
Anton Jensen med familie foran ejendommen på Sønder Tranders Vej. 
 

 
 
I har sikkert set ovenstående billede før. Det 
blev nemlig bragt i forbindelse med vor 
forenings stiftelse. Under billedet var nævnt 
“hus på Sønder Tranders Vej”. I dag kan vi 
fortælle mere om huset og dets beboere 
takket være Hans Jørn Jensen. 
 
På billedet ses Hans Jørn Jensens 
bedsteforældre Anton Jensen og Elvine Jen-
sen, endvidere Elvines forældre Poul og 
Signe Hansen samt børnene Poul, Andreas 
og Ellen. Billedet er fra ca. 1902. 
 
Anton Jensen er født i Thingstrup og blev 
udlært tømrer i Thisted. Her arbejdede han 
nogle år som tømrer for sin bror, og her blev 
han gift med Elvine. I år 1900 flyttede Anton 
Jensen sammen med sin hustru til Gug. Her 

 
nedsatte han sig på Sønder Tranders Vej som 
tømrermester samtidig med at han drev et 
mindre landbrug. 
 
Anton Jensen har qua sine gode evner taget 
del i en stor del af det offentlige liv. Han har 
været medlem af Sønder Tranders Sogneråd, 
medlem af menighedsrådet, hjælpekassen og 
i bestyrelsen for Sønder Tranders Hus-
mandsforening. 
 
Anton Jensen havde et godt humør og var 
ved godt helbred langt op i årene, så han 
kunne deltage i landbruget, også efter at det 
var overdraget til sønnen Andreas Jensen, 
hos hvem han også boede, efter at han var 
blevet enkemand. Anton Jensen døde i 1938 
ca. 76 år gammel. 

 
 



 
 
 
Dette luftfotografi fra ca. 1950, som vi har 
lånt af Birte og Søren Winther, viser 
“Lykkesgaard” i forgrunden. Bag “Lykkes-
gaard” kan vi se, at Sønder Tranders Vej 
svinger i en bue venstre om en lille ejendom. 
Det er Anton Jensens og senere hans søn 

Andreas Jensens ejendom, som er omtalt på 
foregående side. Sønder Tranders Vej er 
siden rettet ud, så den går bag om 
ejendommen, og udhusene er revet ned. 
Stuehuset er bygget om, og huset ser i dag 
ud som nedenfor. 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
Den ældste af Anton Jensens sønner Poul 
Jensen overtog tømrerforretningen. Til privat 
bolig byggede han i 1934 en villa (se huset midt 
for på næste billede)  

Sønder Tranders Vej 2. Dette hus er af mange 
Gug-borgere kendt som stedet, hvor man 
indbetalte sygekassekontingent og elafgift. 
 
 

 
 


