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Jon og Dittes Hus – ca. 1924. 

 

 

Gl. Guldagervej 12 er en gammel gård, som kan føres tilbage til 1832. Gården, der ligger midt i det 

gamle Hjerting, er bevaringsværdig og fungere i dag som medborgerhus. Af aktiviteter kan nævnes, 

bibliotek siden 1994. (Som desværre lukker, den 1. januar 2011). Hjerting Lokalarkiv siden 1992. 

Ligeledes har Hjerting Jagtforening indrettet en Jagtstue, hvor de holder til. Stalden bliver udlejet til 

selskaber, og på denne måde bidrages til huset økonomi. Huset er en selvejende institution. 

Da Jens Madsen ejede gården, kunne de lokale hente mælk, fisk og æg, og dengang var det allerede 

et samlingssted for byens borgere. 

 

I 1913 kom Jon Christensen som karl til gården. Jon blev forelsket i datteren Ditte. Som kutyme var 

dengang, bad Jon Dittes far om lov til at gifte sig med hende, men det blev afslået med den 

begrundelse, at Jon ikke havde nogen penge. 

 

Jon rejste til Amerika, hvor han tjente penge ved laksefiskeri i Oregon og ved at gøre tjeneste i den 

amerikanske hær. I 1920 vendte Jon tilbage og smed en pose penge på Jens Madsens bord, og så 

kom der andre boller på suppen.  

 

Den 24. juli 1923 blev Jon og Ditte gift og overtog samtidig Dittes fødegård. Jens Madsen var 

blevet enkemand, og der blev indrettet et værelse til ham på gården, men han beholdt sin plads for 

bordenden, så længe han levede. 
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Ditte var en glad og snakkesalig kvinde, som stod for salget af gårdens produkter. Hun døde i 1967. 

Jon var ikke særlig udadvendt, men respekteret. Han var stor og bramfri. Jon var fisker ved 

stranden, havde ruser, satte kroge og han prægede skulder (fladfisk). Det foregik med et greb -

lignende redskab, dog noget bredere og med flere flæmer, der havde modhager. Sidst i 1970 kom 

Jon på Strandgårdens Plejehjem, hvor han døde i 1983, 96 år gammel. 

Jon og Ditte fik ingen børn, men det fortælles, at Ditte var utrolig glad for de børn, som kom hos 

hende, og de kunne altid få et stykke mad og et kram. 

 

Huset skulle sælges, fordi arvingerne ikke var interesserede i at overtage ejendommen. Huset blev 

købt for 105.000 kr. og købesummen sponseret af 14 enkeltpersoner i Hjerting. Der blev oprettet en 

stiftelse, som står for den daglige drift, stiftelsen er selvejende. 

 

 

Ejere af gården. 

 

 

Jens Chr. Madsen.   Født i Allerslev 11. Januar 1858. 

    Død i  Hjerting  16. Februar 1940. 

 

Gift den 11. Februar 1883 i Guldager kirke med  

 

Kirstine Marie Pedersen.   Født i Hjerting   2. Marts 1861. 

    Død i Hjerting  24. April 1923. 

 

Forlovere ved brylluppet:  Peder Tang Sørensen af Sædding. 

  Jeppe Chr. Sørensen  af Langli. 

 

 
 

Jens og Kirstine Madsen. 
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Kirstine Petrea Madsen ( Ditte)  Født i Hjerting  1. april 1892. 

    Død i Hjerting 16. januar 1967. 

Gift den 24. Juli 1923 med 

 

Johan Nielsen Christensen  (Jon)  Født  3. juli 1886. 

    Død 29. januar 1983. 

 

 

 
 

Jon og Ditte ved Sølvbryllup den 24. juli 1948. 

 

 

Dokumenter i forbindelse med Jon og Dittes Hus: 

 

1931 Den almindelige Brandforsikring for Landbygninger: 

Stuehus  Gdm. Tegl 9.600 

 Stald  Gdm. Straa 4.500 

 Hønse- og brændselsskur Gdm. Pap    900 

 Stald – lade  Gdm. Blik 4.300 

 Brandforsikringssum i alt:                      19.300 

  

 

       

Kort over flere matrikler med forbindelse med Jon og Dittes Hus: 

 

1914   Matrikelnummer 27b og 30a, Hjerting. 

1916   Matrikelnummer 2s, Hjerting (i forbindelse med udstykning) 

1917   Matrikelnummer 2v, Hjerting (i forbindelse med udstykning) 



1918   Matrikelnummer 2x, Hjerting (i forbindelse med udstykning) 
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1930   Matrikelnummer 27a, 66a og 66b, Hjerting. 

 

 

Meddelelser om omvurderinger: 

 

1948 Matrikelnummer 2bh, 2i, Hjerting og 31f Alslev  

Grundværdi     4.200 

 

1949 Matrikelnummer 2x, 27b og 30a, Hjerting 

   Ejendomsskyld  12.800 

   Grundværdi     3.900 

 

1951 Matrikelnummer 2x, 27b og 30a, Hjerting 

   Ejendomsskyld  17.100 

   Grundværdi     4.900 

 

 Matrikelnummer 30e, Hjerting 

   Ejendomsskyld       800 

   Grundværdi        800 

 

 

 
Jon og Dittes Hus – 1997. 
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Udarbejdet ud fra det materiale, som lokalarkivet er i besiddelse af i efteråret 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 


