
 

   

 

Om Langli og de fem familier 
 
(På baggrund af Tage Sørensen ”Esbjerg indtil 1989 - i malerkunst og farver” (side 30-47) Lumino Forlaget 1989) 

 

Øen hed oprindeligt Langelegh (det lange fiskerleje).  
Senere blev den kaldt Langligbjerge, det blev til Langlig eller Langli.  

Man ved, at i 1548 var øen et fiskerleje med to huse, som muligvis kun blev 

brug i fiskerisæsonen. 
 

I 1861 og 1865 flyttede to familier mere til øen: 

 

Nicolaj Ebsen (1819, Lek Sogn – 1907) og Nielsine Horne (1833, 

København - 1901): 

Fik to piger og tre drenge: Johan (1867-94), som forliste som fisker 
og Jes (1863-1917) og Andreas (1871-1922), som begge bosatte sig 

på Langli. 
 

Fra en folketælling ved man, at der i 1840 var der to familier på øen:  
 

Hans Nielsens familie.  
Man ved ikke, hvad der skete med dem. 

 
Jens Bakken Christensens (kaldet Jens Ende) og hans kone Mette. 

De og deres døtre omkom 1874 på vej hjem i tåget vejr ad ebbevejen 

fra Grenen i Ho. Året efter forlod de øvrige børn og deres bedstefar øen. 
 
 

Jes Ebsen blev gift med 

Oline Madsen: 
Tre piger og en søn: 

Johan Chr. Ebsen 
(1902-1929) med på 

skolefoto fra 1913. 
 

 

Andreas Ebsen blev gift med 

Bertha Petersen. De overtog 

i 1896 Nicolaj Ebsens 
ejendom. 

Tre af deres 11 børn gik i 
skoler på Langli i 1913 og er 

på skolefoto 



 

   

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

Mads Jensens (kaldet Kolle) (1826, Bækhuse, Outtrup – 1879) og 

Kirsten Jensen Allerslev (1832, Allerup – 1899) 

Fik fire børn, to døtre: Johanne og Jensine Madsen. 

Jeppe Chr. Sørensen 
(1855-1940) og 

Johanne Madsen blev 

gift i 1875 i Oksby 
Kirke, den sidste 

stråtækte kirke i 
Danmark og flyttede til 

Langli.  

Simon Jepsen Sørensen 

(1866-1953) og Jensine 

Madsen (1866-1922) kom til 
Langli i 1891. De fik 10 

børn; fem piger og fem 
drenge. I 1913 går tre i 

skole, men Kristian er syg, 
så kun Marie og Dagmar er 

med på skolefoto fra 1913. 

Niels Hansen Schmidt (1872, Oksby 

Sogn – 1943) og hans kone 
Christiane (datter af Mads Jensen og 

Kirsten Jensen) 
Fik en datter Anna som er på 

skolefoto fra 1913. 
 


