning. Fra År 1953 blev Christine født Bladt indskrevet for gården. 
År 1972 i efteråret bortforpagtedes ejendommens jorder til naboerne Christen Grau Eriksen jr. i 
Gravgaarden og Carl Rømer Nielsen i Bondegaarden. 
En datter Ellen Christine Walther født 22. 11. 1947 i Almsted. 

Jørgen Petersen Bladt og hustru Anna Bladt født Grau´s børn:
 1. Peter Bladt, født 27. 6. 1896 i Almsted gift 5. 1.1922 med Ellen Hansen, født 10. 2. 1903 
     i Havnbjerg, datter af Rasmus Hansen og hustru Kirstine født Mathiesen. 
     Peter Bladt og Ellen boede i Hundslev.
     Peter Bladt døde 22. 2. 1956 i Hundslev 60 år. Ellen Bladt født Hansen døde 
     31. 3. 1962, 59 år. samme sted. 
 2. Jørgen Bladt, født 15. 11.1897 i Almeted, gift 23. 2. 1922 med Anne Kirstine Jørgensen 
     født 14. 10. 1896 i Sjellerup, datter af hjuler Christian Jørgensen i Sjellerup. 
     Han var forpagter i Katry.
 3. Jens Bladt, født 26. 5. 1900 i Bro, blev 10. 11. 1922 i Notmark gift med Louise Cathrine 
     født Davidsen, datter af karetmager Henrik Davidsen i Bovrup. Han var arbejdsmand, 
     boede i Sjellerup og blev kontorbestyrer for Dansk Arejdsmands forbund i Ketting. 
     Fra 1953 til ? var han folketingsmand, valgt af socialdemokratiet i Augustenborg kredsen. 
 4. Hans Bladt, født 28. 7. 1903 i Frederiksgård, gift 
     De havde en årrække et husmandsbrug i Asserballe og flyttede senere til Sønderborg, 
     hvor han blev målemedhjælper ved amtslandinspektør kontoret og her vikede han i 15 år 
     og blev kendt som en stille og rolig mand der var meget pligtopfyldende og vellidt. 
     Han døde 23. 7. 72 efter længere tids sygdom og overleves af sin hustru og en datter 
     som bor i Sønderborg. Jydske tidende 24. 7. 72. 
 5. Dominious Bladt født 26. 11. 1904, han er kendt som sognerådsformand i Hørup 
     kommune 
 6. Anne Margrethe født 16. 12. 1905 gift med Hans Bonefeldt i Frederiksgård. 
 7. Margrethe Christine født 25. 3. 1908, gift med vejmand Peer Hansen Augustenborg. 
 8. Christine Bladt født 2. 2. 1909, gift med gårdejer Jørgen Smidemand i Helved. 

X. Erik og Annette Gravenslund Olesen købte gården 19xx. 
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Fortælling om gården
Fortalt af Gunnar Hansen februar 2022

Jeg husker gården tilbage i 1950, dengang var stuehuset det gamle der lå i forlængelse af stalden 
et meget langt hus. I den østlige ende startede stuehuset med bryggers og bagudgang til haven 
derefter kom selve opholdsrummene og fra midt på ejendommen startede stalden. Der var ingen 
el på ejendommen, alt foregik med de gamle petroleums lygter. Der var på det tidspunkt fire heste 
i stalden for enden af ejendommen og det var mange dengang.
I stalden var der ikke, som i andre mere moderne stalde, en fodergang foran kreaturerne, det 
foregik som mange har set i gamle film, ved at man gik op med foderet bagfra til hver enkelt ko 
med den lille belysningen petroleumslampe kunne give. Alle køer blev håndmalket, det var rigtig 
gammelt landbrug og der kom aldrig en traktor på ejendommen, de mente den ville trykke jorden 
for fast. 
De havde en meget stor have med alle mulige grønsager og den var passet med nøjagtighed, 
så alt var snor lige og i en orden som man beundrede. Der var også et stort hønsehus og mange 
høns i den store hønsegård. Der plantet en del for skellige frugttræer og i den ene side af haven 
og et stykke fra ejendommen var der bygget et stort udhus som indeholdt vaskerum og bageovn. 
På loftet var der opmagasineret en del træ fra egen skov, træet var opsavet i planker og blev lagt 
ind gennem en luge i gavlen oven på vaskerummet og bageovnen, der var jo tit optændt i ovnen 
og den varme fik træet godt af. Bygningen lå i passende afstand fra stuehuset på grund af brand-
faren. 
På den store grund var der nede ved vejen bygget en aftægtsbolig som var noget nyere end 
ejendommen ( i dag den eneste beboelse til ejendommen). I to meters afstand fra aftægtet lå der 
en stor stråtækket lade til de redskaber der dengang var til en ejendom. Midt på gårdspladsen lå 
deres brønd til alt forbrug, den var ikke særlig dyb, husker jeg, men stor i omkreds op sat i kam-
pesten. Den lå ikke langt fra deres mødding og når det regnede var der ikke langt fra brønd til 
mødding. Ved siden af gårdspladsen mod øst lå der en mindre lade ( ligger der endnu) som var til 
deres vogne og håndværktøj, der var også et mindre hul gravet i laden til kalk som man dengang 
læskede, hed det, så kalken kunne bruges til vedligeholdelse af ejendommen.
Den 6. august 1943 var der et voldsomt tordenvejr og lynet slog ned i den store gamle ejendom, 
men ved hurtig nabohjælp lykkedes det at få styr på branden inden det gik galt. Min far har fortalt 
at der var mange til hjælp og at de sad oppe på rygningen og slukkede med vand fra spande og 
andet materiel, dengang var rygningen samlet med ståltråd. Det var stål trådene der var glødende 
og branden nåede ikke ind i stalden, det var den første brand som den daværende  brandkaptajn 
Klaus Jensen havde som kaptajn, og mærkværdigt så var den sidste brand han havde også ved 
Jens Bladt Almsted, den 11. december 1957.
Ejendommen har været rimelig stor. Når man læser i gamle papirer har der været et ret stort jord-
tillæg da flere ejendomme i byen har købt og byttet jord med Bladt.  
Ejeren var Jens Bladt som var en gammel mand allerede dengang med jydetræsko og lang krum 
pibe og hjemmelavet tobak, hans datter hed Didde ( Christine) hun havde to sønner fra et ægte-
skab som jeg ikke kender, de hed Peter og Henry. Peter var ca. 7 år ældre end mig og han hen-
tede mig når vi skulle gå i skole. Han gik i den store klasse, da jeg begyndte i skolen. Henry var 
ca. tre år yngre og det var ham jeg var meget sammen med. Peter kom jo ud at tjene ved land-
bruget tidligt og blev udearbejdende, han blev udlært gravemester ved det daværende store firma 
Stenderup Jensen og der arbejde han i over 45 år.
Henry kom også ud til landbruget og var der i mange år, indtil han fandt en kæreste som kom fra 
Vestkysten og han flyttede med derud. Det sidste jeg har hørt var han arbejdede på et cement-
støberi. Begge er døde. De to sønner havde Didde fra et tidligere ægteskab som jeg ikke rigtig ved 
noget om.
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På et tidspunkt, da jeg kom dernede, fandt Didde en mand der kom 
fra Guderup, han hed Hans Walther og var meget dygtig, men der var mange større problemer og 
sammenstød med to store sønner. Jeg husker der blev brugt ord som jeg ikke kendte hjemmefra, 
men tiden gik og de to drenge flyttede hjemmefra, og på et tidspunkt omkring 1947 kom der en 
datter som hed Ellen og hun fik navnet Walther.
Hans var meget præcis med alt arbejde både i marken og derhjemme, og han havde planer for 
en modernisering af den store ejendom hvor han gravede en ny sokkel rundt om ejendommen og 
pillede alle tavler ud ( det er stenene mellem træværket) så der kun stod trætømmer tilbage, for at 
holde stalden og tag sammen, stuehuset var ikke med i første omgang.
Mens huset stod på pælene skulle deres brønd renses og Hans var i brønden og Henry hev 
spande med sand op og pludselig lød der et stort brag og hele stalden lå jorden. Hans spurgte 
Henry hvad skete der, og Henry sagde stalden er væltet. Hans sprang næsten op af brønden uden 
stige sagde man.
Nu kom der svære tider, skulle der bygges nyt på grunden eller skulle det gamle fjernes. I aftægts-
boligen boede Jens og han ville give plads til de unge, men Didde ville ikke væk fra det gamle 
stuehus selv om det trængte til en ombygning, enden blev at de flyttede ind i aftægten sammen 
med Jens og alt det gamle blev fjernet og en ny stald blev bygget i forbindelse med den lade der 
stod på gårdspladsen. Den nye stald var til både grise, køer og heste og lå et stykke højere, så 
der skulde fart på trillebøren op fra laden. Den lade er også fjernet nu og hele ejendommen er 
moderniseret, jorden er solgt fra så der i dag kun er beboelse med lader.
Jeg kan huske at der i forstuen ved hoveddøren ud mod gaden stod et stort skab med en meget 
gammel pladespiller, de var store messingplader med huller i der kørte rundt og spillede forskellige 
melodier, det var meget spændende og i dag havde det været værdifuldt.
Genforeningsstenen ved Danebod Højskole er hentet på Jens Bladts ejendom og transporteret 
derned heste.
Ejendommen er solgt et par gange i nyere tid og meget ombygget. 
Nuværende ejere er Erik og Annette Gravenslund Olesen. 


