HAVGÅRD.
Martrikel nr.: 5 g – Tobøl by
Hjerting sogn, Ribe amt.

Historie fortalt af Signe Thomine Sørensen, kaldet ”Musse”. Musse er født på Havgård den 14. oktober
1907. Død den 18. februar 2011 i Hjerting.
Hun fortæller glad, at hendes forældre købte gården i år 1900 af kreditforeningen for 500 kr. Den lå øde og
forblæst ude ved vandet og var meget misligholdt. Der var ingen træer eller buske kun lyng og eng. Hendes
mor fortalte, at der groede mos op af væggene, og gulvet var stenbro. Det var en sørøvergård, hvor de
tidligere ejere havde gået med lygter for at lokke skibene ind, så de gik på grund. Så de kunne plyndre dem.

Mine forældre kom fra Horne Fattiggård, hvor de havde været bestyrere et par år.
Mor kom aldrig nogen steder, hun var altid gravid. Hun fødte 12 børn med ca. halvandet års
mellemrum, huset skulle jo passes, der skulle vaskes, der var ikke indlagt vand og intet afløb, så al vand
skulle bæres ud og ind. Min mor havde travlt, når hun gik ned i marken for at flytte køerne, gik hun og
strikkede strømper til os børn. Musses mor blev 57 år og døde af blodforgiftning i 1937.
Min far var så rar, han hjalp min mor, hvor han kunne. Han bagte rugbrød og ordnede haven. Vi havde en
stor ovn, og han bagte gerne 12 rugbrød af gangen, vi havde også en stor frugtplantage. Jeg have en dejlig
barndom, og vil ikke bytte med de unge i dag.
Min far var alene i mange år, og passede det hele alene. Han blev kørt ned af rutebilen fra Hjerting i
november 1944, 79 år gammel.

Signe Tormine Sørensen bliver i 1931 gift med Frans Jørgensen, der havde en gård i Andrup, som de solgte,
da de overtog Havgård i Tobøl i 1944. Vi havde 80 tønder land og i 1956 solgte vi den første halvdel til
Esbjerg Kommune. Det blev Havbakken et, og senere i 1962 solgte vi Havbakken to. Ryttervænget var også
vores jord. Vores søn Arne fik fire grunde, så han kunne bygge en servicestation og et hus.
Da min mand og jeg flyttede hjem i 1944, holdt jeg høns og kyllinger for at have en lille lomme- skilling til
mig selv. På en dag slagtede jeg 75 kyllinger og gjorde dem i stand til afhentning. Jeg var 50 år, inden jeg
fik min første støvsuger, ellers lå jeg på knæ med en børste. Musse var en meget aktiv dame, hun har hjulpet
Stinne Danielsen i Guldager i over 40 år med at passe hendes slikbutik, og hjælpe til ved store fester, hvor
der kunne være op til 50 personer. Helt til jeg var 75 år var jeg på Vestervang Skolen, hvor jeg delte mælk
ud til fem skoler i området, børnene kaldte mig mælkedamen.
Musse og Frans Jørgensen får 3 børn.
Arne Jørgensen,
Birthe Sørensen.

Født i 1942 i Andrup.
Født. I 1947 i Hjerting på Havgård.
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Vi havde i september 2006 et interview med Signe Jørgensen på Hjerting Lokalarkiv.

Ejere af Havgård.
Laurits Sørensen ” Havgårdmanden”, købte Havgård i år 1900. Døde 79 år gammel i 1944.
Gift med Martine Sørensen, død 52 år gammel.
Frans Jørgensen køber Havgården i 1944.
Først i 1960’erne bliver Havgård revet ned. Signe Jørgensen bygger et beboelseshus. Sønnen Arne bygger
på nabo grunden i 1967 et beboelseshus og en tankstation.

Hjerting Lokalarkiv 2012

