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Det oplyses at på den hvide kuvert står der han var "fuldmægtig i Generalpostamtet
1779", men på selve brevet står der at han var "fuldmægtig på norsk
sekretarietscontoir".
Nogen fødselsdato for Peder Jensen kendes ikke, da præsten glemte at skrive ham i
kirkebogen. Det er i det mindste hvad Poul Lindholm skriver i ”Landsbyen Dons”. Jeg
kan heller ikke finde den.
I folketællingen i 1787 er Peder Jensen Dons boende i København, ugift, men er dog
anført som Fuldmægtig i det norske Kontor.
Hans søster, Inger Jensdatter og Niels Poulsen Buch, blev svigerforældre til Jens
Andersen Dons.
Nedenstående er direkte fra: Poul Lindholm: Landsbyen Dons, side 71-72:
(Jens Simonsen blev aldrig gift)
Da Jens Simonsen var bleven 83 år gammel, solgte han sin gård i Dons til Niels
Hansen Grunnet, men betingede sig ret til selv at bo til huse dær indtil sin dødsdag.
Jordegodset dær vesterude beholdt han imidlertid, og det blev først solgt ved auktion
efter hans død.
Af ovenstående avertissement kunde man jo få det indtryk, at Jens Simonsen har
været stræng herre, men dette har dog sikkert ikke været' tilfældet. Jeg vil dærimod
antage, at Jens Simonsen med al sin dygtighed og driftighed har været en stille, beskeden og tilbageholdende mand, og jeg begrunder denne antagelse dærpå, at hans
navn er fuldstændig glemt, skønt det ikke er halvandet hundrede år siden, han døde, og
de ældste nulevende således må kunne folk, der har været omtrent samtidige med
ham. Havde han en bondeplager, da var hans minde sikkert ikke så hurtigt forsvundet.
På den anden side vidner denne hurtige forglemmelse jo om, at der ikke har været
noget særligt godt at mindes ham for. Dog viser kirkebogen, at han er meget søgt som
fadder, og skifteprotokollerne, at han er ligeså søgt som formynder for forældreløse
børn og lavværge for enker. Han har sikkert været disse sine myndlinge ligesom sin
familie en god støtte. Således blev han i 1744 formynder for to af Jens Pedersens børn
på gård nr. VIII, den 12årige Peder Jensen og den 7årige Inger Jensdatter. Den første
holdt han til bogen (Petrus Jani Dons blev indskrevet som borger ved Københavns

universitet 1753), og i sit testamente tillagde han ham yderligere 600 rdl. Inger
Jensdatter tjente ham igennem en årrække, indtil hun i 1765 blev gift med Niels Buch i
Nagbøl. Deres søn, "som er nævnt efter mig", betænkte han også i sit testamente med
600 rdl. ("Skulde han dø førend mig, træder hans moder Inger Jensdatter i hans sted,
og hvis hun også skulde være død, da hendes børn.") Heller ikke kan der være tvivl om,
at han har været til støtte for sin familie. Broderen Hans Simonsen i Lilballe kunde
således næppe have holdt to sønner frem til at blive præster, hvis ikke Jens Simonsen
havde hjulpet.

