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FORORD

a jeg for godt /4 år siden kom til Ågård som fri
skolelærer, mærkede jeg snart, at det var en i hi

storisk henseende interessant egn, jeg var kommen til, og 
det varede ikke længe, før den tanke opkom i mig, at jeg 
vilde prøve på at samle lidt sammen til Starap sogns hi
storie. Men just som jeg skulde til at heggnde dærmed, 
oprettedes Ågård højskole, hvad der gav anledning til, at 
jeg fik mit skolearbejde således forøget, at jeg måtte opgive 
lanken om alt udenoms arbejde i endel år.

Stiftelsen a f Vejle amts historiske samfund 1905 fik  
imidlertid tanken til at vågne i mig igen, og jeg begyndte 
nu at anvende min fritid til at fritte de gamle ud om, 
hvad de vidste, at gå på jagt efter gamle dokumenter her 
i sognet samt at gøre arkivrejser til Viborg. Desuden fik  
jeg en hel del afskrifter inde fra Rigsarkivet og Matrikuls- 
kontoret.

1 efteråret 1908 var mil arbejde skredet så vidt frem, at 
jeg kunde indbyde folk til 6 foredrag om Starup sogn, og 
da disse foredrag vandt en tilslutning langt større, end jeg 
havde turdet håbe, bestemte jeg mig til at indsamle stof 
endnu i 2 å 3 år og så samle det hele sammen i en bog.

Denne bog er det da, der foreligger her, og som jeg vil 
bede dens få læsere tage lidt venligt imod.

Jeg mener at have ydet det bedste, jeg for øjeblikket 
kunde, men rigtignok samtidig, at det langtfra er så godt, 
som det burde være; thi bogen er et hastværksarbejde. Selv



X

om jeg har arbejdet på den i adskillige år, er det jo kun 
min ret knapt tilmålte fritid, jeg har kunnet anvende til 
arbejdet, og jeg er overbevist om, at der både i Rigsarki
vet og i Landsarkivet i Viborg findes adskilligt mere til 
oplysning om sognets historie, end jeg har fået med. Så
ledes ligger der sikkert et rigt stof i Tingbøgerne, a f hvilke 
jeg kun har fået undersøgt de tre første årgange a f Brusk 
herreds, slet ingen a f Jerlev herreds. Tingbogsundersøgelsen 
hørte ellers med til min oprindelige plan, men jeg måtte 
lade den fare, da jeg opdagede, den vilde tage adskillige 
år for mig, og jeg havde ikke råd til at ofre hverken den 
tid eller de penge, den vilde koste. Desuden vilde jeg gærne 
have bogen ud, inden for mange a f den ældre slægt gik bort.

Afsnittet Gamle folks fortællinger vilde og kunde jeg gærne 
have gjort noget fyldigere, men jeg har med flid undladt 
at gengive sådanne fortællinger, som jeg mente i nogen 
måde kunde støde endnu levende slægtninge a f de personer, 
de omhandler.

Også Stamtavlerne har jeg måttet indskrænke betydeligt, 
da de ellers vilde have optaget altfor megen plads. 1 de 
stamtavler, jeg har givet, har jeg kun medtaget, hvad der 
vedrører Starup sogn.

De gamle stednavne kom jeg først i tanker om at tage 
med, da bogens trykning var vidt fremskredet. Undersøgel
sen er dærfor ikke blevet så grundig, som den burde have 
været, ligesom jeg også godt indser, at de endnu brugelige 
a f disse navne burde have været betegnede med lydskrift.

Det ligger næsten i sagens natur, at et arbejde som nær
værende ikke kan være fri for fejl. Mundtlig overlevering 
er jo  ikke nogen absolut pålidelig kilde, og jeg har under 
mit arbejde flere gange gjort den erfaring, at kirkebøger 
og pantebøger heller ikke er det. Jeg er mig imidlertid be
vidst, at jeg har efter bedste ævne søgt at undgå fejlene, 
og håber dærfor, at de ikke må være altfor mange eller 
store.
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Tilsidst en tak til alle dem, ved hvis velvilje bogen er 
kommen i stand.

Først og fremmest Stamp sogns beboere, a f hvilke kun 
meget få har undgået mine vist ofte besværende spørsmål, 
og a f hvilke grumme mange beredvilligt har lånt mig deres 
gamle papirer i årevis. Specielt må det være mig tilladt at 
nævne Poul Terp, Ågård, der fra første færd har omfattet 
mit arbejde med den største interesse.

Dernæst de institutioner, der har støttet mig med penge, 
nemlig Starup-Nebel kommune (200 Kr.), Kultusministeriet 
(150 Kr.) og Vejle amt (50 Kr.).

Denne understøttelse, plus hvad jeg får for de solgte 
exemplarer a f bogen, vil dog næppe kunne dække tryk
ningsomkostningerne, så jeg får således ikke andet for mit 
arbejde og de ret store kontante udlæg, jeg har haft dær- 
ved (arkivrejser, afskrifter o.lgn.), end den glæde, arbejdet 
selv har forvoldt mig, medmindre Carlsbergfondet, Den 
Hjelmstjerne-Rosencroneske stiftelse og Det Raben-Levetzau- 
ske fond, hvilke institutioner jeg også har søgt om under
støttelse, men endnu ikke fået svar fra, også skulde vise sig 
imødekommende. I  så tilfælde bringer jeg dem her min tak.

Agdrd friskole, den 13. decbr. 1911.
Poul Lindholm.
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Kilder.
Nærværende arbejde er hovedsagentlig bygget på utrykte kilder og mundt

lig overlevering.
Her skol gives en fortegnelse over, hvor de utrykte kilder hades, hvilke de 

er, og til hvilke afsnit de er anvendt.
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Starup og Nebel sognes libri datid 1766—1839 (A VII, XIII — B II, IV b og c). 
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H. de Hofmans økonomiske beskrivelse over Koldinghus amt 1769—1786 (A XI). 
Forskellige prœsteindberetninger (B II, IV a og b).
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3. M a tr ik u lsk o n to r e t.
Den nye matrikul (E).
De gamle landsbykort (E).
Det nye matrikulskort (E).

4. A ndst og S la u g s  h e r r e d sk o n to r  i K old in g .
Brusk herreds pantebøger (A IX — E).

5. I S tarup  sogn .
Starup sogns kirkebøger 1814—1911 (G).
Kirkeprotokollen (B I).
Sognerådsarkivalier (B IV d og e — D I, Il — E — F).
Sparekassens protokoller (D III c).
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Mejeriets protokoller (D III d).
Skolekommissionsprotokollcn 1815—1845 (B IV b, c, d, e).
Sygekassens papirer (D III a).
Iver Bergs optegnelser (A IX — C I a, b, c — G).
Skøder og forskellige andre dokumenter (A XII — E).
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Forskellige plakater vedrørende krongodssalget (A VIII).
P. Eliassen: Kolding (A V, VII).

do. Nygård99)  (A VII).
A. Simonsen: Optegnelser om Anst og Gjesten sogne (A VIII, IX). 
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Traps Danmark (D I).
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•) I »Samlinger til jysk historie og topografi« VI.
••) I »Vejle amts årbøger« 1908.

••*) I »Kirkehistoriske samlinger« VIII.



R ette lse r og tilføjelser.

Side 19, linje 5 fra oven: Hasselballe, læs Hesselballe.
— 21, — 9 - neden: Herrer, læs herrer.
— 33, — 13 - — : generalleutenant, læs general-

lieutenant.
— 134 tilføjes: Kreaturholdet i Starup sogn var 1718:

Heste Køer Andet
hornkvæg Får

Starup.......
Fredsted... 
Hesselballe. 
Borlev.. .. 
Agård........

59
22
20
20
42

61
27
42
21
38

49
19
24
24
26

145
70
47
52

106
Ialt... 163 189 142 420

Side 184, linje 14 fra oven : det var Hans Daugard, som købte
nr. 46.

-  207, — 5 - neden tilføjes: Niels Nielsen har for nylig
tilkøbt et lille skovskifte i Ødsted
sogn af P. Nyboe, Hesselballe.

-  212, -  6 - oven Cyklehandler, læs cgklehandler.
-  214, -  7 - — det, læs den.
— -  15 - — fi læs mk.
-  216, -  7 - — der, læs dær.
-  235, -  8 - neden 6L, læs 6b.
-  236, — 15 - — 64, læs 6<l .
-  238, -  3 - oven Cristian, læs Christian.
-  272, -  2 - — i, læs ved.
-  318, -  4-5 - — Thomsen udgår.
-  364, - 1 - — Holdersen, læs Holgersen.
-  366, -  14 - neden Nielsen, læs Nielsen.

Efter at forordet var trykt, modtog jeg den glædelige med
delelse fra Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske stiftelse, 
at den havde tilstået mig en understøttelse på 300 kr. For 
denne store gave bringer jeg herved min tak. p  l



A.

SOGNETS ALMINDELIGE 
HISTORIE



I.Inddeling og etymologi.
En af Danmarks ældste inddelinger er herredsinddelin

gen. Hvornår denne har fundet sted, kan ikke angi
ves, men at det ligger et godt stykke tilbage i den hedenske 

tid, er utvivlsomt. Navnet herred stammer fra det old
nordiske *herr«, der betyder en afdeling paa 100 mand, 
og må da ganske sikkert enten betegne et landområde med 
100 boliger, eller, hvad der vel er mere sandsynligt, et 
landområde, der kan stille 100 mand til krigstjeneste.

En anden gammel inddeling, der i hvert fald for Jyl
lands vedkommende var fuldstændig gennemført, er 
syslet. I Nørrejylland var der 12 eller 13 sysler, og flere 
af dem var adskilte fra hverandre ved ret skarpe græn
ser. Nogle har ment, at syslerne stammede helt fra små- 
kongernes tid; dette er dog mer end tvivlsomt. Da 
sysselgrænsen aldrig bryder herredsgrænsen, synes syssel
inddelingen at høre en nyere tid til end herredsindde
lingen og stammer formodentlig fra den senere vikingetid. 
Navnet syssel er akkurat det samme som det endnu 
brugte ord syssel og betegner gærning, embedsområde 
o. lign.

Inddelingen i sogne hører dærimod den kristne tid til. 
Navnet sogn kommer af »at søge« og betegner oprindelig 
både de beboere, der søgte samme kirke, og det land
område, de beboede.

!•
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Men førend der var herreder, sysler og sogne, var der 
byer. Ved ordet by forstår vi jo nu en større samling 
af boliger, men det er ikke den oprindelige betydning. 
I gamle dage kunde en enkelt gård godt kaldes for en 
by, ti ordet betyder blot »bosted*, stammer fra ordet 
»at bo« og er i nær familie med »at bygge«. Muligvis 
har alligevel endel af vore landsbyer fra første færd været 
en samling af bosteder for folk, der følte sig sammen
knyttede ved et eller andet bånd, men det almindeligste 
er dog vist, at landsbyen har udviklet sig fra et enkelt 
bosted, og tit og ofte får landsbyen navn efter den 
mand, der først har bygget dær. Dette gælder således 
om tre af Starup sogns byer.

Den ældste by i Starup sogn er udentvivl Borlev. 
Navnets første del er personnavnet Borrhi, dets sidste 
del det oldnordiske ord »lev« d. v. s. arv, det efter
ladte, levnede. Granskerne har påvist, at byer, hvis 
navne er sammensatte med -lev, stammer fra folke
vandringstiden, og man tør da drage følgende slutning: 
Engang for henimod halvandet tusindår siden har en 
mand ved navn Borrhi opført sig en bolig her i egnen 
og har givet sig til at dyrke den omkringliggende jord. 
Efter hans død har hans ætlinge i fællesskab (for jorden 
var jo dengang ættens fælleseje) fortsat hans gærning, og 
jorden kaldes nu efter ham »Borrhis lev« d. v. s. Borrhis 
arv, Borrhis efterladenskab. Efterhånden bliver ætten 
talrigere, den enkelte bolig kan ikke længere rumme 
den, nogle af dens medlemmer flytter da ud og bygger 
sig nye boliger i nærheden af den gamle, og snart har 
vi, hvad vi nu forstår ved en by.

Den næstældste by i sognet er Fredsted, der måske 
er henved et par hundrede år yngre end Borlev. Også 
den har udviklet sig af en enkelt bebyggelse. Navnets 
første del er et personnavn, dets sidste del betyder stade, 
bopæl el. lign. og betegner i regelen en enkelt større gård.
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Henimod vikingetiden, altså for godt tusinde år siden 
fremstod så den tredje by, nemlig Stamp. Også dette 
navns første del er et personnavn, dets sidste del skreves 
oprindelig -torp, der betyder nybygge eller udflytter. 
Hvorvidt Starup ligesom de to andre byer er fremstået 
ved en enkelt bebyggelse, eller den mand, byen har 
navn efter, har været fører for en flok, der samtidig 
har bosat sig dær, lader sig næppe afgøre.

Foruden disse tre byer havde Starup sogn i middel
alderen tre til, af hvilke de to består endnu, nemlig 
Ågård og Hesselballe.

Ågård har selvfølgelig navn efter åen og har vel nok 
oprindelig været en enkelt gård.

Navnet Hesselballe er sammensat af to ord, nemlig 
trænavnet hassel, der her paa egnen udtales hejsel (en 
udtale, der også kommer frem i bynavnet), og navnet 
balk, der betyder en forhøjning i jordsmonnet.

Den sjette by i Starup sogn var Skovbølling, der blev 
nedlagt i det 16. hundredår. Den må ganske sikkert 
have ligget omtrent dær, hvor Brakker by nu er.

I vore dage er fremstået en syvende by i sognet, nemlig 
Gravens, hvis etymologi jeg ikke kender.

Når jeg siger, at Borlev er sognets ældste by, så må 
man ikke forstå det således, at der ingen bebyggelse 
har været her, før den blev til; ti vi har i de stenvåben 
og -redskaber, der er fundne her i ret stor mængde, 
vistnok særlig i Starup by, i nærheden af Peter Daugårds 
gård, et tydeligt bevis for, at vor egn også har været 
bebygget i stenalderen, og denne bebyggelse har sikkert 
fortsat sig op igennem bronce- og jærnalderen. Men 
denne bebyggelse var af en anden art end den, den hi
storiske tid kender, og der gives næppe nogen by i 
Danmark nu, hvis historie rækker længere tilbage end til 
folkevandringstiden.
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Starup sogn har igennem tiderne hørt til forskellige 
herreder. Oprindelig bestod Almind syssel af tre herre
der: Almind,*) Jerlev og Anst. Starup sogn hørte da til 
Almind herred, der engang i middelalderen fik navnet 
Broskov herred, som nu er forkortet til Brusk herred**). 
Dette herred deltes siden i to: Brusk og Elbo, ligesom 
også Jerlev herred deltes i to: Jerlev og Holmans. Sta
rup har sommetider hørt til Brusk, sommetider til Jerlev; 
i 1662 hører byerne Starup og Fredsted til Brusk, det 
øvrige af sognet til Jerlev herred. Siden 1876 hører 
sognet egentlig til det ny oprettede Kolding herred, selv 
om man til endnu bruger benævnelsen Brusk herred.

*) En nyere forsker, Marius Kristensen (se Danske Studier 1911 II), mener 
dog, at navnet Almind herred kun har eksisteret i Valdemars jordebog.

•*) Man har ment, at der skal have været en skov ved Kolding ved navn 
Broskov, og at den har givet herredet navn. Dette er imidlertid kun gisning. 
Sikkert er det dærimod, at der i Starup sogn har været en Broskov (egnen 
omkring Gammel Gravens kaldes endnu saaledes), og der er da mulighed 
for, at navnet stammer dærfra. Det er slet ikke ualmindeligt, at et herred 
har navn efter noget forholdsvis ubetydeligt.



ILStarup sogn ved slutningen af middelalderen.
Om Starup sogn i middelalderen ved jeg intet at for

tælle; det er først, efterat den ny tid er ved at bryde 
trem, at historiens lys sender sine stråler over vor hjem
egn. Og dog må Starup have haft en historie i middel
alderen, det har ligesålidt dengang som senere hørt til de 
døde pletter i vort land. Den smukke, frugtbare egn har 
øvet en stærk tiltrækning på den stand, som var livet 
og historien i middelalderen, nemlig adelen; dette kan 
ses dæraf, at der her i sognet rejste sig ikke mindre end 
seks herregårde, et antal næppe noget andet sogn kan 
opvise.

Den største af disse herregårde var Møgtved, der uden
tvivl har ligget paa Terpsminde mark, dær, hvor man 
i 1904 fandt de store murlevninger. Navnet, der også 
skrives Myltued, har vel nok oprindelig været Møgeltved, 
der oversat på Nydansk betyder ̂ »inegenjeng«, et navn, 
der stemmer godt med, hvad synsforretningen af 1578 
fortæller, at der kan avles 800 læs hø til gården. Hen 
i slutningen af middelalderen får gården navnet Nygård, 
hvilket sikkert hænger sammen med, at den er blevet 
nedrevet og opbygget et andet sted. På Fønixborg mark 
kan man jo endnu se, at der engang har stået en borg; 
dette sted er da formodentlig det gamle Nygårds plads.
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Hele Ågård by hørte under Nygård og desuden 2 gårde 
i Fredsted samt 3 gårde og 3 bol i Starup. Gården til
hørte i flere hundredår slægten Skeel, hvis stamfar Albert 
Rytter boede dær i slutningen af det 14. hundredår.

En anden ret stor herregård var Skovgård. Hvor 
denne gård har ligget, ved jeg ikke. Det nuværende 
Skovgård har næppe noget med herregården at skaffe, 
ti denne blev nedbrudt ca. 1580. Rigtignok blev der op
ført en anden gård på det sted, hvor Skovgård havde 
stået, og den kaldte bønderne også Skovgård, men det 
Æ>lev dem forbudt ved en kongelig skrivelse af 16. ok
tober 1582, og da den, der overtrådte forbudet, skulde 
bøde en okse til kronen, tør man vel antage, at navnet 
Skovgård snart er gået i glemme. Det kunde tænkes, 
at Skovgård har ligget i Borlev; sagnet siger i hvert 
fald, at dær har ligget en herregård, og da Skovgårds 
bøndergods her i sognet var 5 gårde i Borlev og 7 gårde 
i Skovbølling, kunde denne vestlige beliggenhed jo godt 
passe. På Skovgård boede en slægt, der tog navn efter 
gården. En af ligstenene i Starup kirke er over Anne 
Flemming, Jørgen Skovgårds første hustru, der døde 1530.

Den tredje herregård var Damsgård, som jeg antager 
har ligget sydligst i sognet på Fønixborg mark. Dær er 
endnu spor af en voldplads, og en mark dær i nærheden 
kaldes Damsgårds agre. På denne gård boede i længere 
tid familien Emiksen, og som dens bøndergods nævnes 
bl. a. 5 gårde og 2 bol i Skovbølling. Den sydøstligste del 
af Brakker mark kaldes endnu af gamle folk Damsgårds 
agre og Damsgårds enge.

Den fjerde herregård var Hesselballe, der lå dær, hvor 
nu P. Nyboe bor. Da stuehuset dær for ca. 50 år siden 
blev ombygget, stødte man på murrester af store, gamle 
munkesten, og der synes også at være spor af gamle 
voldgrave. Af bøndergods i Starup sogn, som hørte til 
denne gård, nævnes 3 gårde i Hesselballe og 1 gård i
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Borlev. På Hesselballe boede også en gren af Skeel- 
slægten.

De to sidste herregårde hed begge Starupgård og lå i 
Starup by, den største af dem formodentlig dær, hvor 
nu Skovgård ligger. Den ejedes af familjen Glambæk og 
havde som bøndergods 1 gård i Fredsted samt 1 gård 
og 2 bol i Starup.

Den anden Starupgård ejedes af slægten Vind, Dens 
bøndergods var 1 gård i Hesselballe, 7 bol i Starup 
samt 1 gårdseje på Fredsted mark.

Foruden de nævnte herregårde og fæstegårde var der 
også ved middelalderens slutning, og blev der ved at 
være, 6 selvejerbøndergårde i sognet, nemlig 4 i Starup 
by, 1 i Fredsted by og 1 i Borlev by.

1 den første halvdel af 1500rne var der en stor strid 
om markskellet mellem byerne Starup og Fredsted. 
Hovedmanden i denne strid var en selvejerbondg-jyed 
navn Peder Jensen. I et brev til korigetTTdager han 
over, at hans medarvinger vil »forvelde«*) sig ind på 
lians gård, men i markskelsagen ser det rigtignok ud 
I il, at han har villet »forvelde« sig ind på sine naboers 
mark.

Af et tingsvidne af 13. marts 1479 ses, at Fredsted 
mark kort i forvejen er blevet »rebet«**). Ved denne 
lejlighed må der jo være blevet sat skel mellem Fred
sted og dens nabobyer, men det varer ikke længe, før 
man er uenig om, hvor skellet går mellem Fredsted 
og Starup.

Fornævnte Peder Jensen sammen med Hans Skeels 
foged på Nygård***) påviste et skel, »som vor først på 
en stor steen, som stod, norden vidt Veyle vaadtf) i

•) trænge sig ind med magt. *♦) opmålt (ved reb) og uddelt. •••) Nygård 
Imvde Jo bøndergods i Fredsted. f) vadested.
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Jerlouherrit, sidhen tuerth offuer then aa, som løber 
mellem Jerlouherrit oc Bruskherrit synder paa til en 
steen, ther stodt, som Per Jensen sagde, at sandemendt*) 
aff Bruskherrit skulle then haffue sadt nogen Tiidt sid
hen ; ythermere fra then steen oc endelangs paa et gjerde, 
hortt for Staruppe husstoffte oc tuerth offuer en heel 
mark offuer tueraggher horth up till Starup by . . ., oc 
sidhen paauiste handt thennem at et lidet beckfardt**) 
oc tuerth endelangs offuer en knolhede***) till en steen, 
som fornævnte Per Jensen sagde, at hans sandemendz 
brefff) skulle thet uduisse.«

At de Starup mænd ikke var tilfredse med dette skel, 
der går »hårdt« op til deres hustofter, ja endog til deres 
by, siger sig selv, og herremændene Niels Glambek og 
Iver Vind samt selvejerbonden Niels Jensen klager da 
til kong Frederik den første på egne og alle lodsejeres 
vegne, hvorfor kongen ordrer lensmanden på Koldinghus, 
Holger Rosenkrands, til at undersøge sagen 1528. Han 
opdagede straks, at skellet var falskt, idet der var græs 
under sidstnævnte sten, »saa at handt (o: stenen) var 
fher sath udi foraaret, oc icke burde at være marcke- 
skjell.«

Holger Rosenkrands med sine følgemænd samt Niels 
Glambek og flere Staruppere »red da markskel « f f )  og 
»grandskede og forfore ith andhet marckeskjell, som 
the paauiste, aastet for aastet.« Yderligere beviste Niels 
Glambek »met siuns-breff, som Kromedigefff) oc Man- 
derup Hoick met flere hagde utgiffuet, oc ett stockenef- 
fedtg), at thet fornævnte marckeskjell, som Per Jensen 
thennem paauiste, ey kunde findes for reth skjell «.

*) pA livstid udnævnte meddommere; en slags nævninger, der kun havde 
at udfinde oplysninger, men ikke sjældent betragtedes som egentlige dom
mere. Et af deres væsentligste hverv var at udfinde markskel. ••) bækkedrag (?) 
*♦*) hede med jordtuer. +) skriftlig udtalelse af sandemænd. ft) afgøre trætte 
om markskel, ttt)  Erik Krummedige til Hønborg i Taulov sogn. §) stokke
nævn, egenti. =  udvalg til at dømme på tinge, men her brugt i betydning 
af : den dom, dette udvalg fælder.
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Holger Rosenkrands dømte da, at det skel, Per Jensen 
og Hans Skeels foged havde udvist skulde være »dødt og 
magteløst«, hvorimod det af ham, Niels Glambek o. fl. 
påviste skulde stå ved magt. Sagen indberettedes for 
kongen, der kort efter gav sit stadfæstelsesbrev på dom
men.

Peder Jensen gav ikke tabt endnu, han fik sagen for 
Viborg landsting, men skønt han gav »vrangh under- 
uisningh«, gik Mogens Munks (landsdommerens) dom 
ham dog imod.

Heldigere var han med sin »vrange undervisning« over
for den nye konge, Kristian den tredje, ti af ham op
nåede han et stadfæstelsesbrev på det skel, han og Hans 
Skeels foged havde påvist.

Men nu førte_ Starupperne sagen for _ kongens egen 
domstol. Lørdagen efter den 4. oktober 1541 stævner 
kongen de stridende parter for sig på Fredsted mark.

Peder Jensen fremlagde i retten »eth biscop Hartwicks 
breff aff Riibe*) . . . lydendes, at handt hagde redhet og 
beseedt same marckeskiell epther som sandemendt tilforne 
suorit oc giordt hagde, oc siden same marckeskiell stad
fæstet. «

I biskoppens brev stod intet om, at han havde set 
sandemandsbrevet, og kongen forlangte nu at få dette 
at se, hvortil Peder Jensen svarede, at det var »for- 
kommit« for ham, men han havde et brev, som Jerlev 
herreds ting havde udgivet for tolv år siden, og i dette 
stod, at nogle mænd havde vidnet, at de havde set (sicl) 
sådant et sandemandsbrev blive læst dær på tinget.

Men hverken dette brev eller flere breve og beviser, 
han fremkom med, »fandes for nøyagtig beuissning«,^og 
kongen dømte.da, at det skel, Holger Rosenkrands m. fl. 
havde udvist, og Mogens Munks dom stadfæstet, skulde 
stå ved magt, medens det af Peder Jensen udviste skel

•) Biskop Hartvig Juul i Ribe døde 1500.
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tilligemed biskop Hartvigs brev, brevet fra Jerlev her
reds ting og kongens eget stadfæstelsesbrev »bør aldelis 
døde oc magtløsse at vere, oc ey at korne Starup lodz- 
eigere till skade eller bryst epther thenne dag i nogen 
maade.«

Starupperne klagede endvidere over, at Peder Jensen 
efter at Mogens Munks dom var falden, havde »met 
flere ther uti Fredsted fareth paa theris mark oc bort
taget theris korn«, i anledning af hvilken klage kongen 
resolverede: »thennom therfor Starup lodzeigere till rette 
at staa epther logen.«



in .Starup bliver krongods.
En af de følger, reformationens indførelse i Danmark 

havde, var, at det jordegods, der i den katolske tid 
havde tilhørt kirken, nu, da denne blev en statsinsti
tution, gik over til kronen. Da dette gods lå spredt om
kring i landet, måtte det være i kongens interesse at få 
det lidt mere samlet. Kristian den tredje, reformationens 
gennemfører, gør dog ikke meget ved dette samlingsar
bejde, men desto ivrigere bliver hans søn, Frederik den 
anden, og i de 29 år, han regerer, lykkes det ham til
trods for de to krige, han må føre, hvoraf den ene endda 
varer i 7 år, at få det meste samlet omkring de tre 
centre: Hillerød, Kolding og Skanderborg. De to sidste 
steder var der i forvejen kongelige slotte, det første sted 
blev herregården Hillerødsholm, som kongen havde til
byttet sig af Herluf Trolle, omdannet til et sådant, der 
fik navnet Frederiksborg. Disse egne, der jo var og er 
nogle af landets skønneste og bedste, hørte tillige til de 
skovrigeste, hvilket spillede en stor rolle for kongen^ 
der var en vældig jæger.

Det var ved at mageskifte med adelen, at kongen fik 
sit gods samlet, men mærkeligt ser det ud, at kongen 
har kunnet få disse mageskifter i stand, har kunnet få 
adelsmændene til at afstå de gårde, som i århundreder 
har været i slægtens eje, mod at få andre gårde, der tit
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ligger i langt ringere og mindre skønne egne. At kongen 
har udøvet nogen tvang, synes der ikke at kunne være 
tale om, ti i de tider var adelen så mægtig som nogen
sinde. Snarere er det således, at adelen, selv om vi ikke 
kan se det nu, har haft fordel ved handlerne, noget, der 
da også bestyrkes af, at kongen lejlighedsvis udtaler, 
at han til ikke ringe skade for sig selv har udskiftet 
adelen.

Det er i sidste halvdel af 1570erne, at kongen handler 
med de Starup adelsmænd. Der kunde stundom hengå 
flere år, fra en handel var bestemt, til den blev fuld
byrdet, ti inden fuldbyrdelsen kunde ske, måtte der 
vælges mænd, som skulde »besigtige« de forskellige 
godser, »ligne det og indsende klare registre dærpå«, 
som det hedder i kongebrevene fra den tid. Af gårdene 
her i sognet tog det især lang tid med Skovgård og Ny
gård.

Årsagen til, at det tog så lang tid med Skovgård, var 
den, at Hans Skovgård ejede gården sammen med sine 
søskende, og da en af disse, Anders, var udenlands, bad 
Hans kongen om henstand med mageskiftet, indtil denne 
kom hjem, hvad kongen også gik ind på. Men det varer 
ham for længe, og 6. juli 1578 skriver han så til Hans 
Skovgård, at han straks skal skrive til broderen om at 
vende hjem. Dette må også være sket, ti 26. oktober 
1578 skriver kongen til Laurids Skram, der er lensmand 
på Koldinghus, at han skal overtage gården og godset; dog 
må »Hans Skovgårds søskende og svogre*) denne vinter 
over lade deres foder fortære på gården, men de må ikke 
befatte sig noget med bønderne. « Skødet blev udstedt 9. maj 
1579. Hans Skovgård fik i bytte Fligindegård i Skåne 
med tilliggende gods. I besigtigelsen af Skovgård skildres 
gården således: »Først findes på gården to gode huse

*) Hans Skovgård, der var lensmand på Helsingborg, boede ikke selv på 
Skovgård.
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muret imellem stolper, 2 loft høje og tækte med tegl 
og vel ved magt holden. Item udi ladegården et gam
melt hus muret imellem stolper med en skorsten udi, og 
er ladegården i sig selv vel bygget med bulhus og ved 
magt holden. Ligger til gården en abildhave for gården 
og dærtil 5 små fiskeparker foruden mølledammen«.

Nygård indledede kongen handel om i 1576. Den 
ejedes da af Niels Skeels enke Karen Krabbe, med hvem 
han blev enig om, at hun skulde have Vorgård i Vend
syssel i bytte for Nygård. Den 9. maj 1576 skriver kon
gen så til 4 adelsmænd, at de hurtigst muligt skal be
sigtige begge godserne, men de er ikke så hurtige, som 
kongen ønsker, og et par måneder efter skriver han til 
dem igen, at de må skynde sig, for at man dog »engang 
kan komme til ende med dette mageskifte.« Adelsmæn- 
dene svarer, at da Vorgård er besigtiget før, ønsker de 
at få den besigtigelse, og tillige, at nogle af de gode 
mænd, som har foretaget den, må komme dem til hjælp. 
Kongen svarer dem under 25. august s. å., at denne be
sigtigelse ikke kan findes, men for at de »ikke skal have 
noget at besvære sig over, sendes der dem en ordre til 
dc tidligere besigtigelsesmænd, skønt kongen ellers nok 
havde den tiltro til dem, at de også uden disse skulde 
kunne have gjort, hvad ret er«. Nu skal de imidlertid 
sørge for at blive færdige til Mortensdag. Det blev de 
ikke, og hen sidst i november skriver kongen til dem, 
at da »kronens skove løber meget højt op, medens det 
ved Nygård nærmest liggende gods ikke kan veje op 
med kronens i den henseende, befales det dem, eftersom 
fru Karen er villig til tillige at udlægge noget gods i 
Skanderborg og Silkeborg len og i Sønderjylland, også 
at besigtige dette gods«. De forhaster sig stadigvæk ikke. 
21. april 1577 må kongen atter bede dem skynde sig, 
da fru Karen alt har overtaget Vorgård, men endnu
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også har Nygård, hvilket kongen lider skade ved. De 
skal være færdige inden St. Hansdag.

En tid efter forespørger de hos kongen, hvorledes de 
nu skal forholde sig, da den ene af vurderingsmændene 
er død, og en anden er bortrejst. Kongen svarer dem 
under 7. august, at de har blot at skynde sig, »for at 
kongen engang kan få ende dærpå og ikke skal lide 
mere skade ved sagens forhaling«. — Kort efter har de 
vel nok efterkommet kongens bud, så skiftet er blevet 
fuldbyrdet, og 18. juni 1578 udstedes skødet.

Nygård beskrives således: »Fandtes der inden for gra
ven en gård indmuret i 4 stenhuse med kvister dæraf, 
som og er muret af grund, og husene to loft høje med 
gode kældre under og takt med tagsten, stuerne en part 
panelet og formalet og med vinduer, loft og bænke vel 
ved magt holden og en temlig skøn grav omkring, og 
tindes disse efterskrevne huse i staldgården og ladegår
den: item vesten i staldgården en 12 bindingers stald, 
item et hus, som kaldes salen, er 20 bindinger langt, 
15 alen bjælker, item et 6 bindingers hus med 4 alen 
stolper. Udi ladegården østen i gården en lade, 29 bin
dinger lang og 9 alen bjælker, er 2 udskur hos. End 
et hus østen i gården er 16 bindinger langt, 14 alen 
bjælker og 9 alen stolper, som forfalden er. Item vesten 
i gården et øksenhus, 21 bindinger langt og 12 alen 
bjælker, norden i gården et øksenhus, 10 bindinger langt, 
10 alen bjælker. Sønden i gården et porthus, 16 bin
dinger langt, 6 alen bjælker, 5 alen stolper, et smede
hus. Alle disse huse neden for broen er muret mellem 
stænger, uden gavlen på et hus norden i ladegården, 
det er slaget med 1er. Og findes der ved gården 5 fiske
parker, store og små, 2 humlegårde med den, der ligger 
ved Fredsted, og 2 abildhaver, dog er de ikke diert*) 
frugtbare.

') meget.
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(Jaus Glambeks gård i Stamp, som kongen tilbyttede 
sig for bøndergods i Vrads, Nim og Nørvangs herreder, 
beskrives således: »Et hus øster udi gården, 2 loft højt, 
er muret imellem stolper, takt med tegltag, er udi læng
den 18 fag, udi bredden 6 fag, er værelser dærudi: fruer- 
slue, borgstue, stegers og 3 herrekamre med fadebur, 
spisekammer og andre kamre, og er under samme hus 
2 Jordkældre. Norden udi gården et hus muret mellem 
stolper, som er værelser udi, bryggers og bagers, er udi 
længden 9 binding, udi bredden 5 binding og er takt 
med tegltag. Et bulhus *) sønden udi gården er takt med 
stråtag, udi længden- 3 binding og er dærudi svende
kammer. Et plankeværk vester i gården, er muret imel
lem stolper, er 11 fag. Udi ladegården et bulhus sønden 
i gården, takt med stråtag, som er kohus og jårestald 
udi, er udi længden 20 fag, udi bredden 5 fag med port- 
rummet. Et bulhus vesten i gården, som er takt med 
stråtag, som er staldøxenhjis, er udi længden 21 fag, 
tul i bredden 5 fag. Et hus norden i gården, er udi hø
lade, kornlade, stalde, takt med stråtag, er udi længden 
31 fag, udi bredden 5 fag, som er 19 fag bulvægge og 
12 fag mellem stolper. Item 6 damme ved gården og 
den 7ende udi marken, med abildhaver og humlehaver; 
darhoi en å og en bæk med forel og elrits udi«.

Den anden Stampgård, som ejedes af Iver Vind, og som 
kongen tilbyttede sig for Grundet by, hvoraf Iver Vind 
dannede hovedgården Grundet, beskrives således: »Fire 
i ndhegnede huse, hvert et loft højt, muret imellem stæn
ger, de 3 er hver 6 fag, og det fjerde 7 fag, og er dær 
under 2 jordkældre, og er takt med tegl, og er skorsten 
1 hvert hus, og er der en liden grav de 2 sider om hu
sene. Udi ladegården findes først en lade sønden i går
den, er 13 fag, en ny lade norden i gården, 9 fag, en 
hølnde 11 fag, et fæhus med en stald 20 fag med port-

•) ri hun af tømmerstokke.
2
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rum, et fæhus sønden i gården 6 fag, et fårehus 4 fag, 
et hus nordest i gården 9 fag med porthus, end et hus 
6 fag, end et hus 2 fag, allesammen med bulvægge og 
takt med tag. End findes en abildhave og 2 humlehaver 
hos gården og en kålhave ved åen eg en liden fiskepark 
hos gården, som altsammen findes på gårdens enemærke*) 
foruden mølledammen, nu er nedbrudt.«

Om Damsgård, som kongen tilbyttede sig af Peder 
Galskøts enke, Bege Clausdatter (Emiksen), hedder det i 
besigtigelsen: >Udi borggården et hus øster udi gården 2 
loft højt, takt med tegltag, muret mellem stolper, med 
en vindeltrappe og 2 jordkældre, og er 4 skorstenskamre 
udi, 10 binding udi længden og 5 udi bredden, er ved 
magt; et hus sønden udi gården, som er på den nordre 
side muret imellem stolper og på den søndre side med 
bul og 1er, som er værelser udi, fruerstue, sengekammer, 
borgestue, køkken, bryggers og bagers, er et loft højt 
med et halvgammelt stråtag, udi længden 18 binding, udi 
bredden 6 binding, og en liden jordkælder i den ene 
ende under 3 bindinger; et bulhus vesten udi gården, 
er takt med halvgammelt tag af strå på den ene og nyt 
på den anden side, er nogle svendekamre udi og et lidet 
udskud ved enden, er 12 binding hus udi længden og 
4 udi bredden, et loft højt; end et lidet gammelt hus 
udi abildhaven, sønden fruerstuen, takt med stråtag, 
muret imellem stolper på begge sider uden nogle få bul, 
er kammer udi med en skorsten, et loft højt, og et andet 
kammer, som er melhus og kornhus, udi længden 7 bin
ding, udi bredden 4 binding. Udi ladegården norden udi 
gården en kornlade og hølade med bul, er temlig ved 
hævd med stråtag, er udi længden med portrum 24 bin
ding og udi bredden 4 binding; vesten udi gården et 
halvgammelt hus, fæ- og øxenhus, med bul og halv
gammelt stråtag, er temlig ved hævd, er med portrum

•) jord, der er særeje.
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21 binding udi længden og udi bredden 4 binding; stal
den øster udi gården er meget bygfalden, dog er dærpå 
et godt nyt stråtag og bul og 1er mellem stolperne, er 
18 binding udi længden og 4 udi breddent.

Hasselballe købte kongen af Claus Skeel, der til gen
gæld fik gods i Skads herred, hvoraf han oprettede hoved
gården Endrupholm. Jeg har ikke kunnet finde nogen 
besigtigelse af Hesselballe.

Følgende tavle viser de 6 gårdes størrelse:

Gardens navn
Udsæd Høavl

læs

Antal
svins
oldentd. rug td. byg td.

havre
td.

boghv.

Skovgård 16 12 35 4 280 200
Nygård 22 22 43 2 800 500

Starup (Cl. Glambek) 30 30 60 6 250 300
Den anden Starupgård 15 13 40 3 250 250

Damsgård 15 18 30 2 250 230
Hesselballe 15 12 40 4 200 —

Tre af disse gårde, nemlig begge Starupgårdene og 
Hesselballe fortsatte, efterat endel af husene var nedbrudte, 
deres tilværelse, men som almindelige fæstegårde. Skov
gård og Damsgård dærimod blev fuldstændig nedbrudte, 
og deres jorder lagt under Nygård. Samme skæbne havde 
hele Skovbølling by, hvis 12 gårde blev nedbrudte, og 
jorderne lagt under samme Nygård, der fra at være en 
almindelig herregård nu blev en kongsgård, og det endda 
en meget betydelig. Kongen opholdt sig jævnlig på den 
og lod foretage store byggerier ved den, samt lod anlægge 
nye »særdeles veje« dærfra både til Kolding*) og til

♦) Af »kongevejen« fra Nygård til Kolding kan man se et stykke på et 
gammelt kort over »lejren ved Almind« 1674 (se »P. Eliassen: Kolding, side 162). 
Fra Kolding til Dons mølle har den sikkert været identisk med den nuvæ
rende landevej, men det ser ud til, at den fra Dons mølle har gået i tem
melig lige retning til Nygård, der dengang lå lidt sydvest for, hvor Fønixborg 
nu ligger. Medens dotie slykke vej forlængst er sporløst forsvundet (end ikke 
på kortet fra 1770erne har det afsat spor), har der sikkert i mands minde 
været resier nt m i af »kongevejen« til Jelling. Gamle folk kan nemlig huske, 
at der fra Fønixborg skov over Hesselhalle mark til Ammitsbøl fandtes en 
flore alen bred vold, som sagnet fortalte om var en gammel »hovvej«.
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Jelling for hurtigere at kunne rejse mellem Koldinghus 
og Skanderborg. Disse veje var forsynet med slagbomme 
og led for at hindre, at andre brugte dem, og kongen 
pSBød, at hvis nogen grebes i at fare på disse veje, 
>skal han have forbrudt, hvad han har med at fare«.

Af de tre herregårde, som blev til bøndergårde, om
tales siden kun den gård i Starup, som Claus Glambek 
havde ejet. Den overlader kongen i 1580 til sin karl 
Jørgen von Bremen. Han bliver fri for landgilde, ægt, 
arbejde og anden tynge og får fri olden til 30 hjemme- 
fødte svin i gårdens skove, imod at han skal være for
pligtet til at afrette skydeheste til kongen og påse, at 
der ikke skydes i Starup skov og ikke fiskes i de om
kringliggende fiskebække og damme. Træfler han nogen, 
der går med lange rør*) udenfor de alfare Veje, skal 
han se at få fat i dem og føre dem til Koldinghus, men 
kan han ikke blive deres overmand, skal han følge efter 
dem, få at vide, hvem de er, og mælde det til lensmanden. 
Er krybskytterne almuesfolk, må han, hvis han ikke 
kan få fat i dem, og de heller ikke vil følge med ham 
og give besked, skyde et lod i dem. Selv må han under 
den højeste straf ikke skyde et dyr. Han skal påse, at 
der ingen geder holdes, der kan løbe ind i kronens 
skove og gøre underskoven skade; træffer han i skovene 
geder, der allerede er forbudte, skal han have ret til enten 
at skyde dem eller lade dem drive til Koldinghus. Træffer 
han hunde i skovene, må han skyde dem, hvem så end 
de tilhører.

•) bøsser.



IV.Starupperne som kronbønder.
Hvad bønderne har sagt om, at deres herremænd solgte 

dem til kongen, véd vi ikke, men de har formodentlig 
ikke haft noget dærimod, thi det er jo en kendt sag, a£ 
i reglen havde kronens bønder det bedre end herremæn
denes. Denne bedrestillethed bestod dog sikkert ikke i, 
at skatterne var mindre, men i, at kronens bønder ikke 
var udsat for den vilkårlighed som herremændenes ; de 
kunde lettere komme til deres ret.

Kort efter at handlerne er kommet i stand, udsteder 
kongen et åbent brev til bønderne i Starup og flere af 
de omliggende sogne, at de herefter skal »gøre ægt og 
arbejde med pløjning, høstarbejde og andet til Nygård, 
men de skal alligevel være lensmanden på Koldinghus 
lydige og svare ham deres landgilde og anden rettighed, 
kun være fri for pløjning og høstarbejde til Koldinghus«.

Således fik bønderne her tilsyneladende to Herrer at 
tjene, hvad ikke skal være hverken rart eller nemt, men 
her har det dog vist ikke været så vanskeligt, idet disse 
to herrer, når det kom til stykket, dog kun var én, nem
lig kongen. Til ham er det, og hVerken til lensmanden 
på Koldinghus eller slotsfogden på Nygård, at bønderne 
henvender sig, når de har noget at klage over; og når 
deres klager er begrundede, kan j e  være sikre på at finde 
villigt øre hos ham.
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Bønderne i Borlev havde i forrige tider haft lov til at 
græsse noget kvæg på Skovgårds og Damsgårds marker, 
men disse marker vilde kongen nu lade indgrave og op
elske etjenemærke dær. Da Borleverne så, at dette vilde 
være til stort tab for dem, gik de til kongen, og denne 
gav strax Henrik Below, lensmanden på KoldinghuSjJbe- 
faling til at udlægge dem nogen græsgang på et andet 
for dem og kronen bekvemt sted.

par bønder i Fredsted, der, da de stod under Ny
gård, havde svaret 1 otting smør i landgilde, blev af 
lensmanden ansat til nu at svare en Qerding, men da de 
klager til kongen over dette, befaler han strax lensman
den at lade jordebogen forandre »Qg.ikkekræve mere af 
dem, end de har givet i fru Karens tid.«

1583 blev bønderne i Ågård fritaget for at svare land
gilde og skat af deres gårde i 3 år, mod at de skulde 
istandsætte deres gårde, således at der i hver kan være 
staldrum til en 5 à 6 heste og gode kamre til kongens 
hofsinder, så disse kan få ophold hos dem, når kongen 
kommer til Nygård. Ægt og arbejde skulde de dog ud
føre. Da de 3 år er gået, forlænges skattefriheden 2 år 
til, fordi kongen ser, at de har forbedret deres gårde med 
>temmelige« bygninger. Nu skal de fremdeles forbedre 
deres gårde og huse med bekvemme skorstenskamre og 
gemakker og hver skaffe staldrum til 5 eller 6 heste.

Det varede ikke længe, før bønderne opdagede, aLkon- 
gen var god at komme, til, og det .benyttede de sig af. 
I 1582 beder de ham om forskånsel i skat, fordi de be
tragtede sig som »ugedagsmænd« (d. v. s. arbejdede visse 
dage om ugen på slottet), og skattebrevene tilsagde uge
dagsmænd lettelse. Her gav kongen dem dog afslag: de 
skal svare skatter ligesom bønderne til andre slotte og 
gårde, »der måske endog besværes mer end de.« 4 år 
senere giver han dog tilladelse til, at bønderne i Ågård, 
der jo bor nærmest ved Nygård og altså er mest udsat
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for at komme til at arbejde på slottet, må regnes for 
ugedagsmænd og slippe med halv skat.

Men selv om det har haft sine store fordele at være 
kronbonde, så har det dog sikkert også haft sine ulæm- 
per. I 1583 giver kongen Mandrup Parsberg på Silke
borg befaling til at lade plankeværket omkring jagthuset 
i Kragelund (en milsvej nordvest for Silkeborg) tage ned 
og lade det føre 4 mil på vej til Nygård. Resten af vejen 
skulde bønderne hernedefra så køre det, noget, der sik
kert ikke har været behageligt, især når man tænker på 
vejenes tilstand i de dage; det var jo på den tid, det tog 
6 dage at køre fra Århus til Ringkøbing.

Når kongen, hvad ikke så sjældent hændte, holdt hof 
på Koldinghus, fik bønderne befaling til at levere på 
slottet, hvad der brugtes til hofholdningen. De fik be
taling for deres varer, men kongen bestemte selv dennes 
størrelse, og her synes han at have været noget kneben. 
En prisliste fra 1579 ser således ud:

2 for 1 td. havre 4 ß for et par høns.
1 ^  for 1 lam 1 dir. for et godt læs hø.
4 ß for en mager gås 3 for etlæmpeligt læshø.
8 ß for en fed gås l /s dir. for et læs strøelse.



V.Stamp i krigens tid.
De første 50 år, efter at Starupperne var blevet kron- 

bønder, var en rolig tid, og der er ingen tvivl om, at 
disse år i hvert fald materielt set har været en fremskridts
tid for bønderne. Den næste menneskealder blev dær- 
imod en højst urolig tid, ja, for det sydlige Jylland så 
urolig, at næppe nogen anden periode i vor historie kan 
sammenlignes med den.

Kristian den fjerde havde i 1625 kastet sig ind i den 
store religionskrig, der førtes nede i Tyskland. Det gik 
ham som bekendt uheldigt, og 1627 må han flygte fra 
Tyskland, fulgt ikke blot af sine danske, men også af 
sine tyske regimenter og forfulgt af Wallensteins tropper. 
Medens kongen selv drog over til Fyn, gav hans tyske 
soldater sig til at plyndre og hærge på det frygteligste 
her i Koldingegnen. Særlig berygtet blev regimentet Ka
lenberg, der plyndrede selve kongeborgen Koldinghus. 
Det varede dog ikke længe, før disse vore »venner« drog 
længere nord på, men det var jo blot for at give plads 
til vore fjender, Wallensteins tropper. Det er en kendt 
sag, at Wallenstein tillod sine soldater at plyndre selv 
i venligsindede lande, og at han ikke her, hvor han kom 
til et fjendtligt land med den forhadte protestantiske re
ligion, har gjort nogen indskrænkning i denne tilladelse, 
følger af sig selv. I over et år_stod Wallensteins tropper 
her i Jylland, stundom i et antal af indtil 30,000 mand,
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og frygteligt led Jylland helt ind til Limfjorden under 
denne invasion, men frygfeligst led dog selvfølgeligt den 
sydligste del. Stamp  by kan efter krigen kun svare »halv 
skyld«, men det var dog den af byerne her i sognet, der 
var mindst medtaget. Ågård, Borlev og Hesselballe kan 
kun svare Vi, idet byerne er »fordærvede«: gårdene øde 
og kun ringe sæd. I Fredsted havde man slet ingen sæd.

I begyndelsen af 1629 blev freden sluttet, og nu skulde 
folket da til at opbygge, hvad krigen havde nedbrudt, 
men dette arbejde er langtfra blevet færdigt, før der kom
mer et nyt fjendtligt indfald i Koldinghus len. Denne
gang var det Svenskerne, der under general Torstenson 
rykkede herind fra Tyskland i året 1644. De svenske 
soldater var i Tred veårskrigens skole bleven omtrent lige 
så rå og hensynsløse som Wallensteins, så nu gik det 
atter løs med plyndring og brand, og at Starup sogn ikke 
er gået ram forbi, kan vi let tænke os, når vi hører, at 
de svenske soldater havde kvarter her i sognet i to døgn, 
da de drog herind i landet, og ligeledes 2 døgn, da de 
drog ud af landet, og at der to gange (både 1644 og 1645) 
stod slag mellem Svenske og Danske så tæt herved som 
på Almind mark.

Så slemt som i Kejserkrigens dage er det dog næppe 
gået til, men 12 år efter, nemlig 1657, kom Svenskerne 
igen, og da blev det værre. I over 3 år hørte mord og 
brand til dagens orden hernede i det sydlige Jylland, og 
det var ikke blot vore fjender, Svenskerne, men også, 
og det i endnu langt højere grad, vore »venner«, Bran- 
denborgerne og Polakkerne, som var kommen herind 
for at hjælpe os, der afstedkom dette. For de få sognes 
vedkommende, der har ført kirkebøger på den tid, giver 
disse os adskillige meddelelser om de forfærdelige til
stande, der har været. Starup sogns kirkebøger begynder 
først med 1712; af dem kan man derfor ingen oplysning 
få, men i Brusk herreds tingbøger, som begynder med



26

1661, finder man jævnlig i de første årgange, når en 
Starupmand omtales, følgende tilføjelse: »som i forleden 
fejdetid bortdøde«. Og af matrikulen fra 1662 kan ses, 
at Starup sogn er blevet hærget på det frygteligste. Be
mærkninger som »står nogle huse ruineret«, »salshuset 
afbrændt«, »halvparten afbrændt«, »afbrændt og øde« 
findes ved så godt som hver eneste ejendom. Endnu i 
vore dage hænder det ikke så sjældent, at der graves 
svedent tømmer op omkring ved gårdene.



VI.Matrikuleringen i det 17. hundredår.
Hvorledes beskatningen var ordnet her i landet før 

enevældens indførelse, véd man ikke rigtigt. At der sva
redes skat, er sikkert nok, men om skatterne var ved
varende på de faste ejendomme, eller de blot udskreves 
i krigstilfælde, og når landet ellers trængte til penge, er 
ikke klart. Da det var herremændene, som pålignede 
deres bønder skatten, foretoges påligningen efter de af
gifter, bønderne svarede i landgilde. Man havde rundt 
omkring paa godserne jordebøger, hvori var indført alle 
de landgildeafgifter, som bønderne skulde svare til den 
jorddrot, de hørte under*)- Disse afgifter var højst for
skelligartede. Således skulde der af den gård, Niels Meyer 
nu har (nr. I i Starup), der da var en af sognets største, 
svares i landgilde : 1 ß leding — 21/« skp. rug — 2 skp. 
byg — l/i ørte malt — 25 skp. havre — 2 traver rug — 
Va td. gryn — 1 td. salt — 1 brændsvin — 1 lam — 1 gås 
— 5 høns — 1 snes æg — 1 læs hø — 2 tdr. kul — Vs læs 
ved — 1 hår — 1 jfo lysegarn — 16 sommer- og vinter
heste**) — samt 3 jægerheste. For letheds og overskue
ligheds skyld omsatte man disse højst forskellige ting i 
en samlet sum til den i vedkommende egn mest gængse 
kornsort, enten rug eller byg. Disse kornsorter kaldte

•) Også de såkaldte »selvejere« stod i afhængighedsforhold og måtte svare 
landgilde enten til herremanden eller til kronen.

••) En vinterhest =  forpligtelse til at underholde en hest og dens rytter et 
døgn om vinteren.
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man »hart« korn, d. v. s. hårdt korn, i modsætning til 
havre, der var blødt korn. Når skatter så skulde på
lægges, blev de altså lignede efter det antal tønder hart
korn, enhver bonde var opført med i jordebogen.

Ved enevældens indførelse mistede adelen sin skatte
frihed, og skattefordelingen blev regeringens sag. For 
at have en norm at gå frem efter forlangte regeringen 
alle jordebøgerne indsendte, og af disse blev så uddraget, 
hvilke afgifter og hartkorn enhver ejendom var sat til. 
Herregårde, præstegårde, degnejorder o. 1., på hvilke der 
ingen landgildeafgift hvilede, blev nu også ansat til hart
korn, vistnok blot efter et skøn. Således kom der alt
så en fælles jordebog eller matrikul, som den også kaldtes, 
for hele landet. Den blev færdig 1664, men for denne 
egns vedkommende var den færdig allerede 1662.

Man vil let indse, at landgildeafgifterne var en uheldig 
skattebasis, da de var engang for alle fastsatte afgifter 
og højst forskellige for de forskellige egne. Dette var 
man også klar over, da matrikulen blev lagt, og man 
prøvede dærfor på at finde en ny skyldsætningsmålestok, 
idet man vilde paaligne skatterne efter gårdenes udsæd 
og høavl, men dette opgav man dog på halvvejen.

Hvor uretfærdig skyldsætteisen efter landgilde var, kan 
jeg oplyse ved et eksempel. Gård nr. I i Fredsted stod 
for hartkorn 4 tdr. 2 skp., og gård nr. V for 3 tdr. 4 
skp. Efter dette skulde man jo tro, at gårdene var om
trent lige gode, men dette er dog langtfra tilfældet, ti 
medens gård nr. I kan så 12 skp. rug, 8 skp. byg, 24 
skp. havre og 2 skp. boghvede, kan gård nr. V kun så 
5 skp. rug, 4 skp. byg og 12 skp. havre, og medens gård 
nr. I avler 24 læs hø, avler nr. V kun 4 læs hø. Des
uden har nr. I skov til 6 svins olden, men nr. V har 
ingen skov.

Enevældens lighedsbestræbelser har rigtig gjort sig gæl
dende ved denne matrikulering, idet jorderne er blevet
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således omlagte, at alle fæstegårdene i samme by såvidt 
muligt er bievne ligestore. I Starup by danner kun det 
nuværende Skovgård en undtagelse, idet denne er ansat 
til 15 tdr. 1 skp. 1 fdk. 1 alb. hartkorn, medens de 
andre gårde hver står til 7 tdr. 5 skp. 1 alb. De 2 fæste
gårde i Fredsted står hver til 4 tdr. 2 skp., de 15 fæste
gårde i Ågård til 6 tdr. 7 skp. 2 fdk. 2 alb., de 6 fæste-. 
gårde i Borlev til 4 tdr. 6 skp. 1 fdk. 2 alb., og de 5 
fæstegårde i Hesselballe til 6 tdr. 2 skp. 1 fdk. 1 alb.

Utilfredsheden med denne matrikul var så stor, at man 
17 år efter, at den var gennemført, måtte til at tage fat 
på en ny, som blev færdig i løbet af 7 år og kaldes 
matrikulen af 1688. Det er den, Ole Rømers navn knytter 
sig til. Denne matrikul blev ved at bestå i over 150 år 
og danner jo endnu grundlaget for en væsentlig del af 
jordernes beskatning.

Nu fik man en anden basis at bygge på end land
gildeafgifterne, idet Ole Rømer lod foretage en opmåling 
og vurdering af alle landets jorder, men kort blev dog 
ikke optaget endnu, og det var kun de dyrkede jorder, 
der måltes. Her i Jylland blev jorden inddelt i 6 klasser. 
Af 1. klasse, som man kaldte den »allerbedste« jord, 
regnedes 2 tdr. land til 1 td. hartkorn; af 2. klasse, den 
»gode« jord, regnedes 4 tdr., af 3. klasse, den »middel
mådige« jord, 6 tdr., af 4. klasse, den »skarpe« jord, 9 
tdr., af 5. klasse, den »onde« jord, 12 tdr., og af 6. klasse, 
den »allerværste« jord, regnedes 16 à 20 tdr. land til 1 
td. hartkorn.

Engene blev ansat til hartkorn efter mængden og god
heden af det hø, der avledes. 10 læs mærskhø eller 
24 læs gest-, kær- eller skovhø, eller 32 læs mosefoder 
regnedes til 1 td. hartkorn.

Græsningsjorderne inddeltesi »gode«, »middelmaadige« 
og »onde«. Af første slags regnedes 24 høveders græsning 
til 1 td. hartkorn, af anden slags 32, og af tredje slags 40.
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Endelig blev skovene også sat i hartkorn. En skov
strækning, som kunde give tilstrækkelig føde for 24 3 år 
gamle svin, skyldsattes for 1 td. hartkorn.

Kun de aldeles ubrugelige jorder blev ikke ansat til 
hartkorn.

Det var ikke blot jorderne, men også anden indtægt 
og næring, der sattes i hartkorn, saaledes f. ex. mølleri, 
kongetiende og kirketiende.



VII.Starup som ryttergods.
Strax efter at den krigslystne Kristian den femte 1670 

havde besteget tronen, fandt der en omordning sted af 
vort hærvæsen. De hvervede troppers antal formind
skedes, og de udskrevnes forøgedes. Blandt andet dan
nedes et nationalt rytteri. En hel del krongods, således 
alt under Koldinghus, blev udlagt til rytterdistrikter. Bøn
derne her i Starup skulde så enten selv >ride for deres 
gård« eller i stedet holde en med hest og våben for
synet karl; til gengæld slap ryttergodset både for land
gilde, matrikulskat og andre afgifter.

Til øvelse for dette nye rytteri, og sagtens for fodfolket 
med, lod kongen 1674 indrette en befæstet lejr på den 
sydlige ende af Starup bymark. Den strakte sig mod 
øst ind på Viuf hede og mod syd over på Dons mark, 
og det er den, der stadig i gamle beretninger kaldes »lejren 
ved Alminde. Samme år, den var indrettet, lod kongen 
afholde en stor manøvre dær med 14000 mand og skal 
ved denne lejlighed have medvirket så stærkt, at han 
ikke blot selv bedækkedes med sved og støv, men også 
i løbet af en formiddag red 15 heste trætte. Lejren 
brugtes kun en ganske kort tid, men endnu er der ret 
tydelige spor at se af den, og den del af Starup mark, 
hvorpå den var, kaldes endnu den dag i dag »lejrene 
(»æ lejre<).

Rytterne i Koldinghus distrikt fik deres samlingssted
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og øvelsesplads ved Nygård, hvor der blev opført en hel 
del barakker til dem.

Med Nygård var det gået slemt tilbage i tidens løb. 
Den var forlængst ophørt at være kongsgård og var i 
1620erne blevet forpagtet ud. Bygningerne stod og for
faldt. I et syn over Nygård 1643 hedder det, at loftet 
i borggården er råddent, murene revnede, løngangen 
falden sammen og urtehaven uden plankeværk. Værre 
blev det endnu, efterat Svenskerne havde været herinde 
1644, hvad følgende beskrivelse viser: >De 4 grundmu
rede huse i borggården var ganske på lofter, vinduer 
og døre ruinerede og meget nederfalden, murankre ud
brudt og borttagne. Mange steder på tagene store huller 
opbrudt og tagstenene i stykker slagne. Fjællene af 
broen op til borggården er ganske nederbrudt og bort
tagne, gravene udskårne, og vandet udløbet, så gravene 
findes ganske tørre, såvelsom dammen i marken ud
skåren og udløben. — Den lange sal, som er 30 fag og 
tækket med tegl, er næsten falden, væggene en hel hob 
udfalden og borte. En liden stald er nederbrudt og 
findes nogle få sten og stolper på stedet. Huset i haven, 
som er 10 fag og tækket med tegl, er ganske øde og for
falden. Haven findes ganske øde og lukkelset borte dær- 
omkring. Og findes på Nygård ganske intet inventarium.«

Kong Frederik den tredje, der ikke havde råd til at 
sætte Nygård i stand, tænkte da på at lade den ned
bryde på et par huse i ladegården nær, der skulde repa
reres med materialier fra de øvrige huse, men dette blev 
dog ikke til noget. I stedet for solgte han 1664 Nygård, 
hvorunder da hørte byerne Borlev og Hesselballe samt 
noget af Ågård og Nebel, til Simon de Petkum, resident 
i England*). Han forbeholdt sig dog forkøbsret til gården

*) Denne mand spillede en tid en ret stor rolle som dansk diplomat (skønt 
han ikke forstod et ord Dansk) i Nederlandene, England og Sverige. Han 
var bl. a. et hovedredskab for den engelske kong Karl den andens svigfulde 
udlevering af Eleonora Kristine.
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og må efter ganske kort tids forløb have fået den igen, 
ti ved ryttergodsets oprettelse bliver den bolig for regi
mentschefen hr. oberst von Basse, der forpagtede den af 
kongen.

Den nye hærordning varede kun få år. Allerede 1679 
blev det bestemt, at hele hæren skulde være hværvet, 
og ryttergodset skulde så ikke mere stille ryttere, men 
kun underholde de hværvede.

Også denne ordning var kortvarig. 1701 oprettede 
kong Frederik den fjerde landmilitsen, og nu skulde der 
igen udskrives ryttere på ryttergodset. Deres tjenestetid 
blev fastsat til 6 år, men gjordes så lemfældig som mu
ligt. De udskrevne soldater blev i deres hjemstavn, hvor 
de vedblivende kunde være i privat tjeneste, idet de den 
halve del af året skulde møde på exercerpladsen hver 
søndag og den anden halve del af året hveranden søndag, 
og deres exercits måtte på disse søndage kun vare 2 
timer om sommeren og 1 time om vinteren. Desuden 
skulde de til forskellig tid af året samles til nogle få 
dages øvelse i større afdelinger.

Vistnok 1717 blev det bestemt, at rytterne skulde hen
lægges til Fredericia og Kolding, og dermed hørte Ny
gård, hvis sidste beboer var generalleutenant de Lee- 
gardt, op at existere. Bygningerne nedbrødes, jorden 
indhegnedes og udlagdes til græsning og høavl for rytter
hestene, men kort efter blev størstedelen af jorden solgt.

I rytterbarakkerne havde (vist allerede 1670) nogle hus- 
mænd fået lov at tage bolig, idet rytterne jo kun benyt
tede dem en ganske kort tid af året. Det var disse ba- 
rakkemænd, der købte den jord, der blev solgt fra Nygård. 
De fik 48 tdr. hartkorn af Nygårds hovedgårdstaxt mod 
en årlig afgift af 29272 læs hø og forpligtelse til selv at 
opføre boliger på deres nye jord. Som boende på hoved
gårdsjord fik disse bønder adskillige friheder, således 
bl. a. tiendefrihed, og blev kaldt selvejere, men dette

3
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selveje havde ikke meget at betyde, idet kongen forbe
holdt sig reluitionsret (d. v. s. ret til at købe ejendom
mene tilbage), og denne ret måtte de siden dyrt afkøbe ham.

Den således dannede nye by, der siden kom til at bestå 
af 10 gårde, fik navnet Nyborg, men blev altid i daglig 
tale kaldet »æ Brakker« (barakkerne). En tid lang gik 
navnene jævnsides (Nyborg Braqver), men omkring mid
ten af 1800erne sejrede Brakkernavnet fuldstændig.

Da Nygårds hartkorn havde været 67 tdr. 1 skp. 3 
fdk. 2 alb., blev der altså 19 tdr. 1 skp. 3 fdk. 2 aib. 
tilbage. Dette blev lagt på en ubebygget lod, som kaldtes 
Nygårds kobbel.

Der er ingen tvivl, at det i moralsk henseende har 
været heldigt for Starup sogn, at rytterne blev forlagte 
til købstæderne. Kirkebogen, der som før nævnt be
gynder med 1712, viser på sine første blade en mængde 
uægte fødsler, og i de 9 af 10 tilfælde er det soldater, 
der udlægges til barnefædre. Måske har man dog været 
lidt for rundhåndet med at udlægge soldater. I hine 
tider var det nemlig således, at overtrædelse af det sjette 
bud straffedes med, at forbryderen og forbrydersken kom 
til at stå »åbenbare skrifte«, men denne lov gjaldt nok, 
efter hvad jeg har ladet mig fortælle, ikke for soldater. 
Den tanke ligger da ikke fjærn, at en eller anden for 
gode ord og betaling kan have fået sin paternitetspligt 
overført på en person, der var straffri.



v in .Den store auktion.
Når kongerne manglede penge, noget, der ikke så 

sjældent hændte vore gamle Oldenborgere, plejede de tit 
at sælge af krongodset. Dette gjorde også kong Frederik 
den femte, da han, dels på grund af sin ødsle hofhold
ning og dels på grund af de omfattende rustninger, han 
havde måttet foretage mod Rusland, kom i pengenød. Men 
medens hans forgængere næsten altid havde solgt kron
gods samlet, så det i reglen havde haft nye herregårdes 
oprettelse til følge, besluttede Frederik den femte at sælge 
det stykkevis, vel nærmest for at imødekomme national
økonomerne, der stadig talte højere og højere om det 
ønskelige i, at bonden blev selvejer og hoverifri.

En plakat af 21. januar 1765 bekendtgør da, at der 
den 30. maj_s. å. vil på Koldinghus blive holdt auktion 
ovef^cfeT kongelige jordegods i Kolding rytterdistrikt, og 
nævner konditionerne for købet dæraf. Af disse kondi
tioner skal her fremføres et uddrag, suppleret med ud
drag af konditionerne for den næste auktion:
a) Bøndergodset opbydes med skov, jagt og anden her

lighed, byvis eller gårdvis, ligesom lysthavende dærtil 
findes. Sælges det byvis, følger skovfogedhuse, smede- 
og hyrdehuse samt kassehuse med i købet.

b) Kongetiender, kirker, møller og huse opbydes hver 
for sig.

3*
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c) Det købte bliver »rigtig« selveje, idet kongen ingen re- 
luition forbeholder sig.

d) Køberne i de byer, hvor der er skoler, skal sørge for, 
at disse bliver uforandrede til det brug, hvortil de er 
indrettede, og de, der har børn, som går i skole, skal 
sørge for skolens vedligeholdelse og lærerens løn som 
hidtil.

e) Køberne må kunne stille kaution.
f) Der må ikke gøres mindre overbud end 1 rigsdaler 

pr. td. hartkorp.
g) Køberne betaler ingen auktionsomkostninger ud over 

skødernes expedition ved rentekammeret.
h) For de jordløse huse skal den fulde købesum indbetales 

i løbet af et år. For det øvrige skal kun udbetales 
halvparten, af resten skal der »bestandig og uforander
lig« svares 4 °/o p. a. Til sikkerhed for disse penge 
skal bygningerne assureres i brandkassen.

i) Gods, der ikke bliver betalt til den fastsatte tid, sættes 
til auktion igen på køberens omkostning og risiko.

Nu kunde bønderne altså, hvis de lystede og ævnede 
det, selv købe deres gårde. Og det gjorde de. Kronens 
bønder havde jo haft forholdsvis blide kår, og takket 
være dette var de ret velstillede i økonomisk henseende 
og desuden åndeligt vågne. Det første var nødvendigt 
for at blive selvejere, det sidste ligeså nødvendigt for at 
kunne indse, hvaçLnyttè forandringen var til; ti ligestrax 
betød den en betydelig øget udgift: fæsteren havde i land
gilde svaret omkring ved 1 rdl. pr. td. hartkorn*); nu 
købte han sin gård for ca. 150 rdl. pr. td. hartkorn; ren
terne af disse penge var jo 6 rdl. Det varede dog ikke 
længe, før det viste sig, at de, der købte, handlede klogt, 
ti inden 20 år var gået, var værdien af ejendommene 
steget til det 3—4-dobbelte.

*) I Fredsted 1 rdl. 32 sk., i Starup, Borlev og Hesselballe 1 rdl. 16 sk., men i 
Ågård kun 5 m.
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Der har sikkert været rykind i Kolding i de dage, auk
tionen stod på. Bønderne mødte jo så at sige alle som 
en for at købe deres gårde, og desuden var der både fra 
nær og fjærn mødt en hel del pengematadorer, som her 
vejrede fortjeneste. Disse købte ikke bøndergods stykke
vis, men byvis, og endvidere købte de en stor del kirker 
og kongetiender. Blandt disse spekulanter var der sær
lig fire, der kom til at spille en rolle, nemlig consistorial- 
råd Jelstrup fra Gudomkloster ved Lemvig, hr. Stjæru- 
holm på Capel ved samme by, hr. Oberstlieutenant Fal
sen, og endelig den værste af dem, hr. kammerråd Rich
ter fra Fredericia.

Kammerråd Richter købte vistnok hele Ågård by, og 
desuden købte han sognets kongetiende. Starup kirke 
købtes af sognepræsten, der dengang hed Jens Højer. 
I byerne Starup, Fredsted, Hesselballe  ̂ Borlev og Nyborg 
købte beboerne selv .deres, gårde.

Det lyder jo lidt underligt, at Nyborgmændene købte 
deres gårde, når de var selvejere før, men det er dog 
tilfældet. Sagen var jo den, at da kongen havde overladt 
dem de 48 tdr. hartkorn, havde han forbeholdt sig re- 
luitionsret, d. v. s. forkøbsret, ret til atter at få ejendom
mene til samme pris, og det er denne reluitionsret, Ny
borgmændene afkøber ham for en lignende pris, som 
sognets øvrige beboere gav for deres selveje. Også selv
ejerne i Starup, Fredsted og Borlev måtte købe deres 
gårde, så man vil kunne forstå, at selvejet før 1765 var 
mere af navn end af gavn, og det er ret betegnende, at 
selvejerne stadig nævnes som de »såkaldte« selvejere. 
Selvejergårdene blev dog ikke solgt ved auktionen, men 
overladt ejeren ved en »gjort akkord«.

Udbetalingen af den halve købesum skulde finde sted 
til juni termin 1766, men nu viste det sig, at der var 
mange, der ikke kunde præstere den, og derfor måtte 
der berammes ny auktion. Regeringen lod dog gå nogen
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tid hen, og først den 27. novbr. 1767 fandt den anden 
auktion sted. En tredje auktion blev afholdt den 31. au
gust 1769, og en fjerde den 21. april 1770. Men resul
tatet af alle disse auktioner blev dog i almindelighed, at 
de gamle slægter beholdt deres gårde.



IX.Drøje tider.
Det har sikkert i førstningen været drøje tider for de 

nye selvejere. Pantebøgerne viser, at de næsten alle har 
måttet låne penge, og man får tit indtryk af, at deres 
kreditorer har spekuleret i deres armod. Disse kreditorer 
var i den første tid så godt som altid folk udenfor bonde
standen, som f. ex. kammerråd Richter i Fredericia, lieute
nant Frantzen i Kolding, kommerceråd, kontrollør og post
mester Jens Riis smstds., sognepræsterne Jørgen Frederik 
Riis, Dahier, Johannes Bøtcher i Jerne og Jens Storm i 
Højen. En snes år senere var der folk her i sognet, som 
selv kunde udlåne penge, således Kyederne paa Egeland, 
Anders Andersen og Peder Gejl i Brakker.

En af de værste af kreditorerne har sikkert kammer- 
råd Richter været. Der er ingen tradition bevaret om 
ham her, for det var kun'en kort tid, han ejede gårdene 
i Ågård, som han naturligvis blot havde købt på spe
kulation. De fleste af dem afstod han til beboerne så 
hurtig efter auktionen, at skødet blev udstedt til dem i 
siedet for til ham. Andenstedsfra ved vi noget om, hvor
ledes han var. Dyrehaven ved Kolding, som kongerne 
gennem århundreder havde fredet og plejet, købte han 
ved auktionen og ødelagde den næsten ganske, idet han 
strax lod fælde 370 store ege og bøge og slå i favntræ. 
Gamst by købte han også ved auktionen, og hvorledes 
han huserede dær, fortæller den samtidige pastor Høst-
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mark om i Anst og Gjesten sognes liber daticus: For at 
få beboerne til at af købe ham gårdene mod en forsvar
lig profit, hundsede han dem på forskellig vis, satte dem 
til at arbejde for sig de højhellige dage, truede med at 
udjage dem af gårdene, hvis de ikke købte og gav ham 
10 rdl. i tjeneste på hver td. hartkorn, tog deres sønner 
til soldater o. lgn. Pastor Høstmark skriver: »Jeg, som 
i denne tid var præst og boede her i byen, kan ej be
skrive den elendighed, som på samme tid fandtes både 
blandt mænd og kvinder; ti at gå ind i et køb, hvoraf 
de ej så at kunne svare renterne, var tungt, og at blive 
under denne Richters regering medførte daglig sorg, uro 
og armod, som endnu var tungere, hvoraf enhver gærne 
ønskede at blive udløst.« — Efter al sandsynlighed har 
Richter vel båret sig ad på lignende vis for at få de 
Ågård bønder til at købe deres gårde.

De nye selvejere fik dog en fjende at kæmpe med, 
som vistnok var værre end kreditorerne, og det var kvæg
pesten. Denne, der i årene 1745—51 havde hærget hele 
landet og bortrevet 2 millioner stykker hornkvæg og atter 
i 1762—63 havde krævet million stykker, var aldrig 
blevet helt overvundet. I hvert fald optrådte den slet 
ikke så sjældent her i det sydlige Jylland helt indtil 1781, 
og den har da også været i Stamp. Iver Bergs mor for
talte ham, at hendes mor kunde huske, at der gik folk 
omkring, som skar halsen over på alt kvæget, og det 
blev så kørt ud i marken og begravet*). Iver Bergs olde
far Jakob Iversen drog da op i »Nørlandet«, hvor pesten 
ikke var, og købte 4 køer, som han byggede et hus til 
inde i skoven. Al fourage til dem bar han så på sin ryg 
fra gården og dærud. Blandt disse køer skal have været 
en blåskimlet, som endnu har efterkommere på Iver Bergs 
gård .------ Oppe i nærheden af Skovgård er der et sted,

•) Da Iver Bergs bedstemor var født 1786, tvivler jeg om, at hun selv har 
kunnet huske kvægpesten, men hun har naturligvis hørt meget fortælle om den.
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livor traditionen endnu ved at fortælle om, at en mængde 
døde kreaturer er gravede ned i kvægpestens dage.

Men til trods for både slemme kreditorer og kvægpest 
lykkes det dog Starupperne at holde sig oven vande, og 
det er egentlig kun få, der går bag af dansen. En hel 
del af dem nåede endog i løbet af en 30 à 40 år at få 
udbetalt den sidste halvdel af deres gårdes købesummer. 
Nogle var der også, som strax havde betalt det hele, men 
endnu findes der dog endel gårde, som der står »konge
lige« penge i.



X.Fællesskabet.
I oldtiden var, som allerede nævnt, jorden ættens fælles

eje, og fra dette forhold var det sikkert, at jordfælles
skabet, der blev ved at bestå til henimod år 1800, hid
rørte. Dette jordfællesskab bestod dog ikke i, at man 
indenfor den enkelte by dyrkede jorden i fællesskab og 
så delte udbyttet, nej, enhver mand havde i virkeligheden 
sin egen jord.

Sågodtsom enhver landsbys jord var delt i 3 dele: 
hustofterne, der lå nærmest byen, bymarken dær udenfor 
og almindingen længst borte.

Hustofterne var enemærke, d. v. s. hver gård havde den 
toft, den lå på, til særeje, altså helt udenfor fællesskabet.

Bymarken var i regelen delt i 3 vange: en til vinter
sæd, en til vårsæd og en til brak. Hver af disse vange 
var igen efter boniteten delt i forskellige åse, og hver 
gård i byen fik så tildelt sin strimmel jord af hver ås 
(»ager om ager«), således at en gård stundom kunde have 
100 smålodder og dærover på forskellige steder. På grund 
af dette forhold var det absolut nødvendigt, at der fulgtes 
en fælles driftsplan. Denne vedtoges af byens mænd på 
bystævnet, hvortil de indvarsledes af oldermanden. Hver 
by havde sit by stævne. I Fredsted holdtes det dær, hvor 
vejen, der går forbi Skovlykke, støder til vejen, der går 
forbi Toftvang, og dær har man endnu i mands minde 
kunnet se de store sten, hvorpå bymændene sad, når de
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forhandlede om byens anliggender. I Starup var bystæv
net omtrent dær, hvor nu dyrlæge Hørlyk bor.

Almindingen, der bestod af skove, vedvarende græs
ningsjord, hede, moser, enge o. lgn., var udenfor by
marken og var den del af byens jord, hvor fællesskabet 
rådede stærkest, idet ingen enkelt havde ejendomsret 
dærtil, men den blev benyttet af alle bymændene i for
ening i forhold til deres lodders størrelse. For Starup 
bys vedkommende er endnu opbevaret et »grandebrev« 
fra 1739 (se »Vejle amts årbøger« 1908, s. 127), hvori 
bymændene »vedtager, slutter og med hverandre indgår 
og samtykker« forskellige bestemmelser angående deres 
»kohauge«, der var en del af denne bys alminding og 
var beliggende mellem nørreskoven og vesterskoven.

Dette grandebrevs væsentligste bestemmelser er føl
gende :
a) Kohaven skal være forsynet med forsvarlige grøfter og 

gærder hvert år senest otte dage før Philippi Jakobi 
dag (1. maj).

b) Ingen må indsætte kreaturer, før samtlige lodsejeres 
samtykke haves.

c) Kun køer må indsættes; hverken »bæster, stude eller 
andre kreaturer« ; dog kan det tillades den, der ej har 
sin fulde lod af køer, i stedet for en ko at indsætte 
2 kvier.

d) Af hver 2 køer skal der i omgang skaffes en hjælper 
til hyrden.

e) Enhver lodsejers koantal fastsættes, og ingen må ind
sætte flere køer end dette tal.

f) Ingen må opbryde eller hjemføre hverken sine egne 
eller andres gærder.

g) Overtrædelsen af disse bestemmelser straffes med bø
der fra 8 ß til 5 Endel af disse bøder skal de 
fattige have, men størsteparten skal dog tilfalde byen, 
og de må »ingensinde forødes til drik eller nogen ufor-
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nødenhed, men enten deles efter hartkorn eller an
vendes til byens fælles støtte.«
Hver by havde sin hyrde, der vogtede alle byens 

kreaturer. Om morgenen drog han tudende i sit horn 
fra gård til gård og samlede kreaturerne. Han lønnedes 
af bymændene med naturalier som smør, mælk, tælle 
o. lgn. i forhold til deres kreaturers antal.

I Starup by havde man en toft (den jord, der nu hører 
til Fr. Bruhns ejendom), der ikke hørte ind under by
marken, men var hele byens fælles malkeplads. En 
sådan toft, der var omgivet med diger på alle sider, 
kaldtes en »forte« (hvilket ord vist betyder »fægang«), 
og til denne måtte byens folk om morgenen, når hornet 
lød, føre deres kreaturer og atter om aftenen hente dem 
dærfra.



XI.Udskiftningen.
I 1781 udstedte regeringen en forordning om jordernes 

udskiftning. Denne fik dog ingen betydning for Starup 
sogn, hvor udskiftningen alt ligesom mange andre steder
1 Koldinghus amt var foretaget. Det er vel nok særlig 
den dygtige amtmand Hans de Hoffman, der fortjener 
ros dærfor, men det tjener dog også til stor ære for bøn
derne, at de har kunnet indse nytten dæraf; mange andre 
steder i landet gik der op imod et halvt hundredår, inden 
man kom så vidt.

Ågård og Brakker blev udskiftet 1774. Ågård har da 
13 gårde og 4 bol, ialt 54 tdr. 3 skp. 2 fdk. 1 alb. hart
korn. Om denne by skriver H. de Hoffman: »I byen 
er en å, hvorover 1777 er gjort en anselig bro; dær er 
og en nylig jprivilegeretkro for de; vejfarende fra Viborg 
til Kolding. Ejendommen er temlig god, dog lidet til 1 
td. hartkorn imod andre, er delt og indgrøftet i kobler.«

Om Brakker, der har 8 gårde og 30 td. 2 fdk. 2 alb. 
hartkorn ager og eng samt 1 skp. 3 fdk. 1 alb. skovskyld, 
skriver H. de Hoffman: »Ejendommen, som er temlig 
god, er delt og indgrøftet, dog findes her og dær i kob
lerne nogle moser, som de gode beboere har udgravet.«

Nygård har 10 td. 7 skp. 2 fdk. 2 alb. hartkorn og
2 fdk. 1 alb. skovskyld, er indhegnet, har gode marker 
og temlig god skov.

Om Nygårds kobbel (19 tdr. 1 skp. 3 fdk. 2 alb. hart-



46

korn, 3 skp. skovskyld) siger H. de Hoffman, at den er 
uden bygning, er indhegnet og bruges nu alene til græs
ning og noget sæd, men er god ejendom, som vel i tiden 
inddeles i parceller. Skoven er mådelig.

Stam p  og Fredsted udskiftedes 1775. Stamp  har 13 
gårde og 6 bol, ialt 70 tdr. 1. skp. 1 fdk. 1 alb. hartkorn 
og 1 td. 1 skp. 2 fdk. skovskyld. »Ved delingen er heraf 
to gårde (Enhøjgård og Buchlandsgård) udflyttet til den 
side imod Dons mølle. Byen er delt og indgrøftet, end
skønt en prokurator*) gjorde chikaner nok. Ejendommen 
er temlig god, dog her og dær lidet skarp. Skoven er 
endnu i god stand.« (Hoffman.)

Fredsted har 5 gårde og 2 bol med ialt 21 tdr. 4 skp.
2 fdk. hartkorn, 1 skp. 2 fdk. skovskyld. »Denne by er 
delt og koblerne indgrøftet. Ejendommen er vidtløftig 
og her og dær noget skarp, af samme beskaffenhed som 
Starup. Skoven er endnu i temlig god stand.« (Hoffman.)

Hesselballe, der havde 5 gårde og 2 bol med 33 tdr. 
5 skp. 1 fdk. 2 alb. hartkorn og 1 fdk. P/s alb. skov
skyld, udskiftedes 1776. »Ejendommen, som til største 
dels er god, dog noget skarp, er delt og indgrøftet, har 
gode beboere. I sognefogdens gård**) ses endnu rudera 
af graven om en herregård, som dog har været liden. 
Skoven er kuns liden ved.« (Hoffman.)

Borlev (5 gårde med 20 tdr. 2 skp. 3 fdk. hartkorn,
3 fdk. skovskyld) udskiftedes 1779. »Byen er delt, og 
hver har sine kobler indkastet, hvortil byen købte noget 
fra Hjelmdrup, som lå dem meget belejlig. Ejendommen 
er temlig god ved en å, men husene ringe, og bønderne 
fattige. « (Hoffman.)

Omtrent samtidig med, at udskiftningen fandt sted, 
blev der optaget kort over byerne og deres marker. Disse 
kort skulde opbevares hos den største lodsejer i hver by,

*) Vistnok rådmand Bahnson i Kolding, der havde ejendom i Starup. 
♦•) Den gård, P. Nyboe nu har. Sognefogden hed Erik Nielsen. Lysholt.
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men er nu forsvundne så nær som kortene over Fredsted 
og Brakker. I Matrikulsarkivet findes dog exemplarer 
af alle 6 bykort her fra Starup sogn, men kun de tre 
af dem (Fredsted, Ågård, Brakker) viser noget om jor
dernes fordeling ved udskiftningen.

Forøvrigt fik bønderne opmålingen og udskiftningen 
gratis, idet Hans de Hoffman fik regeringen til at af
holde bekostningen, da han mente, at bønderne ikke selv 
magtede det på grund af, at de nu måtte svare fire gange 
så meget i rente, som de før svarede i landgilde.

En halv snes år efter, at udskiftningen havde fundet 
sted, kunde de Hoffman berette om, hvilken velsignelse 
den havde bragt : Overdrevene var forbedrede, man havde 
ryddet buskene, jævnet jorden, udgravet moradser og 
dærved fået engbund og agerland på steder, man ikke 
før havde haft videre nytte af. Nu, da enhver kunde 
dyrke sin jord, som han vilde, havde mange forandret 
deres driftsmåde, indført kobbelbruget, hvorved al jorden 
efterhånden toges under dyrkning, medens ved det før 
almindelige trevangsbrug en stor del henlå som ved
varende græsning. Mange af de store bøndergårde havde 
solgt deres yderste lodder, og køberne havde så bygt sig 
boliger dær*). Mellem koblerne er anlagt veje, så at en
hver dærfra kan køre ind til sin lod uden at køre over 
andres lodder. Alt dette havde haft tilfølge, at ejendoms
priserne var stegne ; eji. jd. hartkorn, der yed auktionen 
havde kostet 150 à 200 rdl., kunde nu koste 4 à 600 rdl.

Det var kun markerne, der udskiftedes i 1770erne. 
Med hensyn til skovene og moserne blev de gamle for
hold ved at råde endnu en tid lang.

*) Ifølge justitsråd Deichmanns beretning fra 1804 er da i Starup sogn 26 
gårde udparcellerede ; de største parceller på 20 td. land, de mindste på 2 td. 
28 nye familjer er bosatte, af hvilke de 7 har som binæringsvej forskellige 
professioner, de 21 dagleje. Ingen får almisse, betler eller stjæler.



XII.Kassehusene.
Foruden gårde og bol var der i de fleste landsbyer 

endel jordløse huse, der i almindelighed kaldtes gadehuse. 
Om disse skriver Arent Berntsen i sin bog »Danmarckis 
oc Norgis Fructbar Herlighed« således 1650:

»Gade Huusze ere ringe Huusze oc særlige Wonin- 
ger, som gemeenlig aff Landtzbye-Handvercks- eller 
Arbeytz Folck _besiddis, byggis gemeenlig paa andre 
heele- eller halffve Gaardis Grunder, saa der til er al- 
deelis ingen Ejedomb, af Sæd eller Eng, undtagen 
undertiden et ringe Støcke Jord eller Kaalhaffve, hvil- 
cken end oc icke ejgeligen til Gadehuuset henhører, 
men til Gaarden, paa hvis Grund den er bygt.

Giffvis derfore aff saadanne Huusze jngen Landgild, 
men allene en ringe Huuszleye som 1 Marck Penge 
eller 2. Hvilcke Gadehuusze Penge, eller oc noget 
andet, aff nogle kunde giffvis, udi Skiffter icke for 
nogen Landgild actes, eller udi hart Korn beregnis.« 
Her i sognet og flere andre steder kaldtes gadehusene 

kassehuse, et navn, de sagtens har fået efter den årlige af
gift, de såkaldte huspenninge, de måtte betale til kongens 
kasse Jfor den grund, de lå på (den såkaldte gadejord).

Kassehusmændene havde i gammel tid fået lov til hver 
især at få en ko græsset sammen med bymændenes køer 
ude på overdrevet, og denne tilladelse beholdt de også
efter, at de ved auktionen 1765 var blevet selvejere.
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Ved udskiftningen var Hans de Hoffman ivrig for, at 
bymæjadena-skiilde_lade kassehusmændene få e n  lille 
kobbel af overdrevet, hvorpå de vedblivende kunde græsse 
deres kreaturer. Denne kobbel skulde der intet hartkorn 
følge med, men kassehusmændene skulde i stedet for 
svare en lille afgift til byen.

Her i sognet var de fleste kassehuse i Starup og Ågård, 
og begge steder blev der udlagt jord til dem, men denne 
jord blev ikke udskiftet. Starup kassehusmænd fik en 
smal lod oppe ved kohaven ind til Ammitsbøl og Hessel- 
balle markskel. Ågård kassehusmænd fik den sydligste 
ende af Ågård mark øst for landevejen.

Starup kassehusmænd, der var 6 i tallet, skulde hvert 
års 1. maj i samling svare 4 rdl. til byen, men allerede 
første gang, 1776, nægter de at betale, hævdende, at de 
fra gammel tid havde ret til en kos græsning. Da de 
selvfølgelig heller ikke betalte næste år, klagede gård- 
mændene til de Hoffman, der nu kaldte de stridende 
parter til sig ogjBk^dem forligte. Skønt gårdmændene 
havde to års afgift tilgode, skulde de dog nøjes med et 
års, i betragtning af at kassehusmændene det første år 
ikke havde haft megen nytte af græsningen, men for 
eftertiden skal afgiften svares hvert år i rette tid, ellers 
har gårdmændene lov til at tage jorden fra dem.

Kort efter 1800 delte de Starup kassehusmænd deres 
jord i 6 ligestore lodder, så hver fik sin, og medens 
jorden før kun benyttedes til græsning, blev den nu lagt 
under ploven. Gårdmændene protesterede dærimod og 
vilde, at kassehusmændene skulde betale tiende, når de 
gav sig til at dyrke jorden, men sagen ordnedes således, 
at afgiften forhøjedes fra 4 rdl. sølv til 4 rdl. kurant. 
Kort efter gav kassehusmændene sTg~ tiI at handle med 
deres jord, og atter protesterede gårdmændene, men lod 
det dog blive ved protesten.

Nu betales der ingen afgift af Starup kassehusjord.
4
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Formodentlig hørte det op, da den nye matrikul, ved 
hvilken jorden fik hartkorn, 1844 trådte i kraft, men 
mærkeligt nok er det, at kassehusmændene kunde slippe 
fri, da gårdmændene jo stadig må betale deres skatter 
efter den gamle matrikul.

Ågård kassehusjord deltes samtidig med Starup i 2 
større og 3 mindre parceller, af hvilke de første kort 
efter yderligere deltes hver i 2. Endnu den dag idag 
svarer ejerne af kassehusjorden afgift til byens gård- 
mænd, og denne afgift betales hvert års Sylvesteraften 
i Ågård kro.



XIII.Tiendevæsenets ordning.
Stamp sognemænd har æren for at være nogle af de 

første, der får deres tiendevæsen omordnet.
Af Starup sogns sex byer var den ene, Brakker, som 

liggende på hovedgårdsjord, tiendefri, medens de andre 
fem måtte svare de tre almindelige tiender : konge-, 
præste- og kirketiende, der alle ydedes in natura (i kær
ven), hvilket var en stor ulæmpe, da det medførte, at 
kornet ikke måtte køres ind, før tienden var udtaget. 
Både selve tiendeydelsen og måden, hvorpå den foregik, 
måtte af de nye selvejere føles som en rest af den for
dums ufrihed. Særlig måtte kongetienden være forhadt. 
Denne, der oprindelig var en bispetiende, var ved refor
mationen som alt bispegodset kommet under kronen, 
men ved krongodssalget var den gået over på private 
hænder, var altså en afgift, der ydedes, uden at man 
fik nogetsomhelst vederlag dærfor. For præstetienden 
og kirketienden havde man dog præstens arbejde og 
kirkens brug.

Som før nævnt havde kammerråd Richter ved auk
tionen 1765 købt Starup sogns kongetiende, men allerede 
i foråret 1768 sælger han den igen til nogle af de Starup 
bønder, nemlig 8 af Starup bymænd (Jens Enevoldsen 
Lund, Andreas Pedersen, Jakob Iversen, Niels Pedersen, 
Niels Sørensen, Ole Madsen, Peder Thulesen og Niels 
Clemendsen), 2 af Ågård bymænd (Hans Jørgensen og

4*
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Jens Christensen), 1 fra Hesselballe (Lauritz Andersen) 
og 1 fra Fredsted (Peder Udesen). De gav 2785 rdl. for 
den og lånte 2600 rdl. af obrist de Andersson ved det 
jyske dragonregiment til at betale den med. Han må 
dog kort efter have opsagt sine penge, ti 1773 må de 
igen låne 2500 rdl. til at betale kongetienden med. Denne
gang låner de af sognepræst Johannes Bøtcher til Jerne 
og Skads, og hos ham og hans arvinger får pengene lov 
til at stå, indtil de i 1812 bliver udbetalt.

Efter at de 12 nævnte mænd igennem adskillige år 
havde sluttet forskellige kontrakter angående kongetien
den med de øvrige beboere i sognet, ordnedes det ende
lig således i 1786, at sågodtsom hver hartkornsejer i 
sognet (Brakker naturligvis undtaget) købte sin part af 
tienden.

I 1796 udstedte regeringen en opfordring til at afslutte 
frivillige overenskomster om at afløse tienden in natura 
med en fast afgift i penge eller korn. Det var mærk
værdigt nok kun ganske få steder, denne opfordring 
blev taget tilfølge; men Starup var et af de få steder. 
Tre af dette sogns byer, nemlig Stamp, Fredsted og Bor- 
lev, får allerede i 1798 præstetienden in natura afløst, 
og det kom de meget snedigt fra. Sognepræsten, hr. 
Byizow, døde nemligTet år, og beboerne skyndte sig da 
at få sluttet overenskomsten i vakancetiden, idet de meget 
rigtigt regnede ud, at de vist kunde slutte billigere over
enskomst med stiftamfmanden, der ikke var personligt 
interesseret i sagen, end med præsten. Ågård og Hessel- 
5oZ/e Tkunde dog ikke bekvemme sig dærtil, hvad der 
svier til dem endnu den dag idag, idet det senere blev 
dyrere at afløse. Da den nye præst, pastor From, nogle 
uger efter, at foreningen var sluttet, tiltrådte sit embede, 
søgte han strax at få overenskomsten omstyrtet, men det 
lykkedes ikke for ham. Det var vist særlig Starup by, 
der fik billigt afløst, og det kunde den nok især takke
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sin sognefoged, den førnævnte Jakob Iversen, for. I sog
nets liber daticus har præsten givet sin harme over over
enskomsten luft i følgende mere kostelige end klare ud
gydelse :

Anno 1798 Anmærkning i Andledning af Tiende For
eningen med følgende Byer: Starup, Fridsted, Boerlev, 
imod dene Forening, især hvad den første Bye angaaer, 
sadte ieg mig meget, paa Grund af, at her ingen virke
lig Vacance var, da ieg tiltraadte Embedet, som her
ved giør Forandring, endnu mere da ieg af det Kongl. 
Danske Cancellie var indbudet som Overværende ved 
dene Forretning; Min Paastand var neml.: at Starup 
burde give Va skp. Byg mere pr. Td. Hartkorn, som 
ieg meente Deres Eiendomme kunde taale, men Sogne
fogden paa den Tid Jacob Iversen (einer feluur) førdlfi. 

J J rdek og efter alt maatte ieg formode, at Veyen for 
den i Forveyen var giort banet; tillod Hellfried, da 
Stiftamtmand, mig ikke at fremføre det mindste, dog 
lod jeg mig ikke stække, men talte Sandheden ufor
færdet og rask. Min Provst Hr. Petersen i Colding 
samtykkede min Paastand og uagtet han ikke under
skrev Forretningen uden paa foranførte Vilkaar(!). Ieg 
indgav min Besværing til Cancelliet med fornøden An
befaling af Vedkommende saavel Provsten, men alt 
dette uagtet blev Tingen dog saaledes, som Helfried 
ville have det. Dene meget dume Udflugt brugte Hel
fried, da ieg talede med ham : Deres Fader, Amtsfor
valter From og ieg er meget gode Venner, Collegierne 
er derom underrettet, føier ieg nu hans Søn, da be
skyldes ieg for Partiskhed ; ieg kan da umulig giøre 
det. — Hellere havde ieg seet, at Pilatus og Herodes 
havde været dødelige Fiender. Dog, mine kiære Efter- 
mændj. jeg faar ved dene Forening mere end min For- 
mand Hr. Bytzov fik pr. Td. Hartkorn. Vi har ingen 
videre Tab deraf end lidt Fourage, som vi tabe, men
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er Bonden paa den anden Side ikke nærmest til den.
Bryd din Hede, dyrk din Jord vel, benyt dig i Natura 
af Aagaard og Hesselballe Korn Tiender, du vil da 
ikke savne de andre Byer, da de alle Tider for det 
meste har været accorderet bort.

Starup kirke var jo ved den store auktion blevet solgt 
til daværende sognepræst her, Jens Højer. Denne blev 
imidlertid 1771 forflyttet til Reerslev på Sjælland, og han 
solgte så et halvt års tid efter kirken til rådmand Bahn- 
son i Kolding for 3600 rdl., hvoraf 1870 rdl. blev stående. 
Efterat denne havde ejet kirken i 25 år, solgte han den 
1797 til »Hans Kongelige Majestæts virkelige Kammer- 
raad samt Told- og Consumtions Inspecteur« Peder Mal
ling i Kolding, der igen 1801 solgte den til sågodtsom 
samtlige hartkornsejere her i sognet (Brakker undtaget) 
for 5530 rdl., hvoraf ligeledes de 1870 rdl. blev stående.

Nu var Starupperne altså ejere ikke blot af deres 
gårde, men også af deres tiender, og kunde således med 
fuld ret kaldes selvejere, så meget mere som deres gæld 
vist ikke længere trykkede dem. I hvert fald viste det 
sig, da de trange tider i begyndelsen af 1800rne indfandt 
sig, at de Starup sognemænds økonomiske grundvold 
var så solid, at de på ganske få undtagelser nær alle var 
istand til at klare begreberne.



XIV.Nye skatter og ny matrikulering*).
Krongodssalget gav ikke penge nok i statskassen, og 

1768 blev der dærfor pålignet en ny skat, kvartprocent- 
skaiten. Ager- og enghartkornet sattes til en værdi af 80 
rdl. kurant pr. td., kirketiendens til 120 rdl. kurant og 
skov- samt mølleskylds og kongetiendens til 150 rdl. 
kurant. Af disse værdier skulde der svares V< %, dær- 
af navnet. Den, der havde fast gæld på sin ejendom, 
kom dog ikke til at svare hele skatten, idet han kunde 
afkorte prioritetshaveren Vi % i renteydelsen og så blot 
skulde svare V< % af forskellen mellem værdien og 
prioriteten.

Denne skat ophævedes allerede 1770, men indførtes 
igen 1773, og de følgende år pålagdes yderligere et par 
småskalter, ligesom der også før 1768 var pålagt adskil
lige af den slags, men alle disse skatter samledes 1813 
til en enkelt skat, der igen 1818 sammensmæltedes med 
en skat på »besiddelse, nytte og brug af faste ejendomme«, 
der var påbudt 1802, og den således dannede nye skat 
kaldtes landskat. Denne, der pålignedes med 8 rbd. 2 m 
sølv pr. td. uprivilegeret hartkorn, var en meget drøj skat 
at svare, hvorfor regeringen da også i de følgende år 
blev nødsaget til at tilstå betydelige lettelser i den.

En anden gruppe af småskatter, der siden 1785 tid
•) Skønt dette stykke ikke vedrører Starup sogn mer end et hvilketsomhelst 

andet sogn, har jeg dog ment at burde tage det med som en fortsættelse 
af stykke VI.
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efter anden var pålagt hartkornet, sammensmæltedes 1850 
til den såkaldte ligningsskat, der også kom til at hvile 
på byerne.

1802 blev der foretaget ret væsentlige ændringer ved 
matrikulen af 1688, og samtidig blev det bestemt, at for
arbejderne til en ny matrikul, der dog kun skulde om
fatte ager- og enghartkornet, skulde begynde.

I årene 1806—22 blev jordernes areal opmålt, og der 
blev optaget nøjagtige kort over samtlige landets jorder. 
Endvidere blev jorderne taxerede. Et stykkp j^ d  på 
Karlslunde mark (Københavns,amt)^blev anset.Aom nor- 
mâîjbrd êÏÏei jord af bedste beskaffenhed og givet taxt 24. 
Tre andre^jordstykker på Karlslunde" mark~ sattes til
taxterne 20, 16 og 10, og et stykke jord på Ringgive mark 
(Vejle amt)_sattes Jtil taxt 3. Disse fem taxtsættelser skulde 
tjene taxatorerne til vejledning. Enge og græsningsjorder 
skyldsattes efter værdien af det hø eller græs, de kunde 
afgive i forhold til normaljorden. Var udbyttet halvt så

I
stort, fik de altså taxt 12. Heden blev delt i 6 forskel
lige klasser, således at 24 td. land af bedste slags reg
nedes lige med 1 td. land til taxt 24. Af dårligste slags 
gik der 576 tdr. land på 1 td. normaljord. Også kær og 
moser taxeredes.

Da den nye matrikul skulde indeholde det samme an
tal tdr. hartkorn som den gamle, reducerede man, da 
taxationen 1826 var færdig, samtlige landets jorder til 
normaljord (»boniteret areal«). Den sum, som fremkom 
dærved, dividerede man med summen af den gamle ma- 
trikuls hartkorn og fik da til resultat, at 72,000 □ alen 
eller 51/? td. boniteret areal skulde udgøre en tønde nyt 
hartkorn. Da man imidlertid fandt, at den bedste jord 
ikke så let vilde kunne forbedres som den mindre gode, 
blev det samtidig bestemt, at ingen jord skulde beregnes 
højere end til taxt 20, så det mindste areal, der nogen-
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steds går på 1 td. hartkorn, er 5lA td. land x  ’Vso =  
66/j6 td. land.

Den nye matrikul trådte i kraft den 1. januar 1844. 
Den største del af landskatten blev under navn af gam
melskat ved at hvile på det gamle hartkorn, medens den 
øvrige del af landskatten og den senere tilkomne lig
ningsskat blev lagt på det nye hartkorn.

Ved skattelovene af 15. maj 1903 fik vi et nyt system 
af skatter (indkomst- og formueskat samt ejendomsskyld), 
der afløste de gamle hartkornsskatter.

Af samme dato som skattelovene er loven om tiendens 
afløsning, ifølge hvilken tiendeejeren modtager en kapi
tal, der udgør 25 gange et års tiende minus de på tien
den hvilende skatter og afgifter. Af disse 25 års tiender 
udreder tiendeyderne 18 og staten 7.



B.

KIRKE OG SKOLE



I.Starup kirke.
Hvor gammel Starup kirke er, kan jeg ingen oplys

ning give om, men alt tyder på, at den er meget gam
mel (sandsynligvis fra det 12. århundrede), og sagnet ved 
at fortælle om, at den engang var kirke for 5 sogne, 
nemlig Starup, Nebel, Egtved, Højen og Viuf. Endnu i 
magister Hammerichs tid (1840) mente man at kunne 
påvise stensatte stier over engene, ad hvilke folk fra de 
nævnte sogne søgte til kirken.

I kirkeprotokollen har provst Theilade 1862 givet føl
gende beskrivelse af kirken :

»Starup Kirke er beliggende lidt sønden for Starup 
Bye i Brusk (o: Broskov) Herred, Veile Amt, Ribe Stift. 
Den er paa alle dens Dele belagt med Tagsteen. Dens 
Muur er for Størstedelen opført af tilhuggede Granitsteen ; 
den indvendige Side af utilhuggede tildeels smaae Rulle- 
steen ; paa den nordre Side sees endnu de oprindelige 
smaae nu tilmurede rundbuede Vinduer tilligemed den 
ligeledes tilmurede (Qvindernes) Indgangsdør. Murens ud
vendige Høide fra Grundstenens nederste Kant til Taget 
er for Choret og Skibet 83A Alen. Taarnets Høide til 
Tagets Ryg er 34 Alen, og har maaske tidligere været 
høiere. Muren i Taarnet maa 1742 — hvilket Aarstal 
findes paa Taarnets vestlige Side tilligemed Kong Chri
stian den Sjettes Navnetræk — være undergaaet en Ho
vedreparation, og maaske samme Gang have mistet sine 
Tinder og nogle af Lydhullerne, hvoraf nu kun findes
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2, nemlig mod Nord og Øst; paa den sydlige Side af 
Taarnet findes Aarstallet 1683. Taarnets udvendige Bredde 
og Dybde er 11 Va Alen. Skibet er udvendig 26l/i Alen 
lang, 14 Alen bred. Choret 18 Alen lang, 12l/a Alen bred. 
Hele Kirken har saaledes den ikke ubetydelige udvendige 
Længde af næsten 56 Alen. Dette har dog ikke været 
Kirkens oprindelige Længde. Det sees tydelig, at den 
gamle Kampesteens-Kirke kun har udgjort Skibet og 
omtrent det Halve af Choret, den øvrige Halvdeel af dette 
samt Taarnet, der begge ere opførte af Muursteen og de 
ved begge Enders Nedrivning tilveiebragte Granitsteen, 
er senere og vel til samme Tid tilbyggede. Indvendig i 
Taarnet haves Hvælving, forresten Breddeloft, i Choret 
over, i Skibet nedenunder Bjælkerne. Høiden fra Gulvet 
til Bjælkerne er i Skibet 81/* Alen, i Choret 78/< Alen. 
Gulvet ér af brændte Fliser og Muursteen, omkring Al
teret er Bræddegulv. Præstens og Kirkesangerens Stole 
ere ved Alteret. Alterbordet er af Muur med en Træ-Over- 
plade, Altertavlen gammel, af Egetræ, med tre udskaarne 
og i en Nische frit staaende Figurer — uden Konstværd 
— forestillende Maria med Barnet Jesus, omgivet paa 
den højre Side af Moses, paa venstre af en med Krum
stav og med fuld Ordensdragt udrustet Kardinal. Den 
har to Sidefløje, hvorpaa er malet Christus i Gethsemane 
og Christus efter Opstandelsen aabenbarende sig for Maria 
Magdalene*). Det tyder Alt hen paa stor Ælde, og bør 
som saadan bevares og ikke ombyttes med en anden 
simpel Altertavle uden virkelig Konstværd. Prædikestolen

•) I Søren Abildgårds dagbog fra 1772 læses følgende: »Altertavlen (i Starup 
kirke) en gammel katolsk med slagdøre. Midt udi Maria med barnet, tilhøjre 
st. Johannes, tilvenstre en katolsk biskop. På slagdørene har været malet 
helgenbilleder, som nu er aldeles udslidte og ukendelige.«

Som man ser er Theilade og Abildgård uenige om figuren til højre. Theilade 
har absolut uret, og Abildgård også, forsåvidt han mener evangelisten Jo
hannes. Figuren forestiller utvivlsomt Johannes Døber, hvad jeg slutter af, 
at den i hænderne holder en bog, hvorpå hviler et lam. — Når skildringen 
af sidefløjene heller ikke er overensstemmende, skyldes det, at disse er malet 
om siden Abildgårds tid.
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staaer paa en muret Forhøining af samme Slags store 
Muursteen som Alterbordet; den er ret smukt udskaaret 
og har Himmel over*). Døbefonten er af Granit med 
udhuggede Figurer af konstig sammenslyngede Slanger 
— see nedenfor. — Stolestadernes Antal er for Mand
folkene 33, for Fruentimmer 31, alle med Bagklædning, 
desuden er paa Pulpituret, der er anbragt i Skibets Vest
ende, 5 Bænke til omtrent 60 Personer. I Kirken er 
tvende gamle Ligsteen, Gravkamrene ere for længe siden 
fyldte, den første er 3l/a Alen lang, og ret smukt ud
hugget, med en Qvindefigur i Midten og Vaabenskjold 
ved Siderne. Den har følgende Inscription, saavidt samme 
endnu kan læses: »Her ligger begraven ærlig og velbyrdig 
Qvinde Fru Anna Fleming, Hermand Flemings Datter af 
Knudstrup, Jørgen Skovgaards første Hustru, som døde 
Aar efter Christi Fødsel MDXXX (1530) Sancte Nicolai 
Aften, som var den femte Dag Decembris. Hvis Sjæl 
Gud haver og lod hendes Søn Hans Skovgaard udhugge 
denne Steen og lægge paa Hendes Grav.« — Den anden 
Steen er mindre, men ligeledes ret smukt udhugget. Ind
skriften lyder saaledes: »Herunder hviler ærlig og vel
agte Mand Lauge Matsøn forrige Ridefoged paa Kolding- 
huus, Gud give hannem e n .........og glædelig Opstan
delse, som døde den 1. Sebtember Aar 1625.«

I Kirken, haves en meget smuk og kostbar Messing 
Lysekrone i 2 Etager til 18 Lys, skænket Aar 1859 af 
Gaardejer Fredsted i Hesselballe.

Vaabenhuset er mestendeels opført af massiv Muur; 
paa Gavlen findes Aarstallet 1723.

For 7 Aar siden (1855) blev den gamle Indgangsdør til

•) Søren Abildgård skriver i sin dagbog: »På prækestolen står malet denne 
inskription : Anno 1593 lod vi efterskrevne hr. Mads Jensen, sognepræst udi 
Stnrup og Nebel sogne, Jørgen von Bremen, som bor i Starup, og Peder Helt, 
som den tid var foged på Nygård, gøre denne prædikestol på deres egen be
kostning, Starup kirke til . . . .  og os til en ihukommelse.«

Denne indskrift findes ikke længere, og prækestolen gør da også indtryk af 
at være fornyet siden 1772, selv om enkelte af de gamle prydelser er bibeholdt.
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Skibet af massiv Egetræ og stærk jernbeslagen borttaget 
og en ny Fyldingsdør, til al lukke udad, indsat — Kirke
klokken hænger i den nordlige Side af Taarnet; den er 
omstøbt i Aaret 1821. Til en Træluge i den nordlige Side 
af Taarnet var tidligere en Kirken vanzirende Trappe; 
denne blev ifjor nedtaget; Klokken ringes nu inde i Kir
ken, og Opgangen til Taarnet er nu fra Pulpituret.

Kirkegaarden med Kirken er en regelmæssig Fiirkant; 
dens Størrelse er 9 Skpr. Land; der er to Indgangsporte, 
murede, med Laager, mod Vest — den anseeligste — og 
mod Nord. Kirkegaardens Muur er af Kampesteen, uden 
Orden og Regi sammenpakkede. Udenfor Kirkegaarden 
ligger og har i umindelige Tider ligget en i fire Arme til
hugget Kampesteen, kaldet Prøvesteen, vel for de unge Karle 
at prøve Kræfter paa, ved at løfte og henslænge den.

I Bladet »Illustreret Tidende« 17. August 1862 findes 
indrykket en Beskrivelse af Viuf Kirke, og om Starup 
Kirke følgende Ytringer, alt af den bekendte Gransker 
over gamle Kirkebygninger Adjunkt J. Helms i Ribe: 
»Skulde Nogen, der kom til Viuf, ønske at see en ved 
sin Udsmykning mærkelig gammel Døbefont, da begive 
han sig blot hen til den ikke langt derfra beliggende 
Kirke i Starup. Den Række Steenbilleder, hvormed denne 
Kirke selv er prydet, fortjener i ikke ringe Grad Opmærk
somhed baade fra Indholdets og fra Fremstillingens Side; 
men de sammenslyngede og smukt udførte Slangefigurer, 
der her pryde Døbefontens Kumme, henhøre vistnok til 
noget af det Interessanteste, der er bevaret i vore Kirker 
af en Forziringsmaade, der er noksom bekjendt fra Rune
stene og gammelt nordisk Træskærerarbejde. Samtlige 
disse gamle Steenfigurer, der tidligere vanskeligt have 
kunnet iagttages, ere nu ved Sognepræstens Omhu saa- 
ledes udrensede, at de tilfulde kunne opfattes og gjen- 
gives i Tegning.«

Saavidt Helms. Den Række Steenfigurer, hvorom her
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tales, begynde aabenbar ved den nordre Indgangsdør, 
der tidligere var heel tillukket med Muursteen, men hvor 
disse nu ere udtagne, og en Granitmuur lig den øvrige 
Side er opført og rykket flere Tommer ind i Døraabnin
gen. Derved er Figuren, der forestiller en Løve eller 
Lindorm, tydeligere traadt frem, med Hovedet flere Tom
mer fremspringende i Døraabningen, ifærd med at op
sluge Noget, den holder i Munden og saaledes truende 
Enhver, der vover at træde ind.«

I sin bog »Et levnetsløb« skriver Fr. Hammerich om 
Starup kirke: »Uden på og i våbenhuset er den prydet 
med billedværk, råt hugget ud af den hårde kamp : hvi
lende løver, en vandrende løve med en menneskefigur, 
et løvehoved, en mand, måske St. Jørgen, der stikker sit 
spyd i en lindorm, to nøgne, skæggede mænd over ind
gangsdøren i knælende stilling, et kors, en hestesko........
Loftet fræmviser bibelsprog og gudelige vers, f. eks. :

F ryg t Gud a ltid , 
vær trøstig, glad og b lid , 
kom  døden i hu, 
tænk et a f to ;
i h im m erige er glæde og ro!«

Til disse beskrivelser skal jeg kun føje, at kirken i 
slutningen af 1890erne har fået en ny klokke, skænket 
af gårdejer Niels Brødsgård i Hesselballe, og at kirkens 
indre på den nuværende sognepræst Jens Kjær Carlsens 
initiativ er blevet betydeligt forskønnet. Den gamle alter
tavle er flyttet fra koret og ned til den anden ende af 
kirken, medens en ny, malet af H. Agersnap og forestil
lende »Vandringen til Emaus« har indtaget dens plads. 
Mellem alteret og knæfaldet er lagt et særdeles smukt 
tæppe, som er skænket af sognets beboere, og til hvilket 
pastor Carlsen selv har givet tegningen. Endvidere har 
kirken fået orgel og nye kirkestole.



U.Præsterne i Starup.
Den første protestantiske præst var hr. Jens Pedersen. 

Han fæstede fra herregården Skovgård noget jord (Kields- 
bechtofft och tredie deelen af en anden tofft eigendis 
på Fredsted march). Da kong Frederik den anden 
siden købte Skovgård, lod han præsten beholde denne 
toft fri tor afgift »indtil videre« som erstatning for, 
at han ved byen Skovbøllings nedlæggelse jo mistede 
sin korntiende, kvægtiende og sit offer dæraf. Til yder
ligere erstatning fik han endvidere al den kronen til
kommende kvægtiende af Starup sogn. 1587 får Jens 
Pedersen, der da er en meget gammel mand, kongens 
brev på, at sønnen Mads Jensen, der har studeret »først 
på adskillige skoler og siden på universitetet i Kiøpne- 
hafn«, og som desuden i den sidste tid har hjulpet fa
deren med præstegerningen, må blive hans efterfølger; 
»dog skal han fremdeles beflitte sig på studeringer, så 
han kan findes duelig til embedet, og, når han over
tager det, forholde sig som en kristelig og retsindig Guds 
ords tjener.«

1590 får hr. Mads så embedet efter sin far, og året 
efter får han kongeligt brev på, at han ligesom faderen 
»indtil videre må oppebære kronens kvægtiende af 
Starup sogn og uden landgilde bruge den toft til præste
gården, som også faderen har haft«. På hans tid fik 
Starup kirke en ny prækestol. Wiberg fortæller i sin
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præstehistorie, at Mads Jensen lod den forfærdige, men 
i »Danske Atlas« hedder det, at fogden på Nygård Peder 
Helt bekostede den 1595. Som det vil ses af det fore
gående, var der tre mænd om at skænke den, og års
tallet var 1593.

Mads Jensen døde 1595, og han efterfulgtes i embedet 
af sin svigersøn Christen Jensen Harboe, der døde 1633.

Den næste præst var Albert Jakobsen Ulf (Wiberg kal
der ham Albert Jakobsen Wilstrup), der blev gift med 
formandens enke Maren Madsdatter. Han fik 1634 lige
som sine forgængere brev på toften og kvægtienden, men 
han er den sidste, der får det Albert Jakobsen opgiver 
præsteembedets indtægter således:

Korntienden :
Af Stamp sogn Af Nebel sogn

R ug ......................... 8 ørter*) 4 ørter
B yg.........................  8 ørter 3 ørter
H avre..................... 10 ørter 4 ørter
Boghvede 1 ørte

Kvægtienden :
L a m ....................... 12 3
Grise........................ 6 2
En sietdaler for »kalle og følle«. 24 sk. for »kalleog følle«. 

Offeren visse og uvisse
30 sietdaler 10. rdlr.

2 bolshuse skylder*2 rdl.
Hiøbieringen 40 læs.

Præstegårdens sæd og avling Annekspræsteg&rden i Nebel
skylder årlig

R ug.........................  2 ørter 1 ørte
Byg.........................  2 ørter 1 ørte
Havre...................... 3 ørter 1 ørte

1 brændsvin 
Gæsteri 20 sk.

Kirkepenge af hver kirke årlig 5 mark.
•) 1 ørte rug =  10 skp. ; 1 ørte byg =  12 skp. ; 1 ørte havre =  15 skp.

5*
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Albert Jakobsen blev sidst i 1660erne kaldet fradømt, 
og efter ham er > Jeg, efter Kongel. Benaadning Anno 1669 
datent, confirment Anno 1677 Beskichet og nu wværdig 
Betiener det hellige prædicheembede lever efter Guds 
Villie«, skriver hans efterfølger Niels Lauridsen Fog.

Blandt disse smukke ord skal man vist særlig mærke 
sig »uværdig«, ti at han helt har levet »efter Guds Villie« 
synes Brusk herreds tingbog af 1678 at modsige. I denne 
findes nemlig et stykke*) med overskrift: »Om den store' 
gevalt og overlast hr. Niels Lauritsen Fog, sognepræst til 
Starup og Nebel sogne, og hans medfølgere gjorde Ane ! 
Jakobsdatter, hr. Poul Jørgensens udi Vilstrup.«

Vidnerne udsagde følgende: »Efter hr. Albert Jakob
sens (Fogs formands) begæring var vi den 28. desember 

, 1677 komne med Ane, hr. Poul Jørgensens, til Starup
med fetalje og sengeklæder til herr Albert.**) Vi sad i 
stuen ved skorstenen og varmede os natten mellem den 
28. og 29. desember, fornam larm og ginge ud med Ane. 
Dær fornam vi hr. Niels Fog komme ridendes på et bæst 
uden nogen præstekjole eller præstelig habit, og havde 
en stor kæp udi sin hånd, med nogle karle efter sig, som 
vi ej kendte. Men om det var en hest eller en hoppe 
han red på, er os ubevidst. Red så til fornævnte Ane, 
hr. Pouls, og sagde til hende: »Hvem er her?« hvortil 
Ane svarede: »Gode venner!« I det samme slog han til 
hende med kæppen, så hun skreg, stod dærefter af hesten 
og slog igen, så hun faldt om råbendes: »Hr. Niels, for 
Guds skyld besinder Eder og vider, hvem I slår«, hvorpå 
hun flyede ind i stuen. Hr. Niels og hans medfølgere 
fulgte hende og slog med kæp og knytte næver, så hun 
besvimede og faldt omkuld som en død. Dærefter satte 
de hende i en stol og ginge ud, og hr. Niels sagde uden-

♦) her taget efter Fr. Hammerich: Et levnetsløb II, side 36.
♦•) Albert Jakobsen blev efter sin afsættelse ved at bo i Starup præstegård.

Ane Jakobsdatter har sikkert været hans søster.
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for døren: »Nu ønsker jeg eder alle i Iÿæyelens magt 
og vold!« Men hun blev sat på en vogn og fuld af ve 
og værk kørt til Vilstrup præstegård.«

Hvorledes denne sag endte, har jeg ikke fået under
søgt, men 1683 har Niels Fog atter en sag, hvori det dog 
er ham, der optræder som anklager. Hans »substitut« 
(d. e. degn) har sagt, a£JFogs .kone havde et barn, før 
hun blev gift, men da sagen kommer for retten »angrer 
Niels Mathiasen (således hed substituten) sin ubesindig
hed, der skyldtes en medfødt menneskelig skrøbelighed«, 
og han tog sine ord tilbage.

Det lykkedes således for Niels Fog at få sin kones 
rygte renset, men hans eget forhold til det sjette bud var 
nok ikke allerbedst. I hvert fald skyldte man ham for, 
at han trak løsagtige kvinder til præstegården.

Hvordan Niels Fog har været til at prædike, ved jeg 
intet om, men at han ikke har været nogen stor regne- 
mester, kan man se af en indberetning, han 1690 gav 
om »Starup og Nebel sogners Beskaffenhed«. I denne 
siger han : »udj Starup Bye (er) 12 gaarde de fleste gandske 
ringe, udj Hesselballe Bye ere 5 tæmelig ved magt, udj 
Boerlev 6 halfgaard, udj Aagaard 9 som beboes, desfor
uden 6 som i mange aar har været gandske øde og lagt 
under Fæefoed. udj Fredsted 2 gaarde, ere saa tilsamen 
præstegaarden i beregnit 32 (!) heele og halve gaarde.« 
Og om kongetienden i Starup sogn siges, at den er an
slagen for 3 ørter rug, 3 ørter byg og 4 ørter havre — 
ialt 9(!) ørter.

Denne indberetning, der her skal gengives omtrent i 
sin helhed, er forresten vist det eneste, Niels Fog for
tjener ros for. Da hans formand Albert Jakobsen 1638 
skulde indgive en lignende indberetning til dr. O. Worm, 
skrev han blot: »Disse to sogner er intet at schriffue 
om«, men således bærer Niels Fog sig ikke ad; han for
tæller meget udførligt, men rigtignok mere om sine egne
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sager end om sognenes beskaffenhed. Jeg lader ham nu 
selv føre ordet:

Reditus Festiuates. Offer til de 3 Store Højtiider kand 
være i det meeste hen ved 60 Sidir. hver højtiid unge- 
fehr 20 dir., der i beregnet huad de militærske vil offerit 
forbedre, Obersten med underhavende pro tempore. S. 
Hans rente, Jule- og Paaskerente viides ej af her.

Ædificia. Præstegaarden formeenis endnu at være fri. 
Ellers angaaendis dens beskaffenhed da, sotn førre er 
meldt, Jeg ankom till Kaldet Anno 77 fandt Jeg den saa 
got som øde og tømerit forraadnet, saa en ringe deel 
tiente af aid det som fandtis, huorfor Jeg var Højlig 
foraarsaget at nedbryde det gamle og opbygge gaarden 
gandske af Ny, huilchen Bygning Uanseet den efter Lo
ven ej maa taxeris over 500 Sldlr. saa har den allerede 
Kost mig meere end dobbelt de penge i henseende Jeg 
har maat haste méd den at opsætte og derfor maatte 
Kiøbe alting dyre baade tømer og andre materialia, og 
den største deel af fyrtømerit saasom Biælcher, Brædder 
sparrer som her i egnen var ej da at bekome maatte 
Kiøbe dyre i Aabenraa og till Vogns fragte det hiid ungefer 
otte sterche miile, og som schoven har stetie været i 
stoer frelse har det eegetømer, som dertil er forbrugt 
været diss dyrere, en stor deel har Jeg maat Kiøbe dyre 
og hente langveys ligesom andre materialia, som noksom 
kand giøres beviislig om paaesches, har der till maat 
laane og borge her og der til Bygningens Fuldfærdigelse 
alt rede penge, desforuden har maat først forrente de 100 
Rdlr. som min formands obligation staar for hos Di- 
recteurerne, ligesom Bygningen kunde været af 100 
Rixdlrs. Verdj, uden afslag i mange Aar, indtil Jeg om
sider ved gode Venners forsterchning afbetalte den heele 
Summa, og i saa maade min Hr. Formands haand ind
friede og i same maade har erlanget qvitantz for baade 
capital og rente, og saa at sige betalt præstegaarden s
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bygning tu gange, siunes at have burt efter loven at 
været mig foræret efterdj den iche kunde være af den 
Vurdj som Loven omformelder, nemlig 100 Rdlr.

Præstegaardens capacitet i grunden anlangendis da be
findis det saaledis, aid den grund og jord i schov og eng 
og march som ligger til Starup By har de gamle grander i 
forrige tiider afdeelt i 6 Ottinger huor af Præstegaarden 
schall ichun tilkome en half udj reebdragen Jord, saa 
Præstegaardens agre ere allestetz mindre end de andre 
gaardsagre i Vangskifterne, de ligger enhver for sig imellem 
Hr. Ritmester Tilisz hans agger paa den eene Siide og 
den ødegaards agger som Knud Pedersøn da Regiments
skriver brugte og ligger paa den Anden siide, huis Navne 
i fortegnelsen om Landmaalingen findes hostegnede, nu 
findes same i huert fald aid Starup march over, huil- 
chet er og at forstaa om schovmaal og engbond efter 
same ottinger, og schal aggeren til præstegaarden være 
en halv otting.

Efter Landmaalingen er præstegaardens avling taxerit 
for 6 tdr. 5 schip 2 alb. hartkorn, Skoven 2 fk. 2 alb. 
saasom befindis alt for højt, saa vidt Jeg forstaar.

Till præstegaarden ligger noget Kierchejord i nogle 
Sær vaange. Naar de Aaringer ere at same Kierchejord 
komer i Brug, da er aulingen dubbelt bedre og for same 
Kierchejord holdis Viin og Brød til Kierchen, huilchet 
nu om stunder er ei en ringe Bekostning, same Kierche
jord er taxerit for 1 schip 3 fd. 3 alb.

Paa præstegaardens grund er 2 huuse tillsamenbygde, 
udj hvert kand boe 1 par folch, har ei viidere end huad 
Præsten godvillig vil forunde dem af præstegaardens 
grund at forbruge huorfor de giør ham nogen arbeide 
(it: Et huus på Kongens huor af præsten njuder græsjd.)

Inventarium findis intet till præstegaarden eftersom al
ting var øde og ei kand giøris beviisligt noget att være 
tilhøerig, saasom og min formand har alting distraherit.
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Annexgaarden i Sin Bygning & da som den heele By 
efter tiendernes anstalt blef gandsche afbrendt i den 
Svenske feide da Fridericia blef berendt, indtagen og op- 
brendt gich Annexgrd med den heele Nebel Bye ogsaa 
med og tilligemed Byen blef lagt i asche, og som same 
gaard har tilforne været velbebygget, schoven der til
liggende ved magt og Aulingen i sin fulde Brug saa har 
een heller vild haft den at besidde end en Anden, men 
omsiider da den er saa foruløchedis og bleven ødelagt, 
har ingen sig der med villet befatte uden nogle gamle 
forarmede folch som har søgt Huuslye under noget Kluderj 
som de self kunde med armoed opsætte og till Veye 
bringe, og kunde siunis at vare dem ud, og sad saaledis 
og hutlede hen i mange Aar, døde omsider begge i den 
høie alder efter min ankomst, Bygningen falt ogsaa ned 
efterhaanden, indtet efterloed de og Jeg var bunden til 
det øde sted, hafde ej heller at oprette den med, maatte 
saa omsiider fire till andre forarmede folch at de ville 
sidde i den og tage iagt at alting ei schulde i Bye og 
march vorde ødelagt, huilche har siden saa slæbt hen 
med aulet og udreddet schatterne og altiid bleven mig 
schyldig, omsiider var paa Veye at overgive sig eftersom 
de ej længere kunde taale at give mere efterdj den var 
alt for høit forskyldet og der var ingen forskaansel, men 
siden da schatten ved Kongl. Benaading blef forlindret 
i nogle Aar, efter privilegier om øde gaarde, hænger de 
endnu ved og Bruger huad Jeg dem vil forstreche, ellers 
schulde de give mig Aarlig 1 Ørte rug 1 Ørte byg 1 Ørte 
havre, et Brendsvin og giøre nogen arbeid der af til 
Præstegaarden, men som der anfanges at de og schal 
giøre arbeid til slottet, er det at befrøgte at de omsiider 
nødis til at røme slet bort om det bliver ved, ovenbe- 
melte afgift har Jeg iche nødt i nogle Aar formedelst de 
store schatter som de har maatt svare til, ægter og andet 
efter Øvrigheds paabud, same Annexgaard stoed tilforne
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for 4V2 tønde, er nu forlindred ved Landmaalingen til 
3 tdr. IV2 schiep, men som henseenden var at det schulde 
regnis for proprietarj gotz blef den igien forhøiet ligesom 
andre proprietarj tiener og paasat halfanden schiep. ellers 
Niuder Annexgaarden ligesom andet geistlig gotz efter 
Kongl. Benaading afslag for half schat og schatkorn, 
huilchen Benaading Gud self vil belønne Kongen! I for
rige Tider har same Annexgaard ingen svaret uden præ
sten, da var det lideligere end nu for den som besad 
gaarden, og mageligere for Præsten, i henseende at han 
kunde der beqvemmeligen logere, huilchet Jeg ogsaa 
kunde have fornøden men kan ej endnu bringe det der 
till, maa dog saa være Tilfretz.

Inventarium findes intet schov ey heller enten til 
Præstegrd eller Annexgaarden af nogen Vurdj som dog 
før er mæld.

Beneficia 1. Mensalia er her intet. Anden tillæg som 
kan agtes pro auctaris Stipendis saasom Kongetiende etc. 
Vel har Kongetienden været kaldet tillagd i forrige tii- 
der, men er nu bortsoldt og bortfæst till en Præst i 
Aarhus Stift Navnlig Hr. Niels udj Niim som tilforn var 
Capellan udj Ring Sogn, og som min formand var over- 
tald at oplade Starup Kald for hannem og ved Kongl. 
Benaading tage hannem indtil sig med den som hand 
var forlovet med Sal. Hr. Alberts Hustruis datter datter 
som fich tienden i fæste og endnu lader den Aarlig op- 
bærge, haver jeg aideelis intet nødt af den, huad kornet 
sig belanger. Kierchetienden har Bønderne self i Fæste.

Gravamina. Angaaendis pension da er Jeg nu saavidt 
fri derfor, dog min Hr. Formand med sin Hustru nød 
den dier Lifs tiid, U-anseet band for sin forargelig for
hold ved højesteræt Kaldet blef fradømt, dog i same 
Kongl. Sententz efter Høj Kongl. Clementz blef benaadet 
at nyde sin ophold sin Hustru disligest af Kaldet begge 
dier Livstiid, huilchet ogsaa scheede som før er meldet,
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efter Hr. Stiftamptmands og Bispens sigelse bekom aid 
tienden af Annexet og fri Huusveye, da Jeg dog imidler- 
tiid maatte svare till alle Kongl. schatter self forchaffe 
mig huusveye og tractament foedring schat og andet.

I Starup Sogn er afbrut en Bye hed schovbølling var 
12 gaarde derfor blev Præsten bevilget Kongl. Maytz 
Qvægtiende af Starup Sogn og en Cronens toft qvit og 
fri som findis indført i den gammel Jordbog at schal 
ligge paa Nygaards march af schovgaards Jord anslagen 
for 3 tdr. hart korn 2V2 fdk. Hvilchen tofft Jeg hverchen 
kand faae Underretning om heller har nødt det ringeste 
derfor siden Jeg kom til Kaldet, Kongens Korntiende har 
mine Formænd den eene efter den Anden nødt først 
gratis uden afgivt som SI. Hr. Jens opbar, efter ham Hr. 
Christen Harboe og Hr. Albert Jacobsøn alle salig hos 
Gud, de nød den for 9 Ørte Korns afgift, huilchet mig 
er gandsche fra tagen.

Nygaard, Skovgaard og Damsgaard huilche berettis at 
have værit 3de Herresæder schal omsiider være bleven 
omvexlet till Cronen formedelst Vildbanen at indrette, 
er tillige med den Jord som laa til den Bye schovbølling 
lagt under eet og Underlagt Nygaard, det Jeg ei andet 
veed, Huilchen er nu beschichet til en Officerer gaard 
og forpachted till Velb. Hr. Oberst von Bassen, af same 
gaard og ejedom Jeg aldeelis intet Nyder uden det bare 
offer paa de 3 Store Højtider, dette er dog Kiernen af 
det heele Sogn, min formand nød 3 ® Korn af Kongens 
Korntoft, hvilchet Korn jeg ei heller Nyder.

En Bye er bygget paa Nygaards march af den Jeg 
nyder ei heller uden det bare offer.

Decimantium formindschelse er formedelst de øde 
gaarde her i Sognet som før er ommældt og nu tilregnet 
de 12 gaarde i Skovbølling som blef nedbrut. Høe og 
foder har Jeg nogenledis, dog ei kunde være ved magt 
med mindre Jeg fich præstetienden til Hielp.
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Hospitia pauperum Scholce publicæe er her iche, Do
cumenta publica som præstens Indkomster kand ved
komme har Jeg kun gandsche ringe Underretning om, 
maa uden tuivl der om beste Underviisning findis i stifts
kisten, af min formand har Jeg ei kundet faaet den rin
geste opliusning om nogenting Kaldets Jndkomst an- 
gaaende, maa schee hand maa have været fortrydelig 
over det at Jeg med Kongens og moed Præstens Villie 
kom till Kaldit, overloed derfor alting øde, gaarden rui
nent, aulet Udørschet og udslebt, gierderne opbrendte 
in Summa alting som efter fiendtiid, Hvilchet Jeg dog 
vil anmoede og troe min Gud saa vel som saa ofte bøder 
de revne gierder og selv opbygger Huuset at han ogsaa 
schall bevæge Hans Salved min naadigste arve Konge 
til at hielpe og nest Guds hielp, oprette mig igien.

Hvis aller Underdanigst og 
troeskyldigst arve Undersaat 
og flittig forbedere hos Gud

Jeg er og forbliver 
Niels Lauritzen Fog

Uværdig Evangelii tiener 
till Starup og Nebel.

Niels Fog døde 1699 og efterfulgtes af Peder Ibsen 
Kragelund (dattersøn af biskop Kragelund i Ribe). Han 
blev gift med Niels Fogs datter 1700, men døde alle
rede 1708.

Den næste præst var Christian Kjerulff (1708—1731), 
en borgmestersøn fra Vordingborg.

Han efterfulgtes i embedet af sin søstersøn Johan Otto 
Jochumsen Solthau (1731—1746), hvis far Jochum Solthan 
var slotsgartner i Kolding. Efter hans tid har navnet Johan 
Otto været et meget almindeligt fornavn her i Starup.

Alle disse otte præster døde og blev begravede her i 
sognet.
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1747 blev Jens Nielsen Blicher præst i Starup og Nebel. 
Han blev bedstefar til Sten Stensen Blicher, hvis far 
Niels Blicher fødtes her i Starup præstegård. Jens Bli
cher, der var præst i Starup i 13 år, får det skudsmål: 
>meget vel studeret; flittig; veg næsten aldrig fra sit 
studerekammer og sin skrivepult; tillige from, sagtmodig, 
inderlig god«. At han dog samtidig har været noget strix 
i sin præstegerning synes at fremgå af en skrivelse, et 
af hans sognebørn, en fattig mand ved navn Jørgen Man
ko u, 1747 sender til bispen, og hvori han klager over, 
at pastor Blicher ikke vil tage ham til alters, fordi han 
intet skudsmål har.

Da Jens Blicher 1760 flyttede til Gauerslund, blev 
Jens Ottosen Høyer præst i Starup (1760—1771).

Han byttede kald med præsten i Reerslev og Vindinge, 
Henrik Henriksen Bytzow, der vedblev at være præst her 
til sin død 1798. Han havde det umådeligt småt, måtte 
år for år bortforpagte præstetienden til nogle af sognets 
beboere, og disse måtte betale forpagtningsafgiften til 
hans kreditorer.

Den næste præst var Joachim Otto Schack From, en 
søn af amtsforvalter From i Kolding. Om denne præst 
sagde folk, at han hed From, men uar det ikke, og det 
side 53 meddelte aktstykke synes da også at vidne om, 
at han var noget nærig. Han stiftede dog et lille legat, 
som endnu bærer hans navn.

I 1808 byttede pastor From embede med sin søsters 
mand Ludvig Michael Lund i Brande, »da han, ked af 
de uroligheder, som var forbundne med indkvarteringer 
og andre af krigen følgende byrder, ønskede rolighed.«

Lund var en usædvanlig dygtig mand, men rationalist 
til fingerspidserne, og det blev dærfor mer på skolens 
end på kirkens område, at han kom til at udrette noget, 
men forresten havde alt »til borgerheld sigtende« en 
varm talsmand og ivrig forkæmper i ham.
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Lund har selv fortalt om sin barndom, at han og 
hans bror »efter de tiders måde« blev »behandlede med 
en hårdhed, som gjorde det ønske levende hos os, snart 
at måtte unddrage os den strænghed, som syntes os at 
grænse til grusomhed, og gav min brors og min karak
ter en vending, som siden aldrig aldeles er udslettet« 
Denne hårdhed i opdragelsen fortsatte sig ud over barne
alderen. Lund havde lyst til at læse, men da han var 
14 år gammel, satte faderen ham i lære hos en guldsmed 
i København, og først efter at han havde stået i lære i 
5 år, i hvilke år han anvendte al sin fritid på læsning 
af historiske skrifter, Latin og Græsk, gav faderen efter 
og tillod ham at studere, men vilde dog kun understøtte 
ham med 30 rdl. årlig. En sådan opdragelse måtte enten 
kue den, den gik ud over, eller stålsætte hans karakter, 
og det var det sidste, der blev tilfældet med Lund. Når 
de gamle her i sognet taler om »Luhn«, nævner de altid, 
at han var en meget stræng mand, der vilde herske ene
vældig i sine sogne. Der er dog meget, som tyder på, 
at denne strænghed og herskerlyst ikke var af selvisk 
art, men at han i al sin færd havde sine sognefolks vel 
for øje.

Hvorledes hans prækener har været, ved jeg ikke, men 
de har jo nok været skåret over den almindelige rationa
listiske læst. Hans yndlingssalmer fandtes i den evan- 
gelisk-kristelige salmebog, hvilken bog han efter megen 
modstand fra Staruppernes side fik indført ved guds
tjenesten 1810.

Lunds fortjenester af skolevæsenet skal senere omtales; 
her skal blot nævnes, at han også tog sig varmt af den 
konfirmerede ungdoms oplysning og katekiserede med 
den (i hvert fald de første 2 år, han var her) sågodtsom 
hver søndag i begge sine kirker.

Da Lund 1832 forflyttedes til Nørre Vedby på Falster, 
blev H a n s  C h r is t ia n  S to r m , søn af pastor Ancher Knud-
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sen Storm i Egtved, præst i Starup. Han døde efter et 
års forløb og efterfulgtes af

Mathias Kragh (1833—1839). Også han døde her i em
bedet, og hans grav kan endnu ses på Starup kirkegård. 
Om ham hedder det i Wiberg: »brav og saare elskelig«, 
hvorimod rektor Boye i Fredericia, ved hvis latinskole 
han en tid var adjunkt, siger, at han må holdes tre skridt 
fra livet, ti vel er han af et meget ydmygt udvortes, »men 
en ram Jyde indvendig«.

Efter Kraghs død blev Peter Frederik Adolf Hammerich 
præst i Starup, og da han 3 år senere af helbredshen
syn måtte rejse bort, virkede Frederik Helweg henved 
et par år som hans kapellan. I disse to mænd, der 
begge var stærkt påvirkede af Grundtvig, fik Starup 
sogn endelig et par præster, der havde forståelse af, 
hvad menigheden dybest trængte til, og i deres tid 
blev Starup kirke atter, ligesom det efter sagnet skal 
have været tilfældet i gamle dage, besøgt af folk fra 
mange sogne.

Skønt Hammerich som Københavner var vidt forskel
lig fra Starup sogns jævne bønder, var forholdet dog godt 
imellem dem. Bønderne syntes om ham for hans jævne 
færd og varme forkyndelse og havde desuden respekt for 
hans lærdoirT”og magistertitelen, han bar, en titel, de 
fleste næppe vidste, hvad betød, men som der var noget 
stort og hemmelighedsfuldt over. Samtidig kunde de dog 
ikke lade være at more sig over hans ukendskab til de 
rent praktiske ting, som når han f. ex. sendte bud til en 
mindre gårdmand, der gik under navnet Peder Kudsk, at 
han skulde den og den dag stille med en wienervogn for 
at køre ham og hans familje til Vejle, eller når han bad 
karlene at køre møddingen ud i dammen, da den van
synede så meget dær, hvor den lå. Også hans ridekunst, 
som han selv var meget stolt af (»jeg har lært på den 
kongelige rideskole i København«, sagde han), var bøn-
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derne en kilde til megen morskab, da de kunde se, han 
var aldeles umulig på en hesteryg.

Men et nyt kirkeligt liv fik han vakt, som siden yder
ligere næredes og øgedes ved kapellanen Hehvegs og læg
manden Peder Larsen Skræppenborgs virksomhed. Denne 
sidste flyttede netop på den tid til Dons.

Da Hammerich i slutningen af 1843 fik sin afsked, 
ønskede en stor del af Starupperne at beholde Fr. Hel
weg som præst, men dette ønske blev der intet hensyn 
taget til. Den nye præst, der kaldedes, Peter Andreas 
Frederik Theilade (1844—1866), var vel en dygtig mand, 
men samtidig en mand, der holdt strængt på sin gejst
lige værdighed og blandt andet af den grund ikke kunde 
komme til at stå i det hjærtelige forhold til sine sogne
børn som Hammerich og Helweg. Han blev provst 1860.

Fra 1866 til 1868 var provst Mouritz Mørch, der før 
havde været præst i Sønderjylland, præst i Starup.

Han efterfulgtes af Søren Wedege Blicher (1868—1885), 
en sønnesøn af den føromtalte Jens Nielsen Blicher. Som 
kapellaner for S. W. Blicher virkede F. R. Nielsen 1877— 
1880 og Georg Valdemar Brücker 1880—1885. Da denne 
sidste i 1884 var udenlands et halvt års tid, vikarierede 
Fr. H. Koed for ham.

Den næste præst var Gustav Elisa Ferdinand Thygesen, 
efter hvis bortrejse 1902 den nuværende sognepræst Jens 
Kjær Carlsen fik embedet.



III.Ågård valgmenighed.
Georg Valdemar Brücker havde ved sin virksomhed 

som kapellan for S. W. Blicher delt Starup og Nebel sog
nes beboere i to lejre, hvoraf den ene var hans svorne 
tilhængere, og den anden hans ligeså svorne modstan
dere. Skellet mellem disse to partier uddybedes end yder
ligere ved kandidat Fr. H. Koeds vikarvirksomhed i det 
halve år, Brücker var udenlands, og da han kom hjem, 
brød striden ud i lys lue. Der blev indgivet en hel del 
klager over Brücker, og selv om disse klager ikke førte 
til noget resultat, var man dog ganske klar over, at Brü
cker ikke vilde blive kaldet til præst i Starup, når Bli
cher engang tog sin afsked. Brückers tilhængere beslut
tede dærfor at danne en valgmenighed med ham som 
præst, og denne beslutning iværksattes i efteråret 1885. 
I den første tid prækede Brücker dels i Starup og Nebel 
kirker, dels i Ågård forsamlingshus, men 1887 blev der 
opført en valgmenighedskirke og en præstebolig i Ågård. 
Tegningen til kirken gaves af arkitekt Sofus Marstrand, 
København, og bygningen udførtes under ledelse af byg
mestrene Andreas Andersen, Askov, og Peter Knudsen, 
Ågård. Kirkeskibets længde er 24 alen, dets bredde 18 
alen ; mod vest er et tårn med spir, mod øst et halvrundt 
kor. Midlerne til kirkens opførelse frembragtes hoved
sagelig ved frivillige gaver fra 91 mænd og kvinder i alle 
Starup sogns byer samt i de omliggende byer Nebel, Fe- 
rup, Dons, Almind og Kolding.
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Samtidig med at kirkebygningen opførtes, indgav valg
menigheden ansøgning om anerkendelse som valgmenig
hed, men myndighederne nægtede at give denne aner
kendelse på grund af nogle artikler, Brücker havde skre
vet i »Højskolebladet«, samt en udtalelse, han var frem
kommet med ved et møde på Sagatun (i Norge), og me
nigheden måtte dærfor existere som frimenighed, indtil 
den efter gentagne ansøgninger endelig fik anerkendelse 
1896.

I sommeren 1895 blev kirken, der hidtil kun havde 
haft hvide vægge og hvidt loft, smykket af kunstneren 
Johannes Kragh. På begge sider af indgangsdøren er 
malet to store engle vandrende frem gennem storm og 
torden og blæsende i lur, og mellem dem er over døren 
anbragt indskriften: »Ikke fred, mensværd«. Overkor
buen er anbragt Kristi monogram, og på begge sider 
dæraf ses julens engle syngende: »Fred på jorden — i 
mennesker velbehag«. Langs kirkens loft og sider løber 
brede ornamenter. Oppe i koret er alt symbolik, og mo
tiverne til billederne dær er væsentligt hentede fra Jo
hannes’ åbenbaring. Midtpunktet er den gamle kristne 
fremstilling af lammet med korset og sejrsfanen, hvilket 
billede her gør tjeneste i stedet for altertavle. I korhvæl
vingen ses »Guds øje« omgivet af »de fire vældige« : lø
ven, mennesket, oxen, ørnen. Også i koret er en hel del 
ornamenter.

I den første tid efter valgmenighedens dannelse var 
striden mellem den og sognemenigheden temmelig skarp 
og gav sig udslag på mange måder, bl. a. ved de kom
munale valg, hvor hver part søgte at få sine folk sat 
igennem. I Ågård sang drengene en tid med en lille 
ændring af det dengang yndede politiske slagord føl
gende :

»Ned med B rücker og Anders Smed og John,
vi v il ingen B rückerianer ha i Starup-Nebel so’n (3: sogn).«
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Omsider faldt dog sindene noget til ro, og i vore dage 
kan man vel nok sige, at forholdet mellem valgmenig
hed og sognemenighed er ret venskabeligt, selv om der 
engang imellem hos ganske enkelte kan komme lidt af 
den gamle bitterhed op.

Valgmenigheden, der i tidens løb er voxet ret betyde
ligt, har endnu V. Brücker til præst.



IV.Skolevæsenet i Starup.
Med landsbyskolevæsenet var det allevegne småt i de 

første 200 år efter reformationen. Reformatorerne havde 
tænkt sig, at de rige midlp^ l irk en i den katolske tid 
havde besiddet, skulde for endel anvendes til forbedring 
af skolevæsenet, men det blev ingen^stederJil noget._Fyr
sterne puttede pengene i deres egen lomme og lod skole
væsenet skøtte sig selv. De fleste steder var det ind
skrænket til, at der i hvert pastorat fandtes en degn, der 
skulde synge for i kirken, besørge klokkeringningen, 
hjælpe præsten i og af messesærken, løbe ærender for 
præsten og en gang om ugen samle børnene og give dem 
lidt undervisning i Luthers lille katekismus. Mange ste-. 
der var denne degn endda blot en discipel fra nabokøb
stadens latinskole (en løbedegn), men her i Starup var der 
dog en fast ansat degn (en sædedegn). Degnen skulde 
være en »studeret« mand, men det var i reglen kun lidt 
bevendt med hans kundskaber (jvfr. Holbergs Per Degn).

a. Degne i Starup indtil 1814.

Den første degn, jeg ved af at sige, i Starup er den 
førnævnte Niels Malihiasen, der kom i krambolage med 
sognepræsten Niels Fog på grund af sin »medfødte men
neskelige skrøbelighed«. Da han stadig kaldes substitut, 
har han dog måske kun været stedfortræder for degnen. 
Samme år (1683), som striden stod på, fik Starup en ny

6*
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degn, der hed Niels Christoffersen, og han blev i embedet 
til 1727, hvilket år han ansøgte biskoppen om at måtte 
afstå degneembedet til student David Anchersen. Præsten 
Chr. Kjerulff medgav hans ansøgning følgende skrivelse :

»Dersom Deres Høyædle Højærværdighed gunstigst ville 
behage forbemelte min gamle Degns Begiering at biefalde 
Beviistes ey Allene En synderlig stor Vellgierning imod 
Hannem der nu er saa aldrende og skrøbelig, saa og udi 
Hans Enkemands sæde saa ælendig, At Hand baade udj 
Guds oc hans eget Huus er aldeeles utienlig; Men oc imod 
Meenighederne, som over Ham ofte besvære sig, oc ere 
u-taalmodige, Ja endoc imod Nærværende David Ancher- 
søn med Hvem baade De oc jeg ere vel tilfredse oc for
nøyelige.«

David Anchersen fik embedet, men døde allerede 1730 
og efterfulgtes af Jesper Dreyer, der heller ikke kan have 
været her ret længe, idet hans eftermand Jens Madsen 
Pobel dør allerede 1741. Den næste degn var Jes Johan
sen, der havde embedet i 31 år. Fra hans første tid har 
vi følgende skrivelse fra præsten J. O. Solthau, der viser 
degneembedets indkomster :

>Starup og Nebel sognedegns indkomme kan for nær
værende tid ikke fastsættes, såsom den afgangne degn 
Jens Pobel intet skriftligt dærom har efterladt, og den 
nuværende degn Jes Johansen nylig er ankommen og 
altså ikke ved, hvad han kan vente, men såvidt mig er 
sagt måtte degnens del være præter propter følgende:

1. 3 offerdage à 5 rdl......... ............................15 rdl.
2. Rug af begge sogne 6 td. à 1 rdl. 2 m. 8 —
3. Byg 1 td........................................................ 1 —
4. Æg 1000 à 3 sk.*) for snesen................... 3 — 12 ß
5. Ost 3 1® à 4 sk..........................................  2 —
6. Uvisse indkomme........................................  5 —

•) Skal vel være 6 sk.
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Er så degnens visse og uvisse indkomme ialt 34 rdl.
12 ß. Dærimod har han ingen fri degnebolig, men bebor 
et kongens cassahus, hvoraf han svarer jordskyld, land
gilde, tiende og cassapenge til kongen, og desforuden 
pension til Kolding skole, colleg.: lma class 1 rdl. 4 m., 
hvilket er alt, hvad jeg ved at forklare om Starup degne
kalds omstændigheder.«

Efter Jes Johansens død 1772 blev skoleholderen i
Ågård Mads Jerlov, der var »studiosus« og i den sidste 
tid havde bistået Jes Johansen, degn i Starup efter at 
have aflagt følgende ed:

»Jeg Mads Jerlov kaldet til at være degn i Starup og
V. Nebel sogner svær og lover:
1. At jeg vil med al gudelig flid lære ungdommen dr. 

Morten Luthers lille katekismum udi sine ord og for
klaring, ligesom det mig anbefalet vorder og Hans 
kongelige majestæts lov mig tilholder.

2. At jeg vil vare på mit embede inden og uden kirken 
udi en sand gudfrygtighed med bøn og påkaldelse, 
og således mit liv og levnet fremdrage, at ingen 
:|: næst Guds hjælp :|: skaJLtage forargelse af mig 
eller have årsag at taleilde om-denne orden for min
ikyld

3. At jeg vil findes min sognepræst, provst og biskop 
som min gejstlige øvrighed hørig og lydig i alt det 
som kristeligt og ret er.
Såsandt hjælpe mig Gud og hans hellige Ord !

Mads Jerlov,
Mads Jerlov var vist degn i Starup til 1808. Hans efter

følger var studiosus Andreas Iversen Friborg fra Kolding.

b. Skolemestre i Starup sogn indtil 1814.

Med Pietismen, der fremstod omkring 1700, vågnede 
en større interesse for skolen, og det var under pietistisk 
påvirkning, at kong Frederik den ljerde 1721 lod opføre
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240 skoler omkring på ryttergodset. Ved denne lejlighed 
fik Ågård by sin skole. Over døren på denne som på 
alle Frederik den fjerdes skoler var anbragt en granit
sten, på hvilken der under kongens navnetræk og et par 
latinske linjer, der fortæller, at kongen har ladet bygge 
20 skoler i hver af de 12 rytterdistrikter i året 1721, 
står følgende vers:

Halvtredsindstyve Aar, GUD har DU mig opholdet,
At Sygdom, Kriig og Pest mig intet ondt har voldet,
Thi yder ieg min Tack, og breeder ud DIT Navn,
Og bygger Skoler op de Fattige til Gavn.
GUD lad i dette Værck DIN Naades Fylde kiende!
Lad denne min Fundatz bestaae til Verdens Ende.
Lad altiid, paa min Stool een findes af min Ætt,
Som meener DIG MIN GUD! og DISSE SKOLER rætt.*)
Under Kristian den sjette, der var endnu stærkere på

virket af Pietismen og havde endnu større interesse for 
skolen end Frederik den ljerde, var der tale om, at 
Starup-Nebel skulde have en skole til, men dette blev 
forpurret af præsten, der gav følgende indberetning til 
provsten :

»Starup og Nebel sogne er ikke formedelst deres vidt
løftighed, situation og størrelse i henseende til indkom
sterne eller tilhørernes tal af den beskaffenhed, at de 
enten behøver eller kunde underholde flere lærere end 
for denne tid ere og underholdes, hvilket og hr. provst 
uden min forklaring vel ved, ti Starup og Nebel sogne 
er ringere i henseende til indkomsterne end Eltang og 
Vilstrup, og Herslef og Viuf menigheder, følgelig også i 
henseende til byer og menighedernes hartkorn, skulle 
dærom behøves eller æskes omstændeligere forklaring, 
kan sådant også ske, når forlanges.

Starup prstgd. ’/» 1739. Johann Ottho Solthau.«

•) Den almindelige mening er, at verset er forfattet af Fr. Rostgård, men 
muligvis er det dog af kong Frederik IV selv (se >Personalhist. tidsskrift« IIP 
side 85).
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Den første skolemester i Ågård var Hans Christian 
Hansen (Bruun), der døde 1733. Hans eftermand var 
Peder Knorr, der døde 1741, og hvis enke et fjerdingår 
senere blev gift med Johannes Mathiesen fra Ødis, der så 
blev skoleholder og vistnok var det til sin død 1770.

Dette år blev studiosus Mads Jerlov skolemester i 
Ågård, og et par år senere blev han som allerede nævnt 
tillige degn i Starup-Nebel, men det har vist knebet ham 
at bestride sit dobbelte embede, og efter få års forløb 
lod han sin søn Henrik Jerlov fuldstændig passe skolen 
i Ågård. Denne Henrik var »en aldeles uduelig skole- 
holder«, siger pastor Lund. Ingen af skolebørnene havde 
lært at regne, og da præsten bad ham katekisere med 
dem, sagde Henrik, at det forstod han ikke. »Han sagde 
endvidere^ at han aldrig gennemgik noget for dem, men 
satte dem en lektie for, lod dem lære den udenad, og 
derefter opremse de den.«

Da Mads Jerlov efter at være bleven degn blev ved 
at bo i Ågård, stod degneboligen i Starup jo tom. I 
denne indrettede da en korporal Johann Christian Voigt 
en slags skole, men den var der vist heller ikke meget 
ved. Pastor Lund fortæller fra et af sine besøg i den : 
»I skolestuen gik nogle høns og en hane, som nok dær 
stadig har deres ophold. Skoleholder Voigt tillod ikke 
børnene at svare selv, men gav i disses sted ofte meget 
urigtige svar, ligesom han og vilde påstå, at børn ej kan 
lære at læse, med mindre de vænnes til at udtale ordene 
med slæbende tone. Den bibelske historie erklærede han, 
at børnene ej kan nogensinde forstå, ligeså megen mod
bydelighed har han for den nye salmebog^ Også må jeg 
tilstå, at det undrede mig, hvorledes han tiltalede bør
nene og kaldte dem »din hund«. Yderst utilfreds forlod 
jeg skolen.«

Da Mads Jerlov døde 1810, blev Peder Christensen, »en 
månedsdannet skolelærer«, der siden blev gift med Mads
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Jerlovs datter, skolemester i Ågård, men også han var 
nok kun en mådelig lærer.

Johann Christian Voigt døde 1809, og pastor Lund fik 
da degnen i Starup A. I. Friborg til at holde skole, skønt 
han ikke havde nogen forpligtelse dærtil. Han skal have 
været meget dygtig både som degn og skoleholder.

e. Pastor L. M. Lunds virksomhed for skolesagen. *)

Som førnævnt var præsten Ludvig Michael Lund en 
meget ivrig skolemand, og da dærfor skoleloven af 29. 
juli 1814 kom, vilde han have dens bestemmelser fyldest
gjorte her i sognet.

Efter skoleloven skulde skoledistrikterne ordnes så
ledes, at såvidt muligt intet barn fik over Vi mils skole
vej, og da hidtil hele Starup sogn med undtagelse af 
Borlev havde udgjort et skoledistrikt, måtte her jo fore
tages en ændring. Egentlig skulde sognet deles i tre di
strikter, men to kan også klare det, hvis man flytter 
Ågård skole. Pastor Lund foreslår dærfor, at der op
føres en ny skole i Starup, dær hvor den gamle degne
bolig står, og den skole skal søges af børnene fra Starup 
by og mark samt Fredsted. Kun nogle få udflytteres 
børn vil få mer end Vi mil til denne skole. Endvidere 
flyttes Ågård skole op på Rejsholt kobbel, hvor den 
bekvemt kan søges af børnene fra Ågård, Hesselballe, 
Brakker og Borlev. Også til denne skole får kun et par 
udflytteres børn over Vi mil, og de Borlever får det 
meget nemmere end før, da dergjb børn måtte søge Egt- 
ved.skole,,der lå en hel mil borte.

Men Lund fik ikke sin plan sat igennem. DeStarup 
sognemænd satte sig principmæssig imod enhver udgift, 
og autoriteterne holdt ikke af at tvinge lovens fordrin
ger igennem. Ågård skole blev ikke flyttet, og Starup

*) Om dette aemne findes udførligere fortalt i »Vejle amts Arbøger« 1908, 
side 185 flg.
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fik ikke nogen ny skolebygning, men måtte nøjes med 
den gamle degnebolig, der for eftertiden skulde være 
fast skole. Noget må der dog laves om ved den. Lund 
skriver til skoledirektionen: »I sin nuværende forfatning 
kan degneboligen i Stamp end ikke rumme alle de børn 
fra Nørre Starup og Fredsted, som burde søge den, da 
skolestuen er så liden, at Jcun et eneste bord kan stå 
dær, ved hvilket omtrent 8 børn kan sidde, de øvrige 
må sidde og stå så tæt på hinanden, så det er ganske 
umuligt at have tilbørlig opsigt med dem. I skolestuen 
er en sådan dunst, at det er en sand kval for mig, når 
jeg efter pligt skal opholde mig dær nogle timer. Huset 
trænger højlig til reparation på vinduer, lofter og døre, 
og da denne nødvendig må foretages i sommer, formener 
jeg, at denne lejlighed burde nyttes til at få en nogen
lunde rummelig skolestue indrettet. I den østre ende af 
skolehuset er lo, lade og stald på 2 fag, dette benyttes 
ej af degnen, som ingen avling har. Her kunde bekvemt 
indrettes en skolestue ved at tilbygge blot et fag.« Dette 
meget moderate forslag fik Lund sat igennem til Sta- 
ruppernes forbitrelse, og de hævnede sig på ham ved at 
knappe ham klækkeligt af i højtidsofret

De to skolelærere i Starup sogn havde langtfra den 
løn, som skoleloven sagde, lærerne burde nyde. Peder 
Christensen i Ågård har »kun 24 rbdlr. i løn, så og en 
skolelod, som han nægter, men beboerne påstår, at være 
tilstrækkelig til 2 køers og 6 fårs græsning«. Friborg i 
Starup har dog indtægter »af den beskaffenhed, at han, 
som ej er gift eller har husholdning, har tarvelig ud
komme«. Amtsdirektionen tilskriver dærfor 1816 Lund, 
at han skal indsende forslag til midlertidig forbedring 
i deres løn, og den forbedrede løn skal så regnes for 
året 1815. Skolekommissionen og fire af sognets hæder
ligste mænd holder da møde fo ra tu îa rb è jd e  et sådant 
forslag. Lund havde gjort et~ucTEast, hvorefter der vilde
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være at påligne 19 td. 1 skp. byg, 6 td. rug, og 748 rdl. 
3 m. 12 sk., men i betragtning af det dårlige år, det 
havde været, nedsatte han dog dette til 16 td. byg, 5 td. 
rug og 657 rbd. 3 m. 12 sk. Denne nedsættelse skulde 
dog kun gælde for det forløbne år. Men hverken skole
kommissionens menige medlemmer eller de hæderlige 
mænd vil bifalde denne øgede udgift, ja Hans Nielsen 
Grunnet i Agård finder »det temmelig hårdt, når man 
nu skulde pålægges en ny byrde for 1815, da skole
lærerne dog havde levet i det tilbagelagte år«, men han 
tilstår dog, at skolelæreren i Ågård for fremtiden ej kan 
leve af den løn, han har. Både dette møde og et andet 
endte resultatløst, og Starupperne erklærede, at de slet 
ikke vilde give skolelæreren noget tillæg, »før de så en 
kancelliresolution dærfor, som pålagde ikke blot et enkelt 
sogn, men det hele land denne udgift«.

Lund må skrive tre gange til direktionen om disse 
møder, inden han får svar. Så skriver amtsprovsten til 
ham, at han skulde holde et møde blot med kommis
sionsmedlemmerne, da de »såkaldte hæderlige mænd 
have snarere hindret end fremmet denne sag«. Dette 
gør Lund også og foreslår, at der for 1815 sital tillægges 
Peder Christensen 4 td. rug og 5 td. byg, for 1816 6 td. 
rug, 8 td. byg og 50 rdl. n. v., men de øvrige medlem
mer vil intet give for 1815 og for 1816 kun kornet og 
20 rdl. Lund meddelte strax direktionen resultatet af 
dette møde, og dennegang fik han hurtigt og gunstigt 
svar: P. Christensen skal have den løn, han foreslår. 
Men istedetfor at betale klager Staruppfiine lil amtet 
over præsten^ og lønstriden blev ved at vare lige til 
1820, da Starupperne endelig måtte bøje sig.

Også skolebrændselet var det galt med. Lund mente, 
og ganske sikkert med rette, at Starupperne resterede 
med et års levering (12 favne). Ved et møde, der hold
tes om sagen, gik det så varmt til, at Hans Nielsen
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Grunnet slog i bordet for præsten og sagde: *Skal vi 
betale dette brændsel, da skal De komme til at betale det!*

Når Lund overfor Starupperne stadig talte lærernes 
sag, var det, fordi han så, at tålelige økonomiske 
kår var nødvendige for lærerne, hvis de med iver og 
lyst skulde drive undervisningen. Men da han efter fem 
års ihærdigt arbejde havde forskaffet dem gode kår, 
havde han den sorg og skuffelse, at lærerne aldeles ikke 
s varede-tiL-han a» -forventninger.

Den dygtige Friborg i Starup var allerede bortrejst 
1816, og hans efterfølger seminarist Jürgen Michelsen var 
nok ikke meget dygtig; i hans examensbevis hedder 
det, »at ham kan tildeles karakteren »Ikke ubrugbar« 
som den fjerde fordenen«

Christensen i’Ågård, der var svagt begavet og dårligt 
lært, var død 1818. Hans efterfølger Niels Peter Ravn 
fra Viuf, der var uddannet af pastor Lund selv, var et 
usædvanligt godt begavet menneske, men blev temmelig 
hurtig altfor slem til at gå til kros og passede så ikke 
sin skole. Da gentagne advarsler både fra Lund og 
højere autoriteter ikke frugtede, blev han efter 7 års 
lærervirksomhed afsat i 1826. Han levede siden som 
husmand, kurvemager og mekaniker i Starup, hvor han 
døde 1866.

»Det synes at mangle dem«, skrev Lund 1819 om 
Michelsen og N. P. Ravn, »på sans for deres vigtige em
bede. At leve for det, og tor det ene/^at hellige al sin 
tid, alle sine kræfter sit embedes muligst samvittige røgt, 
synes mig at være dem en fremmed ting.« Gang på 
gang tilbød han at give dem undervisning, men de tog 
ikke imod tilbudet.

At pastor Lund har været en udmærket skolemand 
med en selvstændig mening om, hvorledes skolevæsenet 
bør drives, er der meget, der tyder på. Prygleriet, der 
i hine dage spillede en mægtig rolle i skolerne, har han
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ikke været nogen ven af. * Skolen skal ikkegøres til et 
tugthus for børn*, udtalte han en gang, læreren i Nebel 
havde pryglet lidt for rigeligt, og den nylig afdøde Ole 
Daugård i Starup har fortalt mig, at når pastor Lund 
kom i skolen, fik Michelsen altid meget travlt med at 
få tampen gemt i sin lâdne lue. Af hans examensindbe- 
retninger får man det bestemte indtryk, at han i denne 
ramseriets guldalder har haft et skarpt blik for ramsens 
uendelig ringe værdi, og da, kort efter 1820, den for
gudede »indbyrdes undervisning« skulde indføres, viser 
han sig også meget kritisk overfor den.

d. Nye skoler.

At pastor Lund ikke fik sin vilje igennem med hen
syn til at få Ågård skole flyttet ud på Rejsholt kobbel, 
kom Starup sogn en menneskealder senere til at for
tryde, idet det fik tilfølge, at der måtte bygges en tredje 
skole i sognet.

I 1844 indgav beboerne af Brakker og Borlev byer 
en ansøgning til sogneforstanderskabet om at få en 
hjælpeskole i Brakker. Forstanderskabet tog meget vel
villigt på sagen, bestemte endog, at Brakker skulde have 
en fast skole, og der blev så indsendt ansøgning dærom 
til skoledirektionen. Men denne svarede absolut af
visende, den kunde ikke give sit minde til noget, der 
ganske vilde omstyrte den for skolevæsenet i Starup 
approberede plan, og heller ikke mente den, at kancel
liet vilde give sit minde dærtil, da trangen til en ny 
skole i Starup sogn sikkert ikke var større end i andre 
sogne.

Med denne afvisning slog de Brakkere og Borlevere 
sig foreløbig til ro, og 1847 lejede de privat en lærer, 
Rasmus Jensen, til at undervise deres børn.

Men 1851 indgav Hans Johnsen i Brakker og Niels 
Jensen i Borlev »på samtlige beboeres vegne« i Brakker
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og Borlev byer et andragende til ministeriet om at få 
en skole i Brakker, da vejlængden til Ågård var for stor, 
og Ågård skole havde omtrent 100 børn, hvoraf halv
delen var fra Brakker og Borlev. Ministeriet afæskede 
skoledirektionen en erklæring i den anledning, og skole
direktionen henvendte sig så til sogneforstanderskabet 
desangående. Denne gang var forstanderskabet ikke så 
velvilligt, sikkert begrundet på, at den finansielle til
stand ikke var så god nu som før krigen. Det svarede, 
1) at vel var skolevejen noget lang, fra 3/s til V» mil, 
men da den for en stor del gik gennem skov, gav den 
børnene læ i dårligt vejr, 2) at børnetallet i Brakker og 
Borlev var bestemt 38, og 3) at udtrykket »samtlige be
boere« var mindre korrekt, da fire af beboerne ikke 
havde underskrevet andragendet, og disse fire ejede om
trent halvdelen af byernes hartkorn, hvorfor forstander
skabet nu havde afæsket dem erklæringer, som herved 
medfulgte. Forresten vilde forstanderskabet ikke erklære 
noget med hensyn til sagens realitet, men foreslå, at den 
foreløbig stilledes i bero.

De fire medsendte erklæringer gik ud på følgende: 
P. Lorentsen, Fønixborg, havde ikke underskrevet, fordi 
ingen havde anmodet ham dærom, »tror heller ikke, at 
man vil komme på den gale ide at lægge Fønixborg for
pligtelse hen til en skole i Brakker by, da den ligger så 
nær Ågård stamskole«. P. Buhis enke havde ikke under
skrevet af frygt for, at skolen skulde komme til at ligge 
henad Borlevkanten til. Kunde man blive sikret mod 
det, havde hun intet større ønske, end at andragendet 
måtte blive bevilget. Niels Kyed Christensen: »Opfordring 
til den ansøgte skole beder jeg mig fri for, da min evne 
ikke er til at udrede sådan bekostning«. G. Degetau, 
Nygård, vilde gå med til en biskole, men ikke til en 
stamskole.

Efter at have modtaget disse erklæringer skrev skole-
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direktionen til ministeriet, at den ikke fandt anledning 
til at anbefale andragendet, men ikke destomindre be
stemte ministeriet dog efter samråd med biskoppen, at 
der skulde oprettes et nyt skoledistrikt for Brakker og 
Borlev med skolebygning i førstnævnte by, og det hjalp 
ikke, at en mængde af sognets hartkornsejere indgav en 
protestadresse mod ministeriets resolution, hvori de hæv
dede, at børneantallet var opgivet for stort, og at vejen 
slet ikke var for lang. »Vi begriber ikke, hvorfor disse 
2 byer på sognets bekostning skal tilstås en skole. Er 
det af ømhed for deres børn, at det for dem er for 
langt at gå til Ågård, hvortil de har søgt hen ved 150 år, 
eller for at opnå en højere grad af undervisning, kunde 
de, som de har gjort de sidste 3 à 4 år, holde en lærer, 
uden at føre sognet i udgift. Disse 2 byer, som ligger 
afsides fra hovedlandevejen og vestligst i sognet, har 
kuns følt lidet til krigens tryk og har gode råd.«

Brakker skole blev opført 1853, og året efter ombyg
gedes Ågård skole fuldstændig. Stenen med indskriften 
på, der før havde siddet over døren, blev nu indmuret 
ved siden af døren, og som pendant til den indsattes 
på den anden side af døren en lignende sten med føl
gende indskrift : I

Aaret 1854
Lod Starup Sogns Beboere denne Skole af 
sin faldefærdige Tilstand atter igjen opføre.

Endnu ud af din Ät o Fjerde Frederik findes 
Kong Frederik Syvende hvis Navn vil evig mindes 
Skjøndt Krig og Pest os har hjemsøgt i nogle Aar 
Ved Guds og Kongens Hjælp i Flor dog Danmark staaer 
Lad Jesu Christi Tro i denne Skole være,
Lad Ordets Tjenere det holde høit i Äre,
Lad Riig som Fattig her indlemmes i Guds Ord 
Lad aldrig være Tvivl, hør os o Herre stor!*)

•) Efter sigende forfattet af pigen Marie Fredsted (den senere fru Thggesen 
i Hesselballe.)
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Det, at Brakker fik en skole, gav anledning til kravet 
om endnu en skoles opførelse her i sognet. 1854 ind
sender 21 beboere på Fredsted nørremark sammen med 
12 beboere af Viuf mark og 16 beboere af Tyvkær mark 
ansøgning om at få en biskole bygget i Blåkærskov. 
Sogneforstanderskabet nægtede at anbefale andragendet, 
hævdende, at sognet ikke havde råd til flere skolers op
rettelse, og at der næppe var noget sogn i hele Vejle 
amt, der var så velforsynet med skoler som Starup, 
men beboerne indsendte alligevel ansøgning til ministe
riet, der dog resolverede, at der ingen skole skulde 
byggas. Siden den tid har skolespørgsmålet været bræn
dende på nørremarken. Gang efter gang indsendtes der 
ansøgning til sognerådet og klage til skoledirektionen, 
men først efter 30 års ihærdigt arbejde nåedes et resul
tat. Dette bestod foreløbigt i, at ministeriet 1884 påbød, 
at nørremarken til Starup og Fredsted skulde udgøre 
et særskilt skoledistrikt. Nu skulde der jo bygges en 
skole, men da sognerådet samtidig vedtog og fik appro
beret, at der for fremtiden skulde være hverdagsunder- 
visning i skolerne og som følge dæraf oprettes forskoler, 
mente det, at nørremarken måtte kunne klare sig med 
en sådan forskole, da de større børn nok kunde gå til 
Starup. Der opførtes da en forskole på Fredsted nørremark 
1886, men det viste sig snart, at dærmed var sagen ikke 
bragt til afslutning. I de 25 år, der er gået siden, har 
beboerne stadig fordret og fordrer endnu en skole, hvori 
børnene kan blive undervist indtil konfirmationsalderen.

To år efter at Fredsted nørremark havde fået en forskole, 
byggedes der også forskoler i Starup, Ågård og Brakker.

e. Lærere og  lærerinder i Starup sogn efter 1814. 

S ta ru p  h o v e d sk o le .
1. Andreas Iversen Friborg (1808—1816), født i Kolding, 

student fra Kolding lærde skole ; forflyttet til Brande.
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2. Jürgen Michelsen (1816—1861), født i Nustrup (Søn
derjylland) 1792, seminarist fra Trolleborg, døde i 
Stamp 1874.

3. Hans Jensen (1861—1885), født i Almind, seminarist 
fra Jelling, døde i Starup 1885.

4. Hans Jørgen Wind (1886—1893), født 1854, semina
rist fra Gedved; forflyttet til Skellerup (Fyen).

5. Johannes Skov (1893—), født 1868, seminarist fra 
Jelling.

S ta ru p  fo rsk o le .

1. Laura Lauridsen (1888—1894).
2. Kirstine Olesen (1894—1898).
3. Nikoline Jensen (1899—).

F re d s te d  fo rsk o le .
1. Mandrubine Sørensen (1886—1887).
2. Nikoline Jensen (1887—1898).
3. Johanne Mossin (1899—).

Å gård  h o v e d sk o le .
1. Peder Christensen (1812—1819), »månedsdannet«, døde 

i Ågård 1819.
2. Niels Peter Ravn (1819-1826), født i Viuf 1798, ud

dannet af pastor L. M. Lund i Starup, afsat 1826, 
død i Starup 1866.

3. Jørgen Hansen Ågård (1826—1836), født på Starup 
mark 1801, uddannet af pastor L. M. Lund i Starup, 
død i Ågård 1836.

4. Marcus Neuchs (1836—1839), seminarist fra Vester- 
borg; forflyttet til Vejle friskole.

5. Hans Hansen (1839—1863), født i Ågård 1800, semi
narist fra Lyngby; tog sin afsked 1863.

6. Andreas Christian Abitz (1863—1911), født i Frede
ricia 1842, seminarist fra Jelling; tog sin afsked 1911.
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Å gård  fo rsk o le .
1. Ulrikke Jørgensen (1888—1893).

Anna Ottosen (1893—1894); vikarierede for Fru Jør
gensen.

2. Mariane Petersen (1894—1898).
3. Nanna Petersen (1898—1899).
4. Marie Andersen Myrup (1899—1905).
5. Else Christensen (1905—1911).
6. Johanne Kjær (1911—).

B ra k k e r  h o v ed sk o le .
1. Peder Behrend (1853—1864), født ved Rendsborg, se

minarist fra Lyngby.
2. Jeppe Knudsen (1864—1886), født i Borris, seminarist, 

døde i Brakker.
3. Mathias Peter Andersen Buch (1886—), født 1858, se

minarist fra Jelling.

B ra k k e r  fo rsk o le .
1. Marie Hummelgård (1888—1899).
2. Thora Mouridsen (1899—1901).
3. Anine Hansen (1902—1903).
4. Johanne Nielsen (1903—1907).
5. Marie Hansgaard (1907—1911).



V.Fri skolevirksomhed i Star up sogn.
1877 oprettedes en friskole i Starup by med semina

rist fra Gedved P. K. Schultz som lærer. Skolen holdtes 
først i Ole Daugårds gård, men fik siden lokale i et Ole 
Daugård tilhørende hus i Starup. Da Schultz 1879 fik 
ansættelse i statsskolen, blev N. J. Vestergård, der var 
uddannet på forskellige højskoler, bl. a. Askov, lærer ved 
friskolen, og han vedblev at være det, indtil skolen 1896 
blev nedlagt. Fra 1887, da pastor Brücker flyttede til 
Ågård, havde friskolen bolig i det hus, endel af sognets 
beboere havde opført til ham i Starup by.

Året efter, at Starup friskole var nedlagt, begyndte en 
ny friskole i Ågård med Poul Lindholm, der var semi
narist fra Silkeborg, som lærer. Den havde i de første 
fem år lokale i Marie Bertelsens hus, men da dette blev 
for lille, opførte friskolekredsen en ny skolebygning med 
beboelseslejlighed for læreren på et stykke jord, den 
købte af valgmenigheden.

Poul Lindholm, der endnu er lærer ved Ågård friskole, 
oprettede i efteråret 1907 en efterskole, der fik lokale i 
Marie Bertelsens hus, dær, hvor friskolen før holdtes.

I efteråret 1899 begyndte valgmenighedspræst V. Brücker 
en højskole, der det første år havde meget knebne lokaler 
i Marie Bertelsens hus, men allerede sommeren 1900
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opførtes en ny højskolebygning med plads til godt 30 
elever. 1907 fik højskolen tilbygget en smuk og stor 
gymnastiksal, hvortil arkitekt Ivar Bentsen, Vallekilde, 
gav tegningen.

Ved disse nævnte frie skoler har følgende lærere og 
lærerinder virket:

Seminarist Poul Lindholm (1897—). 
Valgmenighedspræst V. Brucker (1899—).
Malerinde Elise Konstantin-Hansen (1899—). 
Seminarist S. F  Sørensen (1899—1900).
Cand. theol. Even Marstrand (1900).
Seminarist H. Gr. Junker (1900—1901).
Cand. mag. Tormod Jørgensen (1901).
Seminarist Frovin Jensen (1901—1906).
Lærer Christian Jul Christiansen (1906—).
Bolette Nielsen (1899—1900).
Olivia Holm Møller (1900—1901).
Ingeborg Gammelgård (1901—1905).
Helga Lidemark (1905—1906).
Ella Svendsen (1906—1907).
Sofie Højlund (1907—1908).
Anna Olesen (1908—1911).
A. Rasmussen Lehnsø (vinteren 1907—1908).
H. P. Hansen-Sø nderkøge (nov.—desbr. 1908).
Axel Markussen (vinteren 1909—1910).
Jens Nielsen (vinteren 1910—1911).

7*



c.

GAMLE FOLKS 
FORTÆLLINGER



I.Af de Starup bymænds saga.
a. Hvorledes Jakob Iversen fik sin gård.

luer Andersen i Starup havde ligesom de andre by- 
mænd købt sin gård ved den store auktion 1765, men 
da tiden kom, at han skulde betale den halve købesum, 
mægtede han det ikke. Regeringen var dog skikkelig 
ved ham og gav ham yderligere henstand, men da det 
ikke hjalp, måtte gården til auktion igen. Nu skulde 
Iver Andersens søn Jakob luersen, der imens var bleven 
fuldvoxen, prøve sin lykke, og han havde det bedste 
håb om, at regeringen nok vilde lade ham få gården. 
Da får han at vide, at naboen Niels Kyed på Egeland 
i forening med en mand fra Bramdrup vilde købe går
den (formodentlig således, at manden fra Bramdrup 
skulde have gården, og Niels Kyed gå i kaution for 
købesummen). Dette var ikke noget godt budskab, ti 
selvfølgelig vilde regeringen hellere sælge gården til den 
rige Kyed end til den fattige Jakob Iversen, men denne 
sidste tog sine forholdsregler. Da auktionsdagen oprandt, 
ventede han hjemme, indtil han så Kyed ride ad Kolding 
lil. Så satte han sig pa en hest, red efter ham og nåede 
ham på Starup søndermark, der dengang lå hen i hede 
og mose. Da han var kommen på siden af Kyed, trak 
han et stykke reb op af lommen og sagde til ham: 
»Enten rider du nu hjem og lader mig købe min gård 
i fred, eller også binder jeg dig og lader dig ligge her,
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til jeg kommer tilbage«. Da Niels Kyed vidste, at han, 
der var henved 60 år, ikke vilde kunne stå sig mod den 
bomstærke Jakob Iversen, valgte han den fornuftige del, 
vendte sin hest og red langsomt tilbage til Starup. Men 
Jakob Iversen satte sporerne i sin hest, skyndte sig til 
Kolding og fik også gården tilslået til stor ærgrelse for 
Bramdrupmanden, der også var tilstede og bandede fryg
teligt over, at den gamle Kyed ikke kunde passe tiden.

b. Jakob Iversen og præsten.

Sognepræsten i Starup Jens Ottosen Højer N&r en myn
dig herre, der vilde herske over sine sognebørn. Var der 
meningsforskel mellem ham og et af dem, kaldte han 
vedkommende til præstegården, tog ham med ind i 
studereværelset og låsede døren. Kort efter hørte man 
sædvanlig råb og skrig fra nævnte værelse, og spurgte 
man præstefruen, hvad det betød, svarede hun smilende: 
»Åh, det er vor far, der er ved at tale en mand tilrette!« 
Og han forstod at tale tilrette. Når studereværelsets dør 
atter gik op, var al meningsforskel udjævnet, og det var 
altid præstens mening, der havde sejret.

Engang var præsten og Jakob Iversen blevet uenige, 
og Jakob Iversen blev da kaldt til præstegården. Til at 
begynde med gik alt, som det plejede. Jakob Iversen 
kom med ind i studereværelset, døren blev låset, og 
skrigene begyndte. Men — denne gang var det ikke 
bondeskrig. Og da studereværelsets dør atter gik op, og 
præsten og bonden kom ud, var den første gået over 
til den sidstes mening, hvoraf man vel tør slutte, at 
bondens grunde denne gang har været mere »slående« 
end præstens.

c. To gam le ungkarle i Starup.

Skønt Niels Kyed på Egeland kun var 52 år, da den 
store auktion holdtes, lod han dog sin ældste søn Søren
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Kyed købe gården, men da denne ikke kunde finde sig 
nogen livsledsagerinde, fik hans gifte bror Johan Otto 
Kyed siden gården, og Søren blev nu gående hos ham 
som en slags aftægtsmand. Han fik føden og sin egen 
stue og kunde bestille noget eller lade være, ligesom han 
vilde. Hans opgave bestod i at samle penge, som bro
deren eller dennes børn siden kunde arve. En sådan 
stilling var ikke ualmindelig i hine tider, og dens inde
havere har sikkert fundet den højst behagelig, ti der 
blev taget stort hensyn til dem. Gårdejeren passede nøje 
på ikke at fornærme dem, for så kunde de jo rejse bort 
fra gården og testamentere deres penge til andre. I reglen 
gik disse gamle ungkarle og blev nogle sære snegle, og 
det blev Søren Kyed også, men penge fik han samlet, 
for han forstod at være om sig, og han forstod at spare.

Han havde en mængde får, som han satte ud hos for
skellige mænd i sognet på det vilkår, at disse skulde 
græsse, fodre og passe dem og til gengæld være halvt 
med ham om udbyttet. Når fårene skulde klippes, mødte 
Søren og tog halvdelen af ulden, og når lammene solgtes, 
tog han ligeledes halvdelen af pengene for dem. Var 
ulden ikke højt i pris, solgte han den ikke, men gemte 
den hen til bedre tider. Hqn havde den siddende ude i 
laden ligesom hø, og gamle folk fortæller, at han somme
tider havde.hele..2 fag uld. Tsngång imellem skulde den 
ud for at luftes, og da var det drøje tider for Søren 
Kyed, for han skulde selv med og måtte da opholde sig 
dag og nat ude på marken for at passe på ulden.

Om vinteren holdt han sig, i hvert fald på sine gamle 
dage, mest inde. Han sad da gærne foran det åbne ild
sted og fyrede. Her fik han rigtig lejlighed til at vise 
sin sparsommelighed, ti han brugte altid vådt brænde, 
og når det endelig kom i brand, dryssede han vand på, 
for at der ikke skulde gå formeget med.

Om foråret havde han travlt i skoven. Da skulde
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risgærderne, som gjorde skel imellem de forskellige lods
ejeres skifter, istandsættes, og dette var et arbejde, han 
forstod sig på. I reglen var disse gærder om vinteren 
halvt væltede af blæst og sne, og når man nu var på
passelig, kunde man nok, når man rejste dem igen, 
knibe lidt af naboens grund. Stod et træ tæt udenfor 
gærdet, kunde man slynge en gren fra gærdet om træet 
»for at støtte gærdet« ; næste år blev endnu et par slynget 
om, og tredje år stod træet midt i gærdet. Efter et par 
års forløb stod træet frit indenfor gærdet, og et nyt træ 
var nu ved at støtte gærdet. Søren Kyed skal have 
været en mester i denne kunst, og når han en sommer
dag sammen med en eller anden fortrolig gik igennem 
skoven, kunde han med stolthed fortælle, at de og de 
tr^er_hayd€->h^_vundet._Endnu den dag idag mener 
man at kunne se sporene af hans arbejde, idet Egelands 
skovskel mange steder går i sære bugter og bøjninger.

En af Søren Kyeds bedste venner var Peder Hår på 
Skovgård, der indtog en lignende stilling. Også han 
skulde oprindelig have været gårdmand, men da han 
heller ikke blev gift, fik hans yngre halvbroder Holger 
Buhi gården. Peder Hår var ogsaa dygtig til at samle 
penge, men var dog knap så gærrig som Søren Kyed. 
Han kunde således spotte over hans sparsommelighed 
med brændselet og sige til ham: »Du skulde hellere 
hælde så meget vand på, at ilden helt slukkedes, så 
vilde du spare både dit brændsel og meget arbejde«. 
Han kunde også tillade sig en sådan luxus som at ryge 
tobak, men da han ved statsbankerottens tid måtte be
tale 10 rdl. for en kardus, satte han den tilside og be
stemte sig til for eftertiden at lade være med at ryge. 
Den pige, der redte hans seng, gav han en specie i ex- 
traløn, for at hun, når halmen var rystet, skulde gå op 
og træde den ned igen.
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d. Christen Bødker som krigsmand.
Da Danskerne 1811 prøvede på at tilbageerobre Anholt 

fra Englænderne, var Christen Bødker, der var en gård
mandssøn fra Starup og siden blev husmand i samme 
by, med. Han fortalte siden således om sin deltagelse i 
krigen: »Så skør di, dør å krown, skårr i skårr, å så 
løv a mi vej å gjæmt mæ onner en stjenkihst. Dær 
sar a i trej daww, å da a kom ur, war a regtig ur-ædt.« 
(Så skød de, død og krone, skud i skud, og så løb jeg 
min vej og gemte mig under en stenkiste. Dær sad jeg 
i tre dage, og da jeg kom ud, var jeg {rigtig ud-ædt, 
d. v. s. sulten, udhungret.)

e. Hans Daugård og Jens Bødker.
Omkring 1820 købte Hans Daugård den gård, som nu 

hans sønnesøn Peter Daugård har. Dagen før han skulde 
overtage gården, red han dærhen og havde en kat med 
sig, som han lod blive dær. Det var nemlig en almin
delig tro, at det første slags dyr, man indførte på en ny 
gård, skulde man have uheld med, og Hans Daugård 
syntes så, han bedst kunde tåle at have uheld med katte.

Samme Hans Daugård var en mand, der alle dage 
havde lyst til løjer. Især var han bekendt for sin hur
tige kørsel. Når har kørte til Kolding eller Vejle, var 
det ham en fryd at køre forbi alle de vogne, han så 
foran sig på vejen. Og det kunde han, for han havde 
sine heste således afrettede, at når han rejste sig op i 
vognen og råbte »hurråh«, så for de afsted »som lyssen 
å tårren«, men dog aldrig anderledes, end at han altid 
havde hold på dem.

En dag havde Hans Daugård været nede på sønder
marken at tromle. Da han ved aftenstid skulde hjem, 
satte han sig op at ride på den nærmer hest og lod 
Iromlen slæbe efter. Tæt ved Starup kirke kommer han 
til Jens Bødker, der kom gående med sit håndværkstøj.
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Denne Jens Bødker var en sølle forhutlet fyr, der boede 
i Starup by og kun nød ringe anseelse, da han havde 
den uheldige egenskab ikke at kunne skelne mellem mit 
og dit (se Hammerich: Et levnedsløb s. 38 ff). »Du går 
dær og slæber, Jens,« siger Hans Daugård, »du kunde 
da godt sætte dig op på tromlen og så køre hjem«. Jens 
tog glad mod tilbudet, men aldrig så snart havde han 
fået sig sat, før Hans Daugård siger »hurråh«, og nu 
tog pokker ved hestene. Det blev ingen lystelig køretur 
for bødkeren, ti tromlen gav nogle vældige hop og stødte 
ganske forbistret. Jens fik nok at gøre med at holde 
sig fast med begge hænder og måtte således give sit 
håndværkstøj til pris, der stykke for stykke drattede af 
langs hen ad vejen. Lige ved Jakob Bergs gård var en 
dam. Den styrer Hans Daugård hestene igennem. Selv 
sad han tørt og godt på hesteryggen, men den stakkels 
bødker fik jo nogle slemme dukkerter. Da dammen var 
passeret, fik Hans Daugård hestene til at standse, og 
han vendte sig saa om til bødkeren og sagde: »Da var det 
da godt, a fik dem standset, de havde rent taget magten 
fra mig; men det er da skammelig, så våd du er ble
ven, Jens«. Jens fandt ikke anledning til at svare noget 
herpå, da han godt kendte Hans Daugård, men var nu 
ikke sen med at komme ned af tromlen og måtte så, 
drivende våd som han var, tradske tilbage for at samle 
sit værktøj op.

f. Hans Daugård og Thomas Lundmand.

Thomas Landmand, der havde giftet sig ind til den 
gård, Niels Meyers enke nu har, vilde også gerne køre 
stærkt, og han havde et par gule heste, som han var 
meget stolt af, og som han pralede med kunde løbe 
stærkere end Hans Daugårds de røde.

Engang var Hans Daugård og Thomas Lundmand kø
rende til Fredericia med favntræ. Da de på hjemvejen 
bedede i Højrup kro, hvor de sad og fik et par punsche,
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kom en mand farende ind og råbte: »Der løb et par 
heste!« De drikkende tog det meget roligt og spurgte 
blot: »Hvordan så de ud?« — »De var gule!« — »Løb 
de godt?« spørger Thomas Lundmand. — »Ja, de gjorde.«
— »Så har det ingen nød; de skal nok selv finde hjem.«
— »Vi kan sagtens nå dem«, mente Hans Daugård. — 
»Nej, det kan dine heste ikke!« — »Det må gælde en 
punsch!« — »Lad os få den med det samme!« De fik 
punschen, drak den, steg så tilvogns, og »hurråh«, nu 
gik det afsted ad Starup til. Thomas Lundmands heste 
nåede de dog ikke, så Hans Daugård tabte væddemålet, 
og han tabte mere end det, for da han kørte fra Høj
rup, havde hans heste 8 sko under fødderne, men da 
han kom til Starup, havde de kun 3.

De sidste 25 år, Thomas Lundmand levede, var han 
aftægtsmand, i hvilken stilling han gjorde sig bemærket 
ved at gifte sig ikke mindre end tre gange.

g. Niels Fischer og Peter Sager.

Niels Fischer*), der indtil 1847 boede i Starup by, var 
en mand, der holdt af at drive løjer med folk, og det 
var især sine bedste venner, han lod løjerne gå ud over.

Peter Sager i Fredsted såede sin rug før andre, og da 
den om efteråret stod grøn, fik Niels Fischers får, der gik 
løse, lyst til at gå over dærpå. Det vilde Peter Sager 
ikke have, og han sagde det da til Niels Fischer, men 
fik intet andet svar end: »Du ku så pinnede la være at 
så din rug før andre folk«. Peter Sager mente, at det 
var noget, han selv bestemte, og da Niels Fischers får 
igen kom på rugen, tog han dem i hus. Nu gik Niels 
Fischer ned til Peter Sager og vilde have fårene. »Ja, 
du kan godt få dem, men a vil ha penge for dem.« — 
»Det er så pinnede gal, a hår ingen penge med.« — 
»Ja, så får du dem ikke.« — »A kan vel få dem, når

*) Orø Niels Fischer har jeg fortalt mere udforligt i »Vejle amts årboger* 
1V07, side 177 flg.
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du beholder en i pant?« — Det var der ikke noget i 
vejen for. — »Så kan du jo beholde den sorte dær.« — 
Det var Peter Sager godt tilfreds med — og Fischer var 
også, for det sorte får var nemlig ikke hans eget, men 
degnens, der havde gået sammen med Fischers. Da 
Fischer kommer hjem, går han om til degnen,! Michel
sen, og siger: »Peter Sager havde taget vore får i hus, 
a var dærnede ved ham nu, og a fik da mine, men Djes 
vilde han så pinnede ett af med«. Degnen, der var Peter 
Sagers gode ven, bliver noget forundret over dette her 
og går straks ned til ham og siger: »Hvad skal det be
tyde, Peter Sager, De har taget mit får i hus og vil ikke 
udlevere det igen?« — » A vidste ikke, det var Dj e får«, 
svarede Peter Sager, >»æ Fisker« sagde, det var hans. 
De kan godt få Djes igen.« — Således fik Niels Fischer 
narret Peter Sager.

Men det blev snart galt med fårene igen, og da Peter 
Sager anden gang tog dem i hus, kunde Niels Fischer 
nok tænke, at han ikke kunde narre ham en gang til 
på samme måde. Der måtte da findes på en anden list. 
Om aftenen får Peter Sager besøg af Niels Fischer og 
Hans Daugård. De sad og talte om forskellige ting, kun 
ikke om fårene, men Hans Daugård havde ikke megen 
ro paa sig, han gik og hostede og harkede og måtte 
stadigvæk ud. Fischer havde nemlig aftalt med ham, at 
han skulde se sit snit til at få farene lukket ud. Det 
lykkedes dog ikke for ham, ti Peter Sager havde anet 
uråd, og når Hans Daugård kom i nærheden af fåre- 
husdøren, stod der altid en karl posteret ved den. Fi
scher måtte så bide i det sure æble og betale for at få 
sine får igen.

Men det skulde hævnes. — En dag går Niels Fischer 
nede ved Anders Sørensens markskel, hvor dennes karle 
gik og pløjede. Der gik et par løse plage ovre på mar
ken. »Er det ikke Peter Sagers plage, dær går?« spør
ger Niels Fischer. — »Jo.« — »Å, se, om I ikke kan få
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dem drevet over på min mark!« — Det var karlene 
villige nok til, og Niels Fischer var nu ikke sen med 
at få dem taget i hus og få sendt bud til Peter Sager. 
Da denne så kom, måtte han selvfølgelig ud med fåre- 
pengene for at få sine plage igen.

h. Niels Fischer og Johan Bertelsen.

Niels Fischer skulde engang til bryllup i Vilstrup. Den 
morgen, han skulde afsted, sendte han sin karl ud efter 
et par heste, for dengang brugte man at lade hestene gå 
ude om natten. Men karlen kom tilbage med den besked, 
at han ikke kunde finde hestene. »Så du slet ingen 
heste?« spurgte Fischer. — »Jo, a så Johan Bertelsens, 
de stod tøjrede tæt ved gården.« — »Så kan vi jo ta 
dem, de er så pinnede gode nok, men pas på, at ingen 
mærker det.« — Karlen henter hestene, og Niels Fischer 
kører til bryllup. — »Det er da et par skammelig gode 
heste, du har, Fischer«, sagde folk til ham. — »Ja, hva, 
ved sådan en lejlighed tar en jo så pinnede osse de bed
ste for, en har«, svarede han. — Efter to dages forløb 
kom Niels Fischer tilbage fra brylluppet og afleverede 
Johan Bertelsen hestene igen. At denne, tiltrods for at 
han og Fischer var svogre, var dygtig vred, er ikke så 
underligt. »Du kunde da have ladet mig det vide«, sagde 
han, »her har vi nu i to dage gået og ledt efter hestene.«

Engang var Fischer, Peter Sager og Johan Bertelsen i 
Vejle. Som de står og taler sammen på gaden, siger Fi
scher: »A skal lige ind i den butik dær, vent efter mig 
sålænge«. Jo, det skulde de da nok. De venter et kvar
ter, de venter en halv time, de venter længere endnu, 
men der kommer ingen Fischer. Tilsidst bliver de utål
modige og går ind i butikken. »Er »æ Fisker« ikke 
her?« spørger de. — »Jo, han er.« — »Hvad mon han 
tar sig for?« — »Han sover middagssøvn; han kom 
herind for en times tid siden og bad, om han måtte få 
lov at lægge sig lidt.«



ILHistorier fra „æ Brakker“ ,
a. En resolut kone.

De Brakker mænd og de Bølling mænd havde i gamle 
dage ondt ved at forliges, og når de var til gilde sam
men, og der ikke blev sparet på brændevinen, kom det 
ikke sjældent til at gå på knivene løs. Da der engang 
var blevet stiftet fred imellem dem, besluttedes det at 
fejre freden med et vældigt gilde, der skulde holdes på 
Venborggård, der lå lige ved byskellet. Men da brænde
vinen gik ind, gik freden ud, og snart var knivene i 
fuld gang. Konerne, der også var med til gildet, blev 
forfærdede og rådvilde med undtagelse af en af de Brak- 
kerkoner, der skyndte sig ud i haven, greb et bistade 
og kastede det ind imellem de kæmpende. Dette middel 
forfejlede ikke sin virkning, slagsmålet var endt med 
det samme.

b. Peder Hår og de ly stige  koner.

I slutningen af det 18. århundrede skal der have boet
en mand i Brakker ved navn Peder Hår1). På sine gamle
dage bestilte han ikke meget, men gik mest omkring og
så til folk, og allevegne var han velkommen, da der
altid var løjer ved ham. Især var det konerne, han drev

*) Jeg har ikke hverken i kirkebøger eller pantebøger kunnet finde noget 
om ham, men muligvis er »Hår« slet ikke hans døbenavn, men blot et ken
dingsnavn han har haft.
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spas med, men at det har været i al venskabelighed 
fremgår af, at det fortælles, han havde den forret at 
måtte kysse alle konerne i Brakker by.

En dag skulde de Brakker koner til »konegilde«. Ved 
en sådan lejlighed stod humøret højt, og Gud nåde den 
stakkels mand, der da kom indenfor deres rækkevidde! 
Som de i samling går forbi Peder Hårs hus, råber de 
ind til ham, at han skal komme ud, så vil de trække 
buxerne af ham, men Peder Hår holdt sig klogelig inde, 
hvad der havde tilfølge, at konerne hånede ham fryg
teligt. Da konerne nogle timer senere kommer tilbage, 
var humøret steget adskillige grader, takket være de 
kaffepunsche, man ved en sådan lejlighed nød. Peder 
Hår sad da oppe på mønningen af sit tørvehus, og da 
konerne atter begynder med deres hånende tilråb, siger 
han til dem: »Å, gør mig den tjeneste, nu da I er så
mange samlet, at tage fat i det lange reb, som jeg har 
fastgjort heroppe, så har I vist så mange kræfter, at I 
kan rette mit tørvehus«. Jo, det syntes konerne var 
løjer, og de griber fat i rebet, der var sålangt, at det 
kunde nå helt hen til bydammen. Men netop som ko
nerne rykker allerstærkest, skærer Peder Hår rebet over, 
og konerne dejser baglæns ud i dammen. Nu var det 
Peder Hårs tur til at håne.

c. Peder Gejls penge.

I året 1800 døde Brakker bys to rigeste mænd, nem
lig monsieur Anders Andersen, der boede dær, hvor nu 
Anton Kruse bor, og Peder Gejl, hvis gård lå, hvor nu 
Brakker skole ligger. Om den første sagde man, at han 
havde tjent sine penge som sørøver.

Peder Gejl skal have været meget stolt af sine penge 
og skal have udtalt sig med, at hans to døtre aldrig 
kunde komme til at lide mangel. Dette slog dog ikke 
til, idet de begge to endte som fattiglemmer.

8
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Kort efter Peder Gejls død blev hans yngste datter 
Karen, der da var 15 år gammel, gift med naboens søn 
Henrik Christiansen, og de fik gården. De skal have levet 
meget flot, haft megen omgang med fine folk fra Kol
ding og Vejle, og der fortælles, at deres stuer var så fine, 
at man ikke måtte gå inde i dem med træsko på, men 
at der ude i gangen stod tøfler til de besøgendes brug. 
I 20 år varede denne herlighed; så gik de bag af dan
sen, og Henrik Christiansen måtte da tage plads på En
gelsholm sotn røgter. Han blev meget forfalden, og til- 
sidst kom han og hans kone på fattigvæsenet. Også 
Peder Gejls ældste datter skal have endt sit liv i fattig
huset, men hende ved jeg ikke noget om.

Folk havde ondt ved at forstå, at der ikke var mere 
forslag i Peder Gejls penge, og mand og mand imellem 
taltes der om, at monsieur Andersens enke, Else Jakobs- 
datter, der passede'Peder Gejl, mens han lå syg, i al 
hemmelighed havde fået hans penge og båret dem hjem 
i sit forklæde, men undladt at give hans døtre dem, som 
bestemmelsen var, og da samme Else Jakobsdatter eller 
»Else Thamster«, som hun da kaldtes (efter sin anden 
mand Peder Thomsen), på sine gamle dage blev noget 
småtosset, mente folk, at det var Peder Gejls penge, der 
var skyld i det

d. Pastor Lund og Brakkermændene.

De Brakker bønder brændte brændevin en gang tiere 
om året end sognets øvrige beboere. De var jo fri for 
at svare tiende og har da sikkert ment, at det tiende
korn, de sparede, mest passende kunde anvendes til 
brændevinsbrænding. Men følgen var, at de blev slemme 
til at svire, endnu slemmere end de andre byers mænd.

Det hændte ikke så sjældent, at pastor Lund  i sine 
prækener kom til at bruge hårde ord om drikkeriet i 
Starup sogn, og skønt disse hårde ord vel var møntede



115

på alle, der gav sig af med at svire, var det dog de 
Brakkere, der kom til at føle hele vægten af dem. Dette 
gik således til: Når pastor Lund begyndte at skælde ud, 
vendte de, der sad i de øverste stole, sig om og adres
serede således skændene til deres bagmænd. Disse gjorde 
det samme ved deres bagmænd, og således gik det vi
dere ned gennem kirken, indtil alles blikke tilsidst var 
rettede^mod de Brakkere, der, fordi de ingen tiende sva
rede, sad nederst i kirken, og således var afskårne fra 
at lade skændene gå videre.

Dette forhold var i længden såre ubehageligt, og de 
Brakkere indså, at der måtte gøres noget for at få det 
ændret. De valgte derfor en deputation, der skulde gå 
over at tale med pastor Lund om sagen. Denne depu
tation kom til at bestå af de tre mest æstimerede mænd 
i byen, nemlig Peder Thomsen, John Hansen og Niels 
Randbøl. Iført deres stiveste stads: knæbuxer, spænde
sko, lang skødefrakke med sølvknapper, samt med sølv- 
beslået merskumspibe i munden og sølvknappet stok i 
hånden kom de til præstegården og fik også foretræde 
hos den strænge hr. Lund. Hvorledes ordene faldt ved 
samtalen, fik ingen at vide, men den skal have haft den 
virkning, at Lund holdt op med sine skændeprækener, 
og de Brakkere med deres drikkegilder. Det siger i hvert 
fald de Brakkere selv.

e. Hans Lunderskovs tvebakker.

Engang var de tre Brakkermænd Peder Terp, Hans 
Lunderskov og Christen Smed ridende til Kolding. De 
fulgtes ad dærud, men hjemad red de hver for sig, og 
Hans Lunderskov var forrest. Han havde købt en hel 
del tvebakker, som han gemte i sin høje hat, og som 
han vilde glæde sin kone med, når han kom hjem. Men 
så sker det, da han kommer dærtil, hvor vejen drejer 
om til den nuværende fattiggård i Nebel, at han rider

8*
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for nær på et træ, der stod ved vejen, så en gren slog 
hatten af hodet på ham, og tvebakkerne rullede hen ad 
hjulsporene. I det samme når Christen Smed ham, og 
Hans Lunderskov, der ikke havde så let ved at komme 
af og på hesten, da han var en gammel mand, beder 
da ham om at samle tvebakkerne op, hvad han også 
straks gav sig til. Da kommer Peter Terp i karriere og 
er nær ved at ride over ham, hvorfor smeden gir et 
vældigt vræl af sig, hvilket har tilfølge, at Peder Terps 
hest pludselig står stille, medens Peder Terp selv ifølge 
inertiens lov fortsætter sin fart gennem rummet. Han 
farer nemlig ud over hestens hoved, men kommer mærk
værdig nok ned på fødderne, så han står dær ret op og 
ned foran hesten med tøjlen mellem benene. »Hvad 
Fanden ligger du dær og roder efter?« siger han ærger
lig til smeden. »A samler tvebakker op«, svarer denne. 
»A sk . . . . i dine tvebakker!« råber Peder Terp og løber 
så hen og gir sig til at trampe dem ned i smadderet, så 
Hans Lunderskovs kone blev snydt for den glæde, hen
des mand havde villet berede hende.

f. Maren Dahis og Skrædder-Peder.

Maren Dahls, der var gift med Niels Kjær, en søn af 
Brakkersmeden, havde en slem mund. Engang indstæv
nedes hun af Peder Andersen (Skrædder-Peder), der havde 
en lille høkerforretning i Brakker. Han skyldte hende 
for, at hun havde kaldt ham »Fjæt-Pæjr«. Hun benæg
tede. Skrædder-Peder tilbød at aflægge ed derpå. »Er 
du sikker på, at det ikke var »Fjætpjæs«, jeg sagde?« 
spurgte Maren Dahis. Så turde Peder alligevel ikke at 
aflægge ed.

g. Niels Hviids „spejl“.
Dengang Niels Hviid var kromand i Nebel, forsømte de 

Brakker bønder aldrig, når de red hjem fra Kolding, at 
lægge vejen om ad Nebel kro for at få lidt at slukke



117

efter med. Så er det en aften, at Jakob Pedersen og 
Christen Smed sidder dær i kroen. De havde fået et par 
punsche og sad nu og snakkede løst og fast med hin
anden. Da det blev henimod sengetid, ønskede Niels 
Hviid, at de skulde gå; de »tyede« jo ikke mer og sad 
blot og brændte lys til ingen nytte. Tilsidst får han 
dem da også narret ud, og de kommer på deres heste 
og ska|l nu til at ride hjemad. Så går det pludselig op 
for dem, at kromanden har villet være af med dem, og 
de bestemmer da, at sådan skal han alligevel ikke narre 
dem, hvorfor de drejer om med vejen, der går fra fat
tiggården til Nebel skole, og kommer så tilbage til kroen. 
Dær var imidlertid lukket og slukket. De banker da på, 
og på Niels Hviids spørgsmål om, hvem det er, svarer 
de, at det er vejfarende folk. Strax efter viser Niels 
Hviid sig i døren i bar skjorte og med et tændt lys i 
hånden, men da han ser, hvem han har for sig, gør 
han øjeblikkelig en halv omdrejning, løfter skjorten godt 
op, gir sig et par dask i enden, slukker lyset, låser døren 
igen og går atter i sin seng. Nu måtte de to Brakker 
mænd jo afsted hjem, og de var nok lidt tavse på hjem
turen, for de mærkede jo tydeligt, at de »havde været 
det« den aften.

Den næste morgen gik Jakob Pedersen om til Chri
sten Smed for at tale med ham om den foregående af
tens begivenheder. Dette kunde han imidlertid ikke 
komme til, da Niels Kyed var i smedjen for at få noget 
lavet Christen Smed mærkede godt, hvad Jakob Pe
dersens hensigt var, og han siger da til ham: »Da var 
det et »fåle« spejl, Niels Hviid havde!« — »Ja, det var 
det«, siger Jakob Pedersen. — »Spejl!« falder Niels Kyed 
ind, »har Niels Hviid et spejl?« — »Ja, det havde han da.«
— »Er det stort?« — »Ja!« — »Mon han vil sælge det?«
— »Ja-a, det vil han måske nok.« — »For a vilde nok 
købe sådant et spejl«, bliver Niels Kyed ved, »a skal da
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ind til Niels Hviid og se det engang.« — »Det er nu 
ikke sikkert, han vil vise dig det«, mente Christen Smed. 
— »Jo, det skal han nok I«

Et par dage efter, da Niels Kyed skulde til Kolding, 
drog han om ad Nebel kro. »Hør, Niels Hviid, a vilde 
gærne se dit spejl.« — » Spejl 1 A har ingen spejl I« — 
»Jo, vist har du så; du skal ikke bilde mig noget ind; 
a ved godt, du viste Christen Smed og Jakob Pedersen 
den forleden aften.«

Så var Niels Hviid med, men det var Niels Kyed nok 
knapt endnu.



ni.Småhistorierfra forskellige egne af sognet.
a. Jørgen Huha og  Mette Jakobsdatter.

Jakob Iversens datter Mette var først gift med gård
mand Jens Christensen Møller, efter hvis død hun 1810 
giftede sig med Greis Hansen fra Bjært, hvilket ægteskab 
opløstes allerede året efter. I den anledning skriver 
pastor Lund i Starup kirkebog: »De er adskilte fra bord 
og seng efter bevilling af 10. des. 1811. Begge ansøgte 
tvende uger efter skilsmissen om tilladelse til, at ægte
skabet aldeles måtte være ophævet og dem tillades at 
indtræde i nyt ægteskab. Men kanselliet afslog denne 
usædelige ansøgning. Manden fik imidlertid strax en 
pige i huset, som alt er frugtsommelig.« — Mette Jakobs
datter blev senere gift med Jørgen Huha, hvis døbenavn 
var Jørgen Christoffersen. Han var nagelsmed, men 
gjorde nok ikke meget ved professionen. Dærimod var 
han slem til at drikke, og når han var fuld, kaldte han 
altid sin hustru meget højtideligt: Mette Jakobsdatter. 
»Stat op, Mette Jakobsdatter, og luk op for Christoffersen!« 
var hans stadige råb ved vinduet, når han kom hjem 
sent om natten. En aften kom han i et øsende regnvejr 
hjem fra Vejle. »Har du fået fårene ind, Mette Jakobs
datter?« spurgte han. »Nej, jeg har ikke, jeg syntes ikke, 
det var vejr at komme ud i, men nu kan du jo hente 
dem, for du er jo våd alligevel«. Uden at sige et ord
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gik Jørgen Huha ud til brønden, hentede en spand vand, 
slog det over hodet på sin hustru og sagde: »Så, nu 
kan du selv gå, Mette Jakobsdatter, for nu er du også 
våd «.

b. Karen Jeppes andet gifterm ål.
De gamle kirkebøger viser, at folk i ældre tid var 

hurtigere til at gifte sig igen efter ægtefællens død end 
nuomstunder. Slet så hurtige i vendingen som Karen 
Jeppes i Borlev er der dog vist ikke mange, der har 
været. Hendes første mand Jeppe Christensen døde 12. 
februar 1809, og 8. april samme år havde hun bryllup 
med Søren Christensen. Men gamle folk ved da også at 
fortælle, at de sad på enden af ligkisten og drak jagilde 
med hinanden. Så hun har ikke fulgt den gamle regel: 
»Ikke et ord, før Jepp’ er i æ jord«.

e. Maren Kongsted og hendes familje.

Maren Kongsted i Borlev skal have været et fælt fru
entimmer. Hun var først gift med en mand fra Kong
sted, og de ejede en stor gård i Erritsøe. Siden blev 
hun gift med en mand, der hed Søren Christensen. De 
havde en kort tid en gård på Tud vad mark, men det 
gik tilbage for dem, og de fik så et lille sted i Borlev. 
Da de ingen ko havde, sagde Maren Kongsted til sin 
mand, at han skulde skaffe en, om han så skulde stjæle 
den. Han drog da til Erritsø og stjal en ko fra sin 
svigerfar. Denne, der ikke anede, at svigersønnen var 
tyven, anmældte tyveriet, og Søren blev arresteret. Han 
dømtes til kagstrygning og slaveri, men brød ud af ar
resten og drog ned i det slesvigske. Han kom dog siden 
flere gange hemmeligt til Borlev, ikke så meget for at 
se til Maren som for at se til sønnen, hvem han holdt 
meget af. Denne søn, Erik, fik en forfærdelig dårlig op
dragelse, blev på eengang både forkælet og mishandlet 
af moderen. Af skolekommissionsprotokollen ses det,
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at hun 1829 har bedt pastor Lund om at skaffe hende 
sønnen i tugthuset, da hun ikke kunde få ham til at 
gå i skole. Pastor Lund var dog »af den formening/at 
man endnu i nogen tid måtte se det an, om han ikke 
vilde forbedre sig, da man nødig vilde foranledige, at han 
sattes i tugthuset «. I stedetfor fik han så i skolen »en 
alvorlig revselse« i præstens overværelse. Revselsen hjalp 
dog ikke, drengen blev ved at skulke, men så tog kam
merråd Kjær i Hesselballe sig af ham, og ham lykkedes 
det at få Erik gjort til et ordentligt menneske. Efter 
at have været hos kammerråd Kjær i nogle år, kom 
han i tjeneste i Kolding og »blev noget fin på det«, 
giftede sig siden til en gård i Ølgod og tog dær moderen 
til sig. Her gik det dog tilbage for ham, han gik fallit 
og endte som røgter etsteds ovre på Fyen.

d. Høpsvingeren og herredsfogden.

Da der engang var blevet stjålet i Ågård, var herreds
foged Saxild ude at holde forhør over tyven. Tyveriet 
var ikke stort, og da tyven var en meget gammel mand, 
sagde herredsfogden: »Skal vi ikke i betragtning af hans 
høje alder lade ham gå fri for straf?«

»Jeg vilde gærne spørge herredsfogden«, sagde da hør
svingeren Laurs Jensen, »hvor gammel skal man være, 
før man har lov til at stjæle?«

e. Hans Nørhoved og Abelone.

Hans Nørhoved, der boede i Ågård, dær, hvor Martin 
Bruhn nu bor, havde en kone, der hed Abelone, og hun 
kunde nok hexe. Pigerne på Højgård, dæriblandt Jens 
Åsers kone Gine, havde hørt, at hun ikke kunde gå over 
stål, og de satte da en stoppenål i dørtræet. De mente også, 
at de kunde se, hvordan hun kantede sig udenom det 
sted, hvor stoppenålen sad. En nytårsaften stillede Høj
gårds karle (blandt dem Jens Åser) og kromandens søn-
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ner med ladte bøsser d ær nede. De havde ladet sig for
tælle, at hun hver nytårsaften skulde et vist antal gange 
gennem skorstenen, og det var da deres hensigt at skyde 
hende, når de så hende ovenfor skorstenen. Hun kom 
imidlertid ikke, og de skød da nytår ind nede hos hende. 
Hun kom ud og bød dem indenfor. De vovede sig til 
at tage imod indbydelsen, blev beværtede godt, og da 
de gik hjem, havde de bedre tanker om Abelone.

Abelone solgte æbler. Flere nulevende ældre mænd 
har fortalt mig, hvorledes i deres skoletid lysten til æb
lerne og frygten for Abelone kæmpede en hård kamp i 
deres sind.

Efter alt at dømme har Abelone været en skikkelig 
gammel kone, der havde sit udseende imod sig. Hendes 
mand var dærimod ikke så skikkelig; han lå i med 
andre kvinder, bl. a. den berygtede Stilling-Marri. Når 
hun kom, blev Abelone lukket inde i et lille mørkt hul.

Abelone led forfærdelig meget, inden hun døde. Folk 
troede, at det var, fordi hun var en hex, og mange er 
der, som endnu påstår, at man måtte lægge ild under 
hende, inden hun kunde dø.



IV.De to berømte smede.
a. Starup-smeden.

Den mest bekendte mand i Starup sogn i den første 
halvdel af sidste hundredår var udentvivl smeden Johan 
Daniel Meyer, der boede dær, hvor nu Ferdinand Niel
sen bor. Han var både berømt og berygtet, og det vil 
være meget’ vanskeligt at afgøre, hvilken af delene han 
var mest. Langt forud for sin tid var han i oplysning 
og kundskaber; gamle bøger fra bogtrykkerkunstens 
første tid var han i besiddelse af, og dem kunde han 
udenad tiHigemed__store stykker af bibelen.

Skulde en eller anden have et dokument skrevet, 
ligegyldigt af hvad art: en panteobligation, et skøde, en 
klage ver præsten — strax gik man til Johan Daniel, 
og han var mand for både at » sætte det sammen« og 
skrive det. Rundt omkring i gamle chatolskuffer finder 
man endnu en mængde af Johan Daniels dokumenter, 
og man forbavses i lige høj grad over den korrekte stil, 
den sågodtsom fejlfrie retskrivning og tegnsætning samt 
den smukke og faste håndskrift.

Stor musikalsk begavelse havde han, og det var ikke 
blot til dans og ved gilder, at han spillede. Af en gammel 
kvittering, jeg har fået fat på, ser jeg, at han af pastor 
Kragh 1837 har fået 6 rigsbankdaler sølv for sammen 
.med sin brorsøn Anton Meyer i Brakker og Brakker-
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smeden at >opføre« musik i Starup kirke i anledning 
af jubelfesten for reformationens indførelse*).

Også en poetisk åre var smeden i besiddelse af, hvad 
en hel del bryllups- og begravelsesvers endnu bærer vidne 
om. De bærer desuden også vidnesbyrd om det nøje 
kendskab, han havde til biblen.

Men med alt dette var Starup-smeden en gudsforgåen 
krop, der svirede og sværmede, turede og bandede vil
dere end den vildeste. Det var grove løjer, der blev drevet 
i de svirelag, Johan Daniel var med i. Engang, da han 
ventede besøg af et par af sine svirebrødre, grev Rantzau 
på Nygård og Brakker-smeden, lod han sig klæde i lig- 
dragt og lægge på langhalm for at se, hvad virkning 
det vilde gøre på dem. En anden gang, da en af svire
brødrene var blevet overstadig fuld, lovede Johan Daniel 
at følge ham hjem til konen, men førte ham istedetfor 
ind i svinestien, hvor han lod ham klæde sig af og 
lægge sig hos soen.

Slige løjer var dog for intet at regne imod, hvad han
•) Når smeden ikke fik betaling for kirkemusikken før året efter, var årsa

gen den, at man ikke vidste, hvem der skulde betale. Ganske vist kunde man 
synes, det var det naturligste, at kirken selv betalte, men — så slap de Brak- 
kere jo fri, da de intet svarede til kirken. Johan Daniel fandt da på, at ud
giften burde pålignes skolekassen. Desværre var det en Brakkermand, nemlig 
Peder Terp, der var SMlåflåTtäri"! Starup sogn; ham gjaldt det om at tage 
fint, og Johan Daniel skrev dærfor følgende meget betegnende brev til ham:

Bedste Ven!
Som den mest Gieldende paa den Trappe Du staaer, haaber jeg af Dig, som 

en sand Vent at Vi for Kirkcmusiken faar 1 Lß siger Een Lybskskilling af 
hver Tønde Hartkorn i Skoel Distriktet. Det kan ei jævnes paa Kirkens Hartkorn, 
jeg har talt med alle Vedkommende derom. Enhver har sagt »at De intet 
har imod at saadant skeer«. Af den almindelige Skolekasse bør denne afgift 
udredes. Jeg haaber ej heller, efter min Bekiendtskab med Dig gode Ven ! at 
Du for Dit Bidrags skyld skulle være noget derimod. — Lad mig nu see, at 
Du viiser Dig, som en Mand, — der er det Fag Voxen hvori Du staaer — og 
at der ei skal siges »at Høstfolkenes megen Raab er kommen op for den Herre 
Zebaoths Øren«**). j  Liv og Død Din sande Ven

Starup d. 2. Nov. 1836. Johan Meyer.

Men Peder Terp lod sig ikke dåre af smedens smukke ord, hvad der frem
går af følgende linje, som han har skrevet nederst på brevet:

Gode Ven. Leed mig ikke udi Fridstelser. P. N. Terp.

*•) Citat af Jakobs brev (5. kap. 4. vers).
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ellers havde på samvittigheden. En dag vilde han i fuld
skab have dræbt både sin kone og sit barn, men blev 
i yderste øjeblik overmandet af nogle af byens mænd, 
der kom til. I sin ungdom havde han lokket tre piger, 
gjort falsk ed, prøvet på at forskrive sig til Fanden med 
sit blod, hvilket sidste han dog blev bange for på halv
vejen. Han har selv fortalt, at han en bælgmørk nat 
gik alene langt ud i skoven og råbte tre gange på den 
onde. Denne kom dog ikke selv, men dærimod begyndte 
det at pusle så underligt omkring smeden, at han blev 
bange, Jøb sin vej og drev i tre dage om som et vildt 
menneske. _

Denne rå og vilde, men samtidig højt begavede mand 
lykkedes det magister Hammerich at vinde, kort efter 
at han var bleven præst her i sognet. Smeden var en 
stadig kirkegænger, men han gik kun til kirke for ud 
fra sin bibelkundskab at kritisere præstens præken. Han 
opdagede dog snart, at magisteren ikke talte som de 
præster, han hidtil havde hørt, men havde noget at for
kynde, som netop han havde brug for og kunde suge 
næring af. Magisteren holdt bibellæsning omkring i går
dene; også til disse møder indfandt Johan Daniel sig, 
og* længe varede det ikke, før han kom til præstegården 
og skriftede sine vildskaber og dårskaber for magisteren. 
»Hvad jeg sagde ham«, skriver magister Hammerich i 
sin bog (»Et levnetsløb«), »kan jeg ikke gentage, men 
det var evangeliets trøst, jeg bragte en angergiven synder, 
og han græd som et barn og troede; her havde Vorherre 
selv været med. Fra det øjeblik var han et nyt men
neske, og en usigelig mildhed kom over hans barske, 
furede åsyn.«

Smeden døde af tæring et års tid efter, at han var 
kommen i berøring med magister Hammerich, og denne 
holdt da en ligtale over ham, der, efter hvad han selv



126

fortæller, »voldte forargelse hos somme selvretfærdige i 
sognet«.

Skønt det nu er over 70 år, siden Starupsmeden 
døde, er der dog endnu adskillige gamle her i sognet, 
som kan mindes ham. Bedst husker de den alenlange 
blårøde Jakobinerhue, han altid gik med på hodet.

b. Brakker-smeden. y

Samtidig med at Starup by havde sin berømte smed, 
havde Brakker også sin, der ikke gav den anden noget 
efter. Han var vist ligeså begavet som hin, men endnu 
mere rå, så han aldrig kom til at nyde d£IL anseelse, 
Starup-smeden trods alt nød. Brakker-smedens navn 
var Nikolaj Kjær, og han var født 1793 i Humlum i 
Hardsyssel, men kom i 30 års alderen her til sognet.

Foruden at være smed var han også musiker, digter, 
maler, tegner og stenhugger, og dygtig var han til det 
altsammen. Mangen gravsten både på Starup og de om
liggende sognes kirkegårde bærer endnu vidne om hans 
dygtighed i sidstnævnte fag. I malerfaget skal han end
også have drevet det så vidt, £t han har malet flere 
altertavler, således bl. a. den, der er i Heinsvig kirke. 
Og mange af hans digte er virkelig kønne, mesterligt for
mede og ligesom Starup-smedens fri for ortografiske fejl.

Som exempel på, hvilke rå løjer han kunde drive, 
skal nævnes, at han engang ved et bryllup i Andkjær, 
hvor han skulde spille, i smug tømte brændevinsflasken 
og dærnæst ved et hushjørne fyldte den med noget, der, 
som Arv udtrykker sig hos Holberg, »mare ikke var rent 
vand«.

I krigsårene kom han en dag til en tysk læge, der 
var meget hoven og pralede med, at han kunde kurere 
for alle sygdomme. »Vil De så ett følge med mig hjem«, 
sagde Brakker-smeden, »for a har nogen tønder kartofler, 
som er syge, og dem vilde a gærne ha kureret«.
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Det lykkedes ikke Hammerich at øve nogen indflydelse 
på Nikolaj Kjær. Han prøvede på det, gik til ham og 
præsenterede sig som magisteren. »Magister«, sagde sme
den, »det ved a ett, hvad er. Havde det været »mawer 
ister«, det havde a vidst, hvad var, for vi slagtede en 
gris forleden dag, og den var der kun mawer ister i«. 
Hammerich omtaler så at sige ikke Brakker-smeden i 
sin bog, nævner ham kun en enkelt gang som »en vild 
knægt«.

Brakker-smeden blev alle sine dage ved at at være 
en foi færdelig spotter og uforbederlig drukkenbolt. Den 
mand, der ragede skægget af ham, da han var død, 
fortalte siden i fuldt alvor, at sveden haglede ned ad 
den dødes ansigt, så han var sikker på, at det var varmt 
dær, hvor han var kommen hen.



D.

STARUP-NEBEL KOMMUNE



I.Størrelse og indbyggerantal m. m.
a. Størrelse.

Byens
navn

Areal Gammelt hart
korn Nyt hartkorn Skovskyld

td. Id. J td. skp. fdk. alb. td. skp. fdk. alb. td. skp. fdk. alb.

Stnrup....... 2201 77 1 1 1 141 5 3 1 1 » 3 2
h'redsted . . . 1138 19 3 2 > 65 7 » 2 > 1 > 1
Ilcsselballe. 517 31 2 > > 45 4 3 2 > > 1 1
Borlev . . . . 293 20 7 > 1 21 5 2 2 > » > >
ÅgArd ....... 755 54 5 1 > 66 7 > 1 i > > >
Brakker---- 1420 68 6 2 1 114 5 2 2 > 4 1 1

Ialt... 1 6324 1 272 1 3 > 456 4 1 1 1 6 2 2

Nobel......... i1 2274 c. 80 c. 121

b. Arealets benyttelse.

Starup 1 Nebel

1896 1907 1896 1907
td. land td.land td. land td. land

livede........................................................... 70 127.0 17 15.8
Hu«............................................................... 485 356.2 228 218.7
Toradet byg................................................. f 265.6 _  f 14.6
Soxrndet byg................................................ 491 < 134.8 162 < 42.6
Havre............................................................ 958 958.2 393 341.8
Blandsæd..................................................... 414 476.4 163 268.9
Kartofler....................................................... 41 41.9 1 35 28.0

Transport... Starup 2360.1 II Nebel 929.9
9*



132

Starup Nebel

1896 1907 1896 1907

td. land td. land td.land td.land

T ra n s p o rt... 2360.1 929.9
G u le rø d d e r......................................................... 8.3 10.6
R u n k e lro e r......................................................... 301.o 78.2
K å lra b i................................................................. 192.5 68.9
T u rn ips  og andre fo d e rro e r......................... 245 < 131.1 102* 74.6
S u k k e rro e r......................................................... 51.0 >
C iko rie rø dder..................................................... 11.8 >
Ren bæ lgsæ d..................................................... ? 26.3 ? 2.0
Boghvede ............................................................ 15 > 67 12.1
Havesager, dyrkede i  m a rke n ..................... ? 2.9 ? 0.4
Græs og k løver t i l  f r ø a v l............................. m J 128 > 0.1
Roer t i l  f rø a v l................................................... 10l 3.1 » 0.4
Andre p la n te r.................................................... ? 26 > >
G røn tfoder.......................................................... 76 108.3 38 44.8
Udlagt med lu ce rn e ......................................... > 33.7 » 3.9
Udlagt med vedvarende g ræ s ..................... 294.2 54.1
K løver og græsmark, ikke  t i l  høslæ t........ 1347 < 742.8 4o7 * 319.4
K løver og græsmark, t i l  høslæ t.................. ( 432.0 154.1
E ng ........................................................................ 320.8 128.8
H e lb ra k ................................................................ 202.1 107.4
H a lvb ra k .............................................................. 1200* 19.7 426* 17.6
Benyttet b ra k ..................................................... 84.7 16.0
Afgrøder t i l  nedp lø jn ing ................................. 0.2 3.5
Hegn, haver, p lanteskoler o. 1...................... 136 132.6 32 40.3
Fælleder (højtliggende græsningsareal) . . . 10.3 oo J 33.8
K æ rjo rder ......................................................... 6 1 9.7 12.4
Moser t i l  tø rveskæ r......................................... 20 41.8 24 78.6
Skove og p lantager........................................... 591 621.0 46 24.0
Veje, stier, jæ rnbaner o. 1.............................. 103.2 30.8
Byggegrunde og gårdsp ladser...................... 211 < 61.3 53 < 24.0
Kirkegårde, oplagspladser, grusgrave m. m. 17.2 1.6
Væsentlig ubenyttede area le r........................ 2.5 3.2
Vandarea ler......................................................... 7 14.0 9 7.0

Ia lt  areal 1907*)... Starup 6355 Nebel 2282

*) Som man ser, giver arealtællingen 1907 et betydeligt større areal, end man hidtil havde målt. 
Dog er af vandarealet henholdsvis 1 og 2 td. udenfor sognegrænsen.
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e. Indbyggerantal.

År
Starup Nebel

Antal
beboere

Antal
huse

Antal
beboere

Antal
huse

1801........ 646 ? 256
t

9
1840......... 1141 ? 498 7
1860....... 1465 ? 637 7
1870......... 1567 271 691 130
1880......... 1493 280 683 138
1890......... 1445 276 633 138
1901......... 1535 294 597 139
1906......... 1572 315 620 126
1911......... 1563 316 ^600 126

1780 havde Starup sogn 401 personer 
over 12 år.

d. Erhvervsforhold.

E rh v e rv e ts  a r t
Starup Nebel

1890 1906 1890 1906

Immateriel virksomhed............... 61 65 35 17
Landbrug, skovbrug, mejeri........ 1049* 992 438* 459
Håndværk og industri**).............. 245 309 93 65
Varehandel og gæstgiveri............ 25 39 12 29
Jærnbane- og postvæsen............... > 25 » 7
Kapitalister og aftægtsfolk.......... 54 55 20 13
Offentlig understøttede................. 12 68+ 35 24+
Anden og uangiven virksomhed.. » 19 > 6

•) Heri medregnet henholdsvis 51 og 35, der lever af forskellig daglejer- 
virksomhed, af hvilke sikkert nogle henhører under »offentlig understøttede« 
og »unngivcn virksomhed«.

♦•) 1849 findes i Starup-Nebel kommune : 1 mølle med 2 mand, 2 hørsvinge- 
rier med 12 mand, 5 teglbrænderier med 15 mand, 18 væverier med 23 væver« 
stole, 2 skomagere, 8 skræddere, 5 bødkere, 4 snedkere, 1 rokkedrejer, 5 tømrere 
og murere, 4 hjulere, 3 soldsættere, 9 smede, 1 kurvemager, 5 træskomænd.

t) Herunder medregnet de alderdomsunderstøttede.
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II.Kommunestyrelsen,
a. Indledning.

I Christian den femtes danske lov (3. bog XIII 31—32) 
står, at bønderne selv må tage bestemmelse »om Heg
net og Gierde og Gryft og Leed, sær Hiord og anden 
Byens Nytte og Tarv*, og hvis nogen bryder de satte 
vedtægter, skal han give bøder, som ej må »til Gilde og 
Drik anvendis, men til Byens Gierder, Gryfter og anden 
Byens Nytte«. Bøderne skal leveres til »den vederhæf
tigste mand« i byen, og han skal »giøre Byen Rigtighed 
baade for, hvad der indkommer, og hvortil det udgives«.

Disse få ord betegner egentlig al den kommunalforfat
ning, der fandtes indtil for godt 100 år siden.

Grundvolden for den nuværende kommunestyrelse er 
forordningen a f 5. ju li 1803 om fattigvæsenet på landet. 
Før var det provsten og herredsfogden, der måtte tage 
sig af _de-fattige.. Nu bestemtes det, at præsten, stedets 
politimester*) QiL en af de største lodsejere suppleret med 
3—4 af sognets bedste mænd, som de selv udnævnte, 
%kûïdïï udgøre en kommission, der tog sig af de fattiges 
sager. De fattige deltes i tre klasser: 1) de gamle og 
svage, der intet selv kunde fortjene, 2) de forældreløse 
børn og 3) folk, der vel selv kunde fortjene noget, men 
ikke nok til deres underhold.

Den næste sten i kommunalbygningen var forordnin
gen a f 29. ju li 181b om skolevæsenet på landet, ifølge

•) Denne lod næsten altid sognefogden møde i sit sted.
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hvilken der i hver kommune skal være en skolekom
mission bestående af sognepræsten, samtlige skolepatro
ner*) samt en eller to skoleforstandere, der vælges af 
amtsskoledirektionen blandt de hæderligste bønder i 
sognet. ' '

Det er dog først ved forordningen a f 13. august 1841, 
at der skabes nogen egentlig kommunestyrelse. Ifølge 
denne forordning var sognepræsten og de. der ejede 
mindst 32 td. hartkorn, selvskrevne medlemmer af sogne- 
forstanderskabet, som institutionen nu kom til at hedde. 
De øvrige medlemmer skulde vælges af de beboere^ der 
var brugere eller ejere af ejendomme af en vis størrelse.

Ved lov a f 22. marts 1855 bestemtes det, at sognefor- 
standerskabet skulde bestå af et ulige antal medlemmer 
og deles i to dele, således at der var en mere i den ene 
end i den anden. Den mindre del skulde vælges ved al
mindelig valgret, hvorimod den femtepart af beboerne, 
der i det foregående år havde ydet det højeste kommu
nalbidrag, skulde vælge den større del. Sognepræsten 
ophørte med.atjyære født medlem, undtagen hvad an
gik fattig- og skolesager.

Ved lov a f 6. ju li 1867 om landkommunernes styrelse 
omdøbtes sogneforstanderskabet til sognerådet. Efter denne 
lov skal sognepræsten heller ikke længere for fattig- og 
skolesagers vedkommende være født medlem. Hver kom
munes fattig-, skole- og vejvæsen samt andre kommu
nale anliggender skal styres af sognerådet under amts
rådets tilsyn.

20. april 1908 kom en ny kommunallov, der indførte 
almindelig og lige valgret for mænd og kvinder fra 25 
års alderen. Medens valgperioden før var 6 år (med valg 
hvert 3. år, skiftevis af de højestbeskattede og de almin-

•) Født skolepatron var enhver mand, som ejede over 32 td. hartkorn. Fand
tes ingen s&dan, udnævnte amtsskoledirektionen en af sognets grundejere til

l skolepatron.
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delige vælgere), sattes den nu til 4 år, og samtlige sogne
rådsmedlemmer vælges på en gang og afgår på en gang. 
Dog er det en pligt at modtage valg i to efter hinanden 
følgende valgperioder. Afstemningen er hemmelig, og 
valget foregår efter lister, der indleveres til valgbesty
relsen senest den fjerde aften før valget. Valgene, der 
før afholdtes i desember, afholdes nu i marts, hvad der 
hænger sammen med, at regnskabsåret, der hidtil havde 
fulgt kalenderåret, nu regnes fra 1. april til 31. marts. 
— Ifølge samme lov må en kommune ikke udskrive 
større skattebeløb (såvel skat på fast ejendom som per
sonlig skat) end det af det foregående sogneråd vedtagne 
overslag øget med en fjerdedel, uden amtsrådets sam
tykke. Nægtes dette, foretages nyt, overordentligt valg, 
og det nye sogneråd bestemmer da, om beløbet skal ned
sættes eller ikke.

b. Fattigkommissionen.

Sognepræ sterne :
Pastor J. O. S. From (1803—1808).

—  L. M. Lund (1808—1832).
—  H. Chr. Storm (1832—1833).
—  Math. Kragh (1833—1839).
—  Fr. Hammerich (1839—1841).

P o litim este ren s  s ted fo rtræ dere :
Sognefoged Erik Nielsen Lysholt, Hesselballe (1803—07).

—  Hans Nielsen Grunnet, Ågård (1807—1810). 
— Niels Hansen Grannet*), Ågård (1810—1811).
—  Niels Jørgensen, Nebel (1811—1825).
— Søren Madsen Buhl, Hesselballe (1825—29). 
—  Jens Christensen, Fredsted (1829—1835).

*) Han gav kun møde én gang. Om Niels Jørgensen', Nebel, var stedfortræder 
for politimesteren, véd jeg ikke bestemt, men han gav i hvert fald stadigt 
møde og var ikke valgt medlem.
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De øvrige m edlem m er:
Gårdmand Christen Nielsen, Fredsted (1803—1812).

—  Jens Nissen, Brakker (1803—1810).
—  Niels Greisen, Ågård (1803—1810).
—  Holger Buhi, Starup (1803—1810).
— Niels Iversen, Nebel (1803—1809).
— H. Wulff, Nebel mølle (1809—1811).
—  Søren Madsen Buhl, Hesselballe (1810—1818). 
—  Niels Terp, Brakker (1810—1814).
—  Mads Larsen, Nebel (1811—1815).
— Jens Christensen, Fredsted (1812—1818).

Aftægtsmand Hans Nielsen Grunnet, Ågård (1814—1823). 
Gårdmand Christen Andersen. Hesselballe (1819—1825).

—  Ude Pedersen, F’vdsted (1819—1826).
—  Mads Pedersen, A gård (1823—1827).
—  Broder Nissen Solgård (1825—1832).
—  '~~'Jehs Ravn, r redsted (1827—1£30).
—  Mads Poulsen, Ågård (1827—1831).
—  Henrik Larsen, Borlev (1831—1834).

Forpagter Ammentorp, Ågård (1831—1833).
Gårdmand Johannes Thulesen*), Nebel (1832—).

—  Hans Daugård*), Starup (1832—).
—  Peder Meden*), Brakker (1834—).

c. Sogneforstanderskabet.

Valg 9. desember 1841.
Sognepræst Fr. Hammerich.
Gårdmand Henrik Petersen, Nebel.

— Peter Sager, Fred sted.
—  Jens Skoutrup, Ågård kro.
—  Johan Bertelsen, Egeland.
—  Jens Henriksen, Skovgård.

•) Om disse tre mænd var fattigforstandere indtil 1841, eller de afløstes af 
andre, véd jeg ikke, da der ingen fattigprotokol findes for tidsrummet 1835—1841.
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Gårdmand Laurits Fredsted, Hesselballe.
—  Søren Seiersen, Borlev.
— Johannes Thulesen, Nebel.

Pastor Hammerich, der var formand, bortrejste alle
rede 1842, og hans kapellan Fr. He liv eg trådte da ind i 
forstanderskabet, men L. Fredsted i Hesselballe blev for
mand (1842—1847). Han var den første bonde her i 
kommunen (og måske i hele landet), der var formand 
for sogneforstanderskabet. 1844 blev P. A. F. Theilade 
præst i Starup-Nebel, og han indtrådte da i forstander
skabet.

Valg 17. desembep 1844.
Ved lodtrækning bestemtes følgende til at afgå: Johan 

Bertelsen — Jens Henriksen — Jens Skoutrup — Søren 
Seiersen. I deres sted valgtes:
Gårdmand Chr. Hansen, Højgård (51 st.).

—  Peder Berg, Starup (41 st.).
—  Niels Jørgensen Poulsen, Nebel (38 st.).
—  Niels Fischer, Starup (31 st.).

Valg 17. desembep 1847.
Gårdmand Jens Henriksen (2.), Skovgård (34 st.).

—  Niels Daugård, Fredsted (34 st.).
—  Jesper Jespersen, Nebel (25 st.).
—  Peter Terp, Terpsminde (22 st.).

Pastor Theilade blev formand (1848—1855).

Valg 13. desembep 1850.
Gårdmand Jakob Berg, Starup (26 st.).

—  Jens Damkjær, Ågård kro (25 st.).
— Campen, Nebel mølle (21 st.).
—  Peder Grunnet, Nebel (21 st).

Peder Grunnet døde 1851, og gårdmand Poul Jensen,
Nebel, valgtes da i hans sted.
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Valg 13. desember 1863.

Gårdmand Niels Jensen, Borlev (29 st.).
—  Jens Daugård, Fredsted (23 st.).
—  Jens Chr. Lykke, Brakker (22 st.).
—  Peder Pedersen Kudsk, Starup (21 st.).

Da pastor Theilade i foråret 1855 blev syg, valgtes
Jakob Berg til formand.

Valg 14. desember 1865 (den almindelige vælgerklasse).
Bolsmand Mikkel Lind, Nebel (38 st.).
Gårdmand Søren Eriksen, Ågård (32 st.).

—  Jens Påskesen, Starup (29 st.).
Bolsmand Johan Pedersen, Brakker (28 st.).

Valg 21. desember 1855 (de højestbeskattede).
Gårdmand Niels Hviid, Nebel (29 st.).

—  Christen Sørensen, Nebel (29 st.).
—  Anders Nielsen, Borlev (27 st.).
—  Johan Bertelsen (2.), Egeland (25 st.).
—  Peter Sager (2.), Fredsted (18 st.).

Johan Bertelsen blev formand (1856 — 1861).

Valg 8. desember 1858 (alm. vælgerklasse).
Smed Christen Laugesen, Brakker (57 st.).
Hørsvinger Laurs Jensen, Ågård (56 st.).
Gårdmand Laust Johannesen, Nebel (41 st.).

—  Jens Jakobsen, Starup (26 st.).

Valg 17. desember 1861 (højestbeskattede).
Gårdmand Niels Fischer (2.), Højgård (23 st.).

— Ole Daugård, Starup (20 st.).
— G. Campen (2.), Nebel mølle (18 st).
—  Frands Hansen, Nebel (18 st.).
—  Niels Jørgensen Poulsen (2.), Nebel (17 st.).
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Niels Fischer afløste Johan Bertelsen som formand 
(1862—1867). 21. marts 1863 valgtes gårdmand Niels 
Brødsgård, Hesselballe, istedetfor Christen Laugesen, der 
var fraflyttet sognet.

Valg 16. desember 1864 (alm. vælgerklasse). 
Gårdmand Jørgen Gregersen, Borlev (53 st.).

—  Jens Chr. Lykke  (2.), Brakker (49 st.).
—  Niels Daugård (2.), Fredsted (46 st.).
—  Søren Eriksen (2.), Ågård (46 st.).

d. Sognerådet.
Valg 12. desember 1867 (højestbeskattede). 

Gårdmand Jakob Berg (2.), Stamp (46 st.).
— Peter Jørgensen, Hesselballe (40 st.).

Provst M. Mørch, Starup (37 st.).
Gårdmand Zakarias Mortensen, Nebel (34 st.).

—  Poul Jensen (2.), Nebel (30 st.).
Jakob Berg blev formand (1868—1873). Da provst

Mørch flyttede fra sognet, blev 24. novbr. 1868 gårdmand 
Jens Henriksen (3.), Skovgård, valgt i hans sted, men 
han frasagde sig hværvet 1871, og 25. marts s. å. valgtes 
da gårdmand Jens Fredsted.

Valg 10. desember 1870 (alm. vælgerklasse). 
Gårdmand Rasmus Buhi, Fredsted (63 st.).
Bolsmand luer Andersen, Brakker (60 st).
Gårdmand Henrik Ravn, Sorgenfri (52 st.).
Bolsmand Hans Rasmussen, Borlev (45 st.).

Valg 8. desember 1873 (højestbeskattede). 
Gårdmand Niels Andersen Sager, Fredsted (40 st.).

—  Ole Daugård (2.), Starup (38 st.).
— Poul Jensen (3.), Nebel (30 st.).
—  Jørgen Ravn, Nebel (25 st.).
—  Jens And. Håstrup, Ågård (15 st.).
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Andersen Sager var formand 1874 og begyndelsen af 
næste år, men da han så bad sig fritaget for hværvet, 
blev Poul Jensen formand (1875—76). Dærefter var An
dersen Sager formand igen (1877—78).

Den 26. maj 1879 valgtes gårdmand Christen Meyer, 
Ågård, til sognerådsmedlem istedetfor J. A. Håstrup, som 
var rejst fra sognet.

Valg 4. desember 1876 (alm. vælgerklasse). 
Gårdmand Jørgen Gregersen (2.), Borlev (151 st.). 
Husmand Jens Rasmussen, Brakker (125 st.). 
Friskolelærer Marinus Jørgensen, Nebel (65 st.). 
Gårdmand Niels Peter Hansen, Nebel (65 st.).

Da Marinus Jørgensen døde, valgtes i hans sted gård
mand Holger Henriksen, Skovgård, den 12. oktober 1878. 
Han valgtes kort efter til formand (1879—1887).

Valg 27. november 1879 (højestbeskattede). 
Gårdmand Poul Jensen (4.), Nebel (56 st.).

— Laurits Thuesen Andersen, Starup (37 st.).
—  Jens Daugård, Fredsted (32 st.).
—  Christen Meyer (2.), Ågård (32 st.).
—  Jens Fredsted (2.), Starup (28 st.).

Valg 4. desember 1882 (alm. vælgerklasse). 
Gårdmand Holger Henriksen (2.), Skovgård (165 st.).

—  Rasmus Kjøbmand, Nebel (96 st.).
—  Jens Ravn, Brakker (87 st.).
—  Johan Knudsen, Nebel (84 st.).

Valg 19. november 1885 (højestbeskattede). 
Gårdmand Anders Brødsgård, Nebel (67 st.).

— Johan Sørensen, Fredsted (36 st.).
— Laurits Thuesen Andersen (2.), Starup (35 st.).
—  Søren Pedersen, Starup (35 st.).

—  Christian Thygesen, Hesselballe (33 st.).
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Jens Raun var sognerådsformand i 1888. Samme år 
udtrådte Søren Pedersen af sognerådet, og 2. juli 1888 
valgtes da i dennes sted gårdmand luer Berg, Starup. 
Thygesen døde 1891, og L. Thuesen Andersen fraflyttede 
sognet samme år, men der blev intet suppleringsvalg 
foretaget.

Valg 26. november 1888 (aim. vælgerklasse).
Gårdmand N. Andersen Sager (2.), Fredsted (182 st).

— Jes Sørensen, Borlev (150 st.).
—  Sejr Hansen, Ågård (121 st.).
—  Hans Jensen, Nebel (118 st).

luer Berg valgtes til formand (1889—1894).

Valg 18. november 1891 (højestbeskattede).
Gårdmand luer Berg (2.), Starup (60 st.).

—  Niels Peter Hansen (2.), Nebel (58 st.).
Møller Jens Madsen, Ågård (51 st.).
Forpagter Jens Thygesen, Hesselballe (44 st.).
Gårdmand Poul Terp, Brakker (42 st.).

Da Jens Thygesen flyttede fra kommunen, valgtes i 
hans sted gårdmand luer Kyed, Hesselballe, 12. desem
ber 1894.

Valg 26. november 1894 (aim. vælgerklasse).

Bolsmand Gregers Jørgensen, Borlev (220 st.).
Dyrlæge N. K. Nielsen, Nebel (138 st.).
Gårdmand Peter Olesen, Fredsted (138 st.).

—  Søren Høj, Ågård (133 st.).
Møller Jens Madsen valgtes til Formand (1895—1896). 

Han afløstes af Søren Høj (1897—1899). Da Søren Høj 
døde, valgtes til sognerådsmedlem i hans sted bødker 
Hans Munk, Ågård, i desember 1899.
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Valg 6. desember 1897 (højestbeskattede). 
Gårdmand Jens Daugård (2.), Toftvang (33 st.).

—  Hans Henrik Ravn, Sorgenfri (30 st.).
—  Jens Kyed, Starup (29 st.).
—  Bertel Såtterup, Brakker (29 st.).
— Frederik Meyer, Nebel (28 st.).

Jens Daugård valgtes til formand (1899—1903).

Valg 28. november 1900 (aira. vælgerklasse). 
Gårdmand Jeppe Thomsen, Starup (226 st.).
Forpagter Niels Peter Petersen, Brakker (181 st.).
Smed Zakarias Madsen, Nebel (175 st.).
Bødker Hans Munk (2.), Ågård (120 st.).

Valg 7. desember 1903 (højestbeskattede). 
Gårdmand Niels Peter Hansen (3.), Nebel (40 st.).

—  Axel Thygesen, Hesselballegård (36 st.).
—  Valdemar Petersen, Fredsted (35 st.).
—  Theodor Nielsen, Borlev (34 st.).
—  Peter Madsen, Starup (29 st.).

Axel Thygesen valgtes til formand 1904 og beklæder 
endnu denne stilling.

Valg 10. desember 1906 (aira. vælgerklasse).
Smed Zakarias Madsen (2.), Nebel (234 st.).
Gårdmand Anton Kruse, Brakker (187 st.).
Bolsmand Jakob Sørensen, Ågård (176 st.).
Blikkenslager Anders Andersen, Ågård (127 st.).

Valg 10. m arts 1909.
På liste A (»fælleslisten«) afgaves 210 st. og valgtes: 

Gårdmand Anton Kruse (2.), Brakker.
—  Axel Thygesen (2.), Hesselballegård.

Bolsmand Hans Chr. Frederiksen, Fredsted.
Blikkenslager Anders Andersen (2.), Ågård.
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På liste B (Ågårdlisten) afgaves 81 st. og valgtes: 
Friskolelærer Poul Lindholm, Ågård.

På liste C (Nebellisten) afgaves 134 st. og valgtes: 
Gårdmand Hans Jensen, Nebel.

—  Karl Hansen, Nebel.
—  Mikkel Pedersen, Nebel.

På liste D (Staruplisten) afgaves 66 st. og valgtes: 
Gårdmand Jens Kyed, Starup.

På liste E (Gravenslisten) afgaves 38 st., ingen valgtes.

e. Fattighusene og fattiggården.
I ældre tid var der tre fattighuse her i kommunen: 

et i Fredsted (matr. nr. 17), som byens mænd selv ejede, 
og hvori kun denne bys fattige kunde få plads; et i 
Ågård (bagved, hvor nu skomager Rasmussen bor) og 
et i Nebel.

1815 vedtog fattigkommissionen at sælge Agård fattig
hus og samtidig udvide Nebel fattighus, noget, de Neb- 
linger fandt sig brøstholdne ved, idet de mente, at deres 
sogn ved denne foranstaltning vilde blive mer bebyrdet 
med tiggeri end Starup sogn. Sagen ordnedes dog i 
mindelighed, idet fattigkommissionen lovede at tage hen
syn til denne ulæmpe, når ligningen lagdes.

Nebel fattighus var nu fælles for hele kommunen 
indtil 1859, da man bestemte igen at opføre et fattighus 
i Starup sogn. Der blev vældig strid om, hvor det skulde 
ligge, idet fire medlemmer af forstanderskabet (Johan 
Bertelsen, Peter Sager, Laurs Jensen, Jens Jakobsen) 
vilde have det bygget i Gravens (på matr. nr. 37, Starup), 
og fire andre (Christen Laugesen; Laurs Johannesen, 
Christen Sørensen, Anders Nielsen) vilde have det bygget 
på Starup søndermark (matr. nr. 1IX), medens det niende 
medlem (Niels Hansen Hviid) ikke vilde have det nogen 
af disse steder. Man henvendte sig da til amtmanden

10
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og bad ham ved en resolution afgøre, hvor huset skulde 
ligge. Amtmanden sendte herredsfoged Saxild herud, 
men denne kom dog ikke til at intervenere i sagen, 
idet Niels Hviid sluttede sig til de fire førstnævnte, 
hvorved byggepladsen i Gravens fik flertal. De andre 
fire var imidlertid ikke tilfredse med den ordning, hvorfor 
de sendte en klage ind til ministeriet, nægtede at under

skrive protokollen og modarbejdede Sagen på enhver 
vis, hvilket dog altsammen intet nyttede: byggepladsen 
blev købt, og fattighuset opført i Gravens.

Gravens fattighus bestod ikke ret mange år. 1866 
blev der (jeg véd ikke af hvem) indgivet et forslag til 
sogneforstanderskabet om at oprette en arbejdsgård. For
standerskabet tog velvilligt på sagen, men det blev dog 
først det nye sogneråd, som førte den igennem, idet det 
købte Jørgen Knudsens gård i Nebel, der 1869 indret
tedes til fattiggård. Fattighuset i Gravens blev da brudt 
ned, og dets bygning flyttedes til Nebel og tilbyggedes 
fattiggårdens stuehus.
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f. Kommunens status

ved slutningen af årene 1881, 1891, 1901 og 1910/n.

Form ue:

F orm uens a r t
’*/.» 1881 •7» 1891 81/u 1901 8,/s 1911

Kr. Øre Kr. Øre Kr. Øre Kr. Øre

Kapitaler, over hvilke der 
Ikke kan disponeres uden 
amtsrådets samtykke......... > > » > » > 1444 31

Andre kapitaler............ 1093 95 500 00 > > 1519 63
Koste ejendomme: 
o) skolerne.................... 33400 00 54305 00 54305 00 51705 00
b) fattiggården.............. 27900 00 27900 00 27900 00 27900 00
c) fattighuset i Nebel .. 340 00 1500 00 1500 00 » >
(1) sprøjtehuse med

sprøjter................... 600 00 770 00 1325 00 1450 00

Formue ia lt... 63333 95 84975 00 85030 00 84018 94

Gæld:

Gældens Art
»»/«» 1881 •Vu 1891 •*/.» 1901 •*/» 1911

Kr. Øre Kr. Øre Kr. Øre 1 Kr. Øre

Lån til fattigvæsen....... 6923 42 2874 29 > » » >
LAn til skolevæsen---- 2800 00 17911 32 8851 24 > >
Jernbanelån.................. > > > > 63624 93 50584 03
LAn til vejanlæg ........ > > > > 5511 27 1583 99
Andre lån...................... > » 7500 00 7450 oo 11 5000 00

Gæld ialt . 9723 42 28285 61 85437 44 1 57168 02

10*
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g. Kommunens budget for årene

Ind tæ g t:

Ind tæ g tens a rt
1881 1891 1901 19l0/n

Kr. Øre Kr. Øre Kr. Øre Kr. Øre

1. Overskud fra forrige år. > > 1189 63 > > > >
2. Indtægt af kapitaler,

ejendomme o. desl. .. 84 27 133 72 51 84 232 98
3. Forbrug af aktiver....... > > > > > > 2 75
4. Optagne lån:

a) faste lån.................... > > > > 2000 > 5000 00
b) midlertidige lå n ....... 1288 21 500 00 800 > 3800 00

5. Tilskud fra
a) statskassen................ > > 608 16 > > 454 51
b) amtsfonden............... 607 40 304 08 > > » >
c) skolefonden.............. 37 50 > > > > > >
d) amtsfattigkassen....... » > 552 14 300 00 > »

6. Andre indtægter (nærings
afgifter, bøder m. m.). ♦ . . 615 38 318 74 3252 15* 688 58

7. Skatter
a) erhvervskommune-

skat ............... ........ > > » > > > 140 67
b) hartkornsskat............ 7713 76 8259 20 16515 28 10463 34
c) ejendomsskyld.......... > > > > > » 6967 19
d) formue- og lejligheds

skat ........................ 4086 31 8053 60 8427 99 9506 64
e) l ‘/s 7o af statsskatten. » > > > > > 64 21

Ialt... 14432 183 19921 27t 31347 26 37320 87

•) Herunder statens tilskud til alderdomsunderstøttelse, kr. W 7.73. 
t) En fejlregning; summen bliver kr. 19919.27.
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1881, 1891, 1901 Off l9 10/ii.

U dgift:

U dgiftens a rt
1881 1891 1901 19*’/u

! Kr. Øre Kr. Øre Kr. Øre Kr. Øre

1. Underskud fra forrige 
å r ............................... 552 14 » > > » 488 25

2. Rente og afdrag på lån. 974 02 2412 13 6785 33 7763 08
it. Forøgelse af aktiver... 56 00 500 00 500 00 2 75
4. Fattigvæsenet.............. 4462 65 6002 49 5984 44 6805 75
ft. Den fri fattigkasse ni. m. 865 00 770 00 902 25 > >
tt. Tilskud til hjælpe

kassen........................ > > > > > > 466 66
7. Tilskud til sygekassen. 200 00 325 00 425 00 500 00
H. Tilskud til sygepleje- 

foreningen o. lgn....... > > > > > 250 00
0. Alderdomsunderstøt- 

telse........................... » > 731 00 6090 21§ 4205 68
Ih. Skolevæsenet............... 3858 00 5634 18 7186 74 8928 73
II. Vejvæsenet................... 3038 77 1599 15 1576 82 4051 17
12. Brandvæsen, sprøjte

hold m. m.................. 11 00 3 00 10 00 30 40
lit. Vand- og hegnsyn....... 2 00 > > > > > >
14. Afløst pligtarbejde . . . 90 00 90 00 90 00 70 00
Ift. Tilskud til amtsfattig- 

kassen........................ 18 18 18 18 18 18 18 18
Ilt Bestyrelsesudgifter---- > > > > 300 » 1305 24
17 Andre udgifter .......... 298 07 1429 13t 508 84 915 35
IH. Overskud..................... » > 407 01 969 45 1519 63

Ialt -. 14432 83* 19921 27 31347 26 37320 87

*) Fejlregning; summen bliver kr. Ï4425.53.
t) BL a. kr. 1216.33 til oldenborreindsamling.
§) Egentlig kun kr. 3262.48, idet staten (som det ses under »Indtægt«) har tilskudt 

kr. 2837.73.
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h. Hjælpekassen.
Ved lov af 8. marts 1856 oprettedes de såkaldte frie 

fattigkasser, af hvilke fattige folk, som boede i kommu
nen og ikke havde nydt offentlig hjælp, kunde få un
derstøttelse, uden at denne havde fattighjælps følger. Den 
frie fattigkasse havde en bestyrelse, der bestod af tre 
mænd, som var valgt for tre år, og dens indtægter var 
gaver, bøder, forlystelsesafgifter samt fakultative bidrag 
fra kommunen.

Denne institution ophævedes ved loven af 4. maj 1907, 
der indstiftede hjælpekasser istedetfor. Disse virker om
trent ved de samme midler og på samme måde som de 
frie fattigkasser, dog er det meningen, at kommunen 
skal yde et større tilskud til disse end til hine. Den 
har ingen pligt i så henseende, men anspores dærtil, 
idet der stilles en delvis refusion fra staten i udsigt. 
Sognerådet kan uden amtsrådets samtykke bevilge ind
til 30 øre pr. indbygger til hjælpekassen.

Hjælpekassens bestyrelse, der vælges på samme måde 
som sognerådet, men kun for tre år, skal bestå af mindst 
fem medlemmer, og disse bestemmer efter et skøn, hvilke 
trængende der skal have hjælp, og hvor stor denne skal 
være.

Starup-Nebel kommunes årlige ordinære tilskud til 
hjælpekassen er 650 kr., hvilket beløb dog de to sidste 
år er overskredet med henholdsvis 200 og 100 kr.

Starup-Nebel hjælpekasses bestyrelse tæller 7 medlem
mer. Til det første valg (23. marts 1908) indkom to li
ster, af hvilke liste A fik 41 stemmer og følgende tre 
valgt: Fru Else Hviid, Nebel.

Fru Dorthea Kruse, Brakker.
Sognepræst J. Kj. Carlsen, Stamp.

Liste B fik 42 stemmer og fire valgt:
Husmand Otto Sørensen, Gravens.
Uddeler Niels Hansen, Nebel.
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Fru Marie Knudsen, Ågård.
Fru Kirstine Bramsen, Nebel.

Til valget 20. marts 1911 indkom kun én liste, der 
således valgtes uden afstemning. Den indeholdt de af- 
gåedes navne med undtagelse af, at husmand Hans Kåd, 
Gravens, var trådt i stedet for Otto Sørensen, som var 
bortflyttet.

Uddeler Niels Hansen har hele tiden været formand,

i. Værgerådet,

hvis opgave er at tage sig af forsømte og vanartede 
børn, er indstiftet ved lov af 14. april 1905. Det skal 
bestå af fem medlemmer : sognepræsten, en i kommunen 
fast ansat lærer eller lærerinde, samt tre af sognerådet 
valgte personer, hvoraf den ene skal være sogneråds
medlem.

Værgerådet for Starup-Nebel kommune kom 1905 til 
at bestå af følgende medlemmer :

Sognepræst J. Kj. Carlsen, Starup (formand). 
Skolelærer A. C. Abitz, Ågård.
Sognerådsformand A. Thygesen, Hesselballe.
Uddeler Niels Hansen, Nebel.
Fru Dorthea Kruse, Brakker.

A. Thygesen afløstes 1909 af sognerådsmedlem, blik
kenslager A. Andersen. De øvrige fungerer endnu.

j. Menighedsrådet,

der indstiftedes 1903, og hvis opgave var at tage beslut
ning om forskellige mindre betydningsfulde forhold ved
rørende kirkens brug, lærebøger og lignende, samt afgive 
betænkning ved sognedelinger og præsteembeders besæt
telse, existerede kun en valgperiode (fra 1. januar 1904 
til 31. desember 1909). Sognepræsten var født formand 
for menighedsrådet. De øvrige medlemmer valgtes ved 
listevalg. Starup menighedsraad bestod af sex valgte
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medlemmer, Nebel af fire. Ingen af stederne indkom 
der mere end én liste.

S ta ru p  m e n ig h e d s rå d :
Sognepræst J. Kj. Carlsen, Stamp.
Gårdmand Anton Kruse, Brakker.

—  Valdemar Petersen, Fredsted. 
Friskolelærer Poul Lindholm, Ågård.
Gårdmand Jakob Larsen, Borlev.

—  Therkild Nikolajsen, Stamp. 
Boelsmand Jens Mogensen, Brakker.

N e b e l m e n ig h e d s rå d :
Sognepræst J. Kj. Carlsen, Starup.
Gårdmand Peder Lauesen, Nebel.
Sognefoged N. E. Brødsgård, Nebel.
Direktør Severin Jørgensen, do.
Bolsmand Iver Buhi,*) do.

k. Skolekommissionen.

Som allerede nævnt bestemtes det i skoleloven af 1814, 
at hver kommune skulde have sin skolekommission, 
der bestod af sognepræsten, samtlige skolepatroner og 
en eller to skoleforstandere. Ved lov af 6. juli 1867 æn
dredes det til, at skolekommissionen skal bestå af tre 
medlemmer, nemlig sognepræsten, der er født formand, 
og to af sognerådet for tre år valgte mænd, af hvilke 
mindst den ene skal være sognerådsmedlem. Ifølge lo
ven af 29. marts 1904 kan de valgte medlemmers antal 
øges til fire, af hvilke mindst to skal være udenfor 
sognerådet, og mindst to være familjefædre eller enker, 
som har undervisningspligtige børn.

Skolekommissionens opgave er at have det nærmeste

*) Da han 1905 flyttede bort fra sognet, indtrådte bestyrer Hans Fink i 
hans sted. *
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tilsyn med kommunens folkeskoler og disses læreres 
embedsførelse.

Den nuværende skolekommission for Starup-Nebel 
består af:
Sognepræst J. Kj. Carlsen, Starup.
Gårdmand Anton Kruse, Brakker (valgt 1909).

—  Karl Hansen, Nebel ( do. )
Skrædder Karl Schmidt, do. (valgt 1907, genv. 1910). 
Fru Margrethe Krag, Bøgeskov (valgt 1910).

1. Kommunens legater.

Det første legat her i kommunen stiftedes 1806 af 
Knud Andersen (Møller), der var en søn af Anders Laur
sen på gård nr. II i Hesselballe og i en årrække boede 
i Nebel mølle. Legatets størrelse var 100 rdl.

Erik Nielsen Lysholt, der var sognefoged og boede på 
gård nr. III i Hesselballe, stiftede 1807 det næste legat. 
Også det var på 100 rdl., men disse omsattes 1813 til 
20 rigsbankdaler, hvilken sum dog siden øgedes, jeg ved 
ikke hvorledes, til 30 rbdl. Nogle i hans testamente 
nævnte personer skulde i deres levetid nyde renterne af 
legatet, men efter deres død skulde renterne tilfalde Sta
rup sogns fattige.

Det tredje legat stiftedes 1837 af pastor Joachim Otto 
Schack From, der 1798—1808 havde været præst i Sta
rup-Nebel. Ogsaa dette legat var på 100 rdl.

Fundats for disse tre legater, hvis sum nu udgør 460 
kr., er stadfæstet 2. juni 1884.

Sognerådet uddeler hvert år ved juletid legatrenterne.
Gårdmand Conrad Andersen i Borlev stiftede ved sin 

død 1879 et legat på 500 kr., af hvilket renterne skulde 
tilfalde den frie fattigkasse. Da denne institution op
hævedes 1907, tilfaldt legatet hjælpekassen, hvis besty
relse suppleret med et sognerådsmedlem hvert år ved 
juletid uddeler dets renter.
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I 1880’erne stiftede gårdmand Niels Brødsgård i Hessel
balle et legat på 1000 kr., hvis renter årligt uddeles af 
sygekassens bestyrelse til de ti ældste af sygekassens 
medlemmer.

m. Sognefogderne.

Hvor gammel sognefogedinstitutionen er her i landet, 
ved jeg ikke, og jeg ved heller ikke, hvem der i ældre 
tid beskikkede sognefogderne, men efter forordningen af 
11. novbr. 1791 udnævnes de af amtmanden efter forslag 
af politimesteren. Regelen er, at der i hvert sogn kun 
skal være en sognefoged, men for særdeles store sogne 
kan dog ansættes to, og Starup sogn har dærfor den 
meste tid været delt i to fögderier.

Jeg har ikke hverken i arkiverne eller på amtskontoret 
kunnet få nogen oplysning om sognefogderne, og de 
lister, jeg giver her, er dærfor på sine steder noget 
mangelfulde.

S ta ru p  fo g d e ri.
Jacob Hår, Skovgård (17..—1743).

Peder Buhi, Skovgård (17. .—1797).
Jacob Iversen, Starup (1798—1812).
Iver Jacobsen, Starup (1812—1825).
Jens Christensen, Fredsted (1825—1836).
Johan Bertelsen, Egeland (1836—1867).
Jakob Berg, Starup (1867—1890).
Iver Berg, Starup (1890—1903).
Jens Kyed, Starup (1903—)

Å gård  fo g d eri.
Erik Nielsen Lysholt, Hesselballe (før 1780—1807). 
Hans Nielsen Grunnet, Ågård (1807—1810).
Niels Hansen Grunnet, Ågård (1810—1821).
Søren Madsen Buhl, Hesselballe (1821—1831).
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Albrecht Christoffer Hardt, Ågård (1831—1834). 
Peder Sørensen Krogager, Ågård (1834—1837(?)) 
Laurits Fredsted, Hesselballe (1837(?)—184.) 
Søren Eriksen, Ågård (før 1848—1855).
Sammen med Starup fogderi (1855—1902). 
Mads Fischer, Ågård (1902—).

N ebel fo g d eri.
Niels Jørgensen, Nebel (før 1808—efter 1822). 
Anders Hansen, Nebel (før 1833—før 1848). 
Niels Jørgensen Poulsen, Nebel (før 1848—1880). 
Poul Jensen, Nebel (1880—1886).
Niels Peter Hansen, Nebel (1886—1898).
Niels Ebbesen Brødsgård, Nebel (1898—1906). 
Peter Meyer, Nebel (1906—).



III.Forskellige institutioner,
a. Sygekassen.

I foråret 1866 stiftedes »Starup sogns syge-hjælpe- 
forening«, hvis formål var, »at dens medlemmer ved 
månedlige bidrag sikre sig en passende hjælp i sygdoms
tilfælde«. Dette bidrag kunde være 8 3 eller 1 m., og 
hjælpen rettede sig dærefter. Foreningen har siden mod
taget både en udvidelse og en indskrænkning. Udvidelsen 
består i, at Nebel sogn er kommet med, og indskrænk
ningen er den, at medens oprindelig »enhver mand eller 
kvinde, som bor i Starup sogn, og som ej har nydt un
derstøttelse af samme«, kunde blive medlem, så er det 
nu kun ubemidlede mænd og kvinder, der kan optages. 
Denne indskrænkning hænger sammen med sygekasse
loven af 12. April 1892, ifølge hvilken statsanerkendelsen 
er betinget af, at sygekassens medlemmer er »ubemidlede 
arbejdere, husmænd, håndværkere og næringsdrivende, 
lavt lønnede bestillingsmænd og andre med de nævnte 
i økonomisk henseende ligestillede mænd og kvinder«. 
Starup-Nebel sogns sygekasse blev statsanerkendt 1894.

Foreningens første formand var gårdmand Jens Chri
stian Lykke i Brakker, der havde været meget ivrig og 
virksom for dens oprettelse, men da der først i 1870erne 
gik politik i sygekassen, blev J. Chr. Lykke, der var 
kras højremand, vraget, og sognefoged Jakob Berg i Starup 
valgt i hans sted. Efter at han havde været formand i
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en række år og bestyret kassens sager godt, nedlagde 
han på grund af svagelighed hværvet, og gårdmand 
Henrik Henriksen, Bøgeskov, valgtes da til formand. Han 
afløstes 1895 af J. Chr. Lykkes svigersøn, gårdmand 
Hans Pedersen, Brakker, efter hvis død den nuværende 
formand, gårdmand Anton Kruse i Brakker overtog be
stillingen 1900.

Nedenstående skema giver en oversigt over sygekas
sens fremgang i de sidste 12 år:

År 1898 1904 1910

Medlemstal 236 301 436
Kr. Øro Kr. Øre Kr. Øre

Medlemsbidrag........ 633 70 ' 1261 53 j 1725 79
Andre bidrag............ 28 75 20 50 ! 56 75
Statstilskud.............. 573 16 769 56 1193 38
Kommunetilskud . . . 425 » 550 » 500 »

Udbetalt i sygehjælp. 1566 25 2626 24 2737 13
Driftsudgifter............ 59 93 41 72 166 94

Urørlig formue 31/ia . 1000 » ! 1000 » 1000 »
Anden formue 31/ia .. 2034 » J 1815 44 4984 44

b. Fostbroderskabet.

Den 13. maj 1866 samledes 12 unge mænd i et hus 
nede ved Gravens (»Østerlide«) og vedtog at danne en 
forening^ De 12 unge mænd var J. A. Håstrup, A. Mor
tensen og Gunde Thuesen fra Agård, N . Andersen Sager, 
Jens Daugård, Laurs Kring og arkitekt A. C. Nielsen fra 
Fredsted, Iver Berg fra Starup, Poul Terp og forvalter 
Thomsen fra Brakker, Hans Rasmussen fra Borlev og
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fl. Melbye, der nu er stationsforstander i Haurballe. Den 
forening, de stiftede, fik navnet » Fostbroderskabet*, og 
dens formål var ifølge lovenes første § »ved foredrag, 
sang og samtale i sine møder at underholde og uddanne 
EmandeiT'i’̂ ansk, fri og folkelig retning«?

Foreningen holdt sine månedlige møder i Ågård kro, 
og når man nu læser fostbroderskabsprotokollen, får 
man indtryk af, at det hele har gået med liv og lyst, 
noget, man da også får bekræftet, når man taler med 
dem, der har deltaget i møderne. I de første år-var .det 
kun de stedlige kræfter, der virkede, men de sparede sig 
'heller ikkeT”Ved næsten hvert møde holdtes 2 à 3 fore
drag, diskuteredes om et eller andet æmne, holdtes op- 
læsmhg^jg blev afsunget flere fædrelandssange.

Foredra^ghe var af højst forskellig art. Jens Daugård 
holdt sig mest*1ikjnstorien. Han holdt en række myto
logiske foredrag, ta’lte&ffr-Iianskhedens kamp mod Tysk
heden i Valdemar den stores tid samt holdt forskellige 
andre foredrag af lignende art. Brødrene Niels og Poul Terp 
holdt sig dærimod til naturvidenskaben. Dog viser pro
tokollen, at Poul "Terp også holdt et foredrag »om det 
danske folk i sammenligning med det israelitiske, først 
i ørken, så til Kanaan, således Dansken først i trældom, 
så til frihed, og sluttede med flere muntre bemærknin
ger i den anledning«. Iver Berg talte om vore ordsprog, 
dyrlæge ,Campen om vore husdyr, japanesisk landbrug 
o. m. m. Arkitekt- "Nielsen talte om beton som bygge
materiale, om søjler, om mælkestuer ög andet til byg
ningsfaget henhørende. Forvalter Thomsen talte om den 
danske bonde, om de personlige stedord og forskelligt 
andet. Også Håstrup holdt en del foredrag, således et 
om »visdom og videnskab, kundskab ogjklogskab«, et 
om naturlige og kunstige magneter og et om de gamle 
Nordboer; men det var dog særligt på et andet felt, han 
havde sin styrke.
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Foreningens første femår var absolut dens interessan
teste periode. Ï den tid var Hastrup formand, og han  ̂
bar ikke blot formandsnavnet, men var virkelig for
eningens bærende kraft. Dette hang sammen med hans 
selskabelige ævner. Håstrup kunde ved møderne deltage 
i enhver diskussion, samtale med alle, med humor læse 
op af Holbergs komedier og fortælle morsomme småting. 
Skulde man om vinteren have tombola, dilettantkomedie 
eller lignende, og om sommeren have skovfest eller 
grundlovsfest, da var han den faste arrangør.

Foreningen voxede sig snart stor. Unge og gamle fra 
nær og fjærn kom og søgte optagelse i den, og det var 
ikke så underligt, for der var sikkert noget at komme 
efter. Om der end har lydt megen umoden tale, så er 
der dog ingen tvivl om, at den begejstring, der glødede hos 
de unge ledere, har måttet gøre indtryk på deres tilhørere. 
Foreningen »Fostbroderskabet« var som en slags høj
skole, over hvis port stod skrevet: »Alvor og gammen 
kan godt sammen«, og det er sikkert de samme følelser, 
der har rørt sig hos dens stiftere som hos dem, der sam
tidig byggede de mange højskoler trindt omkring i landet.

Allerede året efter at foreningen var stiftet, fik den sit 
eget hus — det første folkelige forsamlingshus i Danmark. 
Ved dettes indvielse talte professor Chr. Flor og høj
skoleforstander Ludvig Schrøder, og siden den tid havde 
foreningen jævnlig fremmede talere, især lærerne fra 
Askov, men de stedlige kræfter blev aog ved at virke' 
samtidig med endnu i nogle år. Fra 1870 gik den mer 
og mer over til at blive en almindelig foredragsforening, 
og 1876 ændredes dens love. Nu blev foreningens for
mål »at bidrage til oplysningens fremme ved afholdelsen 
af møder og offentlige foredrag«, hvormed jo var sagt, 
at den nu var fuldstændig gået over i de almindelige 
foredragsforeningers række, og som sådan blev den ved 
at bestå, indtil den i 1899 ebbede ud.
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c. Sparekassen.
Den 2. april 1870 begyndte »Sparekassen for Starup, 

Nebel, Egtved og Viuf sogne« sin virksomhed. Dens 
formål var »dels at give distriktets beboere en let ad
gang til at opspare mindre summer, dels at lette distrik
tets beboere adgangen til at erholde lån på kortere eller 
længere tid«. Den fik lokale i Ågård kro og holdt kon
tordag om lørdagen, på hvilken dag kassereren og to 
andre af bestyrelsens elleve medlemmer skulde give 
møde for at styre kassens forretninger.

I de første år gik kassen godt fremad. Allerede efter 
fire års forløb havde den nået en størrelse af ca. 30,000 
rdl. og havde en reservefond på ca. 600 rdl. Men så gik 
d e r jmlitik i den, hvad der hæmmede dens vækst i ad
skillige år.

Det var højremænd, der især havde virket for kassens 
oprettelse, og skønt Højre og Venstre var omtrent lige
lig repræsenteret i bestyrelsen, var det dog de første, der 
havde overtaget, idet de to mest betydende medlemmer, 
formanden (Niels Terp, Viuf) og kassereren (C. Thyge- 
sen, Hesselballe), var højremænd.

Ved bestyrelsesvalget 1872 spillede politikken endnu 
ingen rolle. Skønt de fleste af kassens interessenter var 
venstremænd, genvalgte man dog de to højremænd Niels 
Terp, Viuf, og J. Woldsen, Fønixborg, som efter lodtræk- 

f ning da skulde gå af, men helt anderledes gik det i 1874.
' Da vragede man nemlig alle de afgående højremænd på
C. Thygesen nær.

Årsagen til denne revolution var Kolding folkebanks 
oprettelse året i forvejen. Denne institution, der var op
rettet på initiativ af folketingsmand C. Berg og udeluk
kende for vënstremænds penge, blev af Tiøjremændene 
betragtet med stærk mistro.

Ved sparekassens ordinære generalforsamling den 24. 
januar 1874 (6 uger efter folkebankens oprettelse) frem-
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kom 10 interessenter med et forslag om, at sparekassen 
skulde søge tilslutning til Kolding folkebank. Der blev 
en varm debat om den sag, men den endte med, at det 
med 16 stemmer mod 14 vedtoges at give bestyrelsen 
frie hænder. Ved bestyrelsesvalget, som afholdtes umid
delbart efter debatten, var det så, at højremændene som 
ovenfor nævnt blev vragede.

Bestyrelsen, der nu bestod af otte venstremænd og tre 
højremænd, vilde dog ikke altfor brat bryde med det 
gamle. Vel valgte den venstremanden P. Jørgensen, Hes- 
selballe, til formand, men samtidig valgte den højreman
den J. Woldsen, Fønixborg, til kasserer, og der blev fore
løbig ikke noget af tilslutningen til folkebanken. Den 
lod dog ikke vente længe på sig. Et par måneder efter 
generalforsamlingen rejste Woldsen en tur til Holsten;^ 
i de to kontordage, han var væk, var J. A. Håstrup kas
serer, og da sparekassen netop da fik nogle penge til
overs, satte han dem i Kolding folkebank.

Dærmed var 101 ude. Da Woldsen kom hjem og er
farede, hvad der var sket, blev han meget vred og op
sagde strax de penge, han havde stående i kassen, hvor
ved han jo udmældte sig af bestyrelsen. Der sammen
kaldtes da strax til en ny generalforsamling for at vælge 
et andet bestyrelsesmedlem, og ved denne lejlighed trop
pede Højre fuldtalligt op — ikke for at få en af deres 
egne valgt (det nyttede jo ikke noget), men for at drille 
Venstre ved at vælge en af de mest umulige inden for 
dette parti, hvilket også lykkedes.

En måned senere opsagde C. Thygesen sine penge. 
Atter skulde der vælges et nyt bestyrelsesmedlem, og 
Højre vilde bære sig ad ligesom sidst, men J. A. Håstrup, 
der nu var bleven kasserer, var ikke den mand, der lod 
sig narre to gange. Han fik denne gang Venstre til også 
at møde fuldtalligt, så tricket mislykkedes for Højre.

Da Niels Terp et halvt års tid senere også trak sig
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ud af bestyrelsen, var Venstre enerådende, hvilket dog 
foreløbigt ikke blev til gavn for kassen. Den nye sty
relse var ikke så god som den gamle, hvorfor efter et 
par års forløb ikke blot de menige højremænd, men også 
adskillige venstremænd begyndte at trække deres penge 
ud, så kassen, der 1876 havde nået en størrelse af over 
73,000 kr., i løbet af tre år sank ned til kun at være 
på 52,500 kr. Den hævede sig dog snart igen, allerede 
1880 steg den 17,000 kr., og den blev nu ved at stige, 
indtil den 1890 nåede godt 203,000 kr. Så dalede den 
atter i tre år og var i 1893 nede på knapt 153,000 kr. 
Siden den tid er den steget temmelig jævnt og er nu 
(1911) oppe på 363,048 kr. 58 øre med en reservefond 
på 27,624 kr. 10 øre.

1905 skiftede sparekassen navn og hedder nu »Spare
kassen for Starup og Nebel sogne«.

Sparekassens besiillingsmænd.

F orm æ nd .
Gårdmand Niels Terp, Viuf (1870—1874).

— Peter Jørgensen, Hesselballe (1874—1888).
— Iver Berg, Starup (1888—1903).
—  N. Andersen Sager, Fredsted (1903—).

N æ stfo rm æ n d .
Gårdmand Iver Berg, Starup (1880—1888).

— N. Andersen Sager, Fredsted (1888—1903). 
—  Poul Terp, Brakker (1903—).

K a sse re re .
Forpagter Chr. Thygesen, Hesselballe (1870—1874). 
Proprietær J. Woldsen, Fønixborg (1874).
Gårdmand J. A. Hastrup, Ågård (1874—1879).

— John Pedersen, Brakker (1879—1908).
—  Peter Mølkjer, do. (1908—).



163

B o g h o ld e re .
Forpagter Chr. Thygesen, Hesselballe (1870—1871).
Skolelærer A. C. Abitz, Ågård (1872—1910).
Friskolelærer Poul Lindholm, Ågård (1910—). 

R ev iso re r.
Skolelærer A. C. Abitz, Ågård (1870—1871).
Gårdmand N. Andersen Sager, Fredsted (1870 —1872).

— do. (1875).
Gårdbestyrer luer Berg, Starup (1873—1875).
Bygmester Hans Rasmussen, Borlev (1872).

— do. (1876—1908).
Skolelærer Hans Jensen, Starup (1873—1874).
Gårdmand N. Andersen Daugård, Viuf (1876—1881).

—  N. A. Hundevadt, Roed (1881—1887.)
Politibetjent Seir Hansen, Ågård (1887—1890).
Bødker Hans Munk, Ågård (1890—1906).
Gårdmand Mads Fischer, Ågård (1906—).
Blikkenslager A. Andersen, Ågård (1908—).

d. Mejeriet.

1882 byggedes Danmarka-4arate andelsmejeri i Hjed- 
ding i Vardeegnen, og i de følgende år rejstes^deCene 
mejeri efter det andet trindt omkring i landet. Her i 
kommunen begyndte man så småt at spekulere på at 
bygge et andelsmejeri 1887, men først 1889 blev det til 
alvor. Det var nok Jens Ravn i Brakker og Christen 
Meyer i Ågård, der var mest oppe for sagen, men først 
da de fik Poul Terp i Brakker med, kom der rigtig gang 
i den. Det stiftende møde holdtes 11. februar 1889, og 
ved dette blev der indtegnet ca. 1100 køer, hvilketantal 
i den nærmest følgende tid øgedes betydeligt.

Det bestemtes, at mejeriet skulde ligge i Ågård, og en 
byggeplads blev indkøbt nede ved åen, hvor vandfor
holdene var gode. I bygningens sokkel indmuredes en

li*
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flaske, hvori lå et pergament med følgende af Poul Terp 
forfattede indskrift:

Atten hundred firs og ni 
bygged vi vort mejeri.
Niende Christian konge var,
Estrup porteføljen bar.
Nutzhorn vogter amtets marv 
Tillisch Kolding herreds tarv.
Jakob Berg er sognefoged, 
men hans søn er også noget: 
præsident i sognerådet, 
sikkert har han sognet bådet.
— Se af præster har vi tvende, 
sagtens vi os kan omvende; 
Thygesen må i Starup virke, 
Brücker er ved Ågård kirke.
Dem til ære skal det siges, 
at de smukt og godt forliges.
~  Berg i folketinget slider, 
djærvelig han fra sig bider.
Peter Knudsen bygger huset, 
men han stoler ej paa gruset, 
han har vældig trampet grunden*) 
blot, ja blot han nåede bunden.

Hansen, Schrøder — smedetampe 
gier maskiner, som kan dampe; 
Rasmussen han er bestyrer, 
blot han nu fornuftigt fyrer; 
tænk, om kedlen sprang blandt andet. 
— Midt på pladsen springer vandet.
I bestyrelsen er vi
og i loven alle ni.
Hansen vor grosserer var,
han leveret øllet har.

Nu vi ønske, alt må lykkes 
smør, såvel som ost, der trykkes. 
Sagen vise sig rentabel, 
onde spåmænds ord som fabel!
Hver bacille skal krepere!**) 
Enigheden skal florere!
Gode kammerater være, 
andelstanken skal os lære!

Hil dig, kære efterkommer, 
vær os ej for streng en dommer! 

(Bestyrelsens navne.)

Den 3. oktober 1889 begyndte Ågård andelsmejeri sin 
virksomhed.

Mejeriet havde kostet ca. 36,000 kr. at opføre, hvilken 
sum, der var lånt, skulde afdrages i de 10 år, andels
kontrakten gjaldt, og når lånet var udbetalt, ejede enhver 
interessent andel i mejeriet efter den mælkemængde, han 
i tiåret havde leveret Enhver interessent skulde da have 
udleveret et andelsbrev lydende på navn og beløb, og 
andelen skulde forrentes med 10 % p. a. for deres ved
kommende, som vedblivende var leverandører, men kun 
med 2 % for dem, der af en eller anden grund hørte op 
med at levere mælk til mejeriet, hvilken sidste slags 
andelsbreve bestyrelsen til enhver tid skulde have ret 
til at indløse med l/± af deres pålydende værdi.

* Grunden maatte piloteres.
Af hvilken linje man ser, at Poul Terp dengang var stærkere udi 

poesien end udi bakteriologien.
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I mejeriets første tiårsperiode steg mælkemængden fra 
godt 5 til godt 8 millioner 8, og omsætningen, der i det 
første regnskabsår var 207,174 kr. 94 øre, var i det 
tiende regnskabsår 329,470 kr. 06 øre.

Da perioden 1899 var udløben, kunde man ikke enes 
om at begynde en ny tiårig andelsperiode, hvorfor meje
riet i to år dreves som aktiemejeri, men fra 1. novbr. 
1901 dreves det atter som andelsmejeri, og der optoges 
nu et lån på 45,000 kr. til at indløse aktiebrevene med, 
hvilket lån ligesom det forrige skulde afdrages i 10 år.

Mejeriet var nu blevet betydeligt større end før, bl. a. 
ved at Hesselballegårds mejeri var blevet nedlagt, og 
dets leverandører havde indmældt sig i Agård. Dette 
talte nu tætved 2100 køer og havde i året 1901—1902 
en omsætning på 418,737 kr. 72 øre. I året 1906—1907 
kulminerede mejeriet med en mælkemængde på lige ved 
11 millioner 8  og en omsætning på 461,329 kr. 64 øre, 
men året efter udtrådte fire af de største leverandører 
(Fønixborg, Hesselballegård, Gammeleje og Egeland), hvad 
der selvfølgelig havde en betydelig nedgang til følge. 
1909—1910 var mælkemængden lOVs million <8 og om
sætningen 451,301 kr. 62 øre.

Omkring nytår 1911 begyndte man i Nebel at speku
lere på at oprette et selvstændigt mejeri dær, som saa 
skulde begynde sin virksomhed, når den tiårige periode 
1. novbr. 1911 var udløben, og da det viste sig, at der 
kunde tegnes 5 à 600 køer, tog man fat på at realisere 
planen. Mejeriet byggedes i løbet af sommeren og be
gyndte sin drift 1. novbr. 1911.

Efter at Nebel mejeri var planlagt, kom der forslag 
fra 32 andelshavere om at opløse Ågård mejeri og bygge 
et nyt i Gravens, hvilket sted man mente var mere cen
tralt, når Nebel gik fra. Forslaget forkastedes, men hen 
på sommeren begyndte en stærk agitation for, at man 
alligevel skulde bygge et mejeri i Gravens, og efter at
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der var indtegnet 4 à 500 køer, tog man fat på opførel
sen dæraf. Også dette mejeri begyndte sin drift til no
vember 1911.

Begge de nye mejerier er opførte af bygmester Phillip 
Walther i Ødsted. Nebel mejeri er monteret af Påsch & 
Larsen i Horsens, Gravens mejeri af Konstantin Hansen 
& Schrøder i Kolding.

Starup-Nebel kommune står således nu med tre i 
gang værende mejerier, af hvilke dog det gamle mejeri 
i Ågård er omtrent lige så stort som dets to aflæggere 
tilsammen.

Mejeriets bestillingsmænd.

B esty re re .
Mads Rasmussen (1889—1891).
Jørg, J. Christiansen (1891—).

F o rm æ n  d.
Gårdmand Poul Terp, Brakker (1889—1891).

— N. Andersen Sager, Fredsted (1891—1892). 
—  Jens Daugård, Fredsted (1892—1894).
— Poul Terp, Brakker (1894—1897).
— Jens Daugård, Fredsted (1897—1898).
—  Jørgen Nielsen, Dons (1898—).

K a sse re re .
Gårdmand Poul Terp, Brakker (1889).

—  Hans Jørgensen, Dons mølle (1889—1893). 
—  Jens Ravn, Brakker (1893—1898).
—  Chr. Meyer, Ågård (1898—1904).
—  Poul Terp, Brakker (1904—).

R ev iso re r .
Lærer 5. P. Petersen, Nebel (1889—1911).

—  P. Buch, Brakker (1889—).
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Nebel mejeri: Formand: Gårdmand Peter Lauesen, Nebel. 
Bestyrer: Ejnar Larsen.

Gravens mejeri: Formand: Gårdmand luer Kyed, Hesselballe. 
Bestyrer : Morten Nielsen.

e. Brugsforeningen.

Danmarks første brugsforening oprettedes 1866 af pa
stor Sonne i Thisted, og i de nærmest følgende år op
rettedes endel brugsforeninger spredt omkring i landet, 
men det var dog først efter 1880, al bevægelsen rigtig 
tog fart.

Her i kommunen stiftedes 1874 Vester Nebel brugs
forening, nærmest på initiativ af gårdmand Jørgen Ravn 
i Nebel. Den bestod af ca. 60 medlemmer fra Starup, Nebel, 
Lejrskov og Almind sogne, og dens første bestyrelse var 
gårdmand Poul Jensen (formand), friskolelærer Marinus 
Jørgensen, gårdmand Jørgen Ravn, gårdmand Jesper Jesper
sen og gårdmand Mikkel Lind, alle i Nebel, samt gård- 
mændene Niels Hansen i Brakker, Augustinus Sørensen i 
Dons, Niels Grunnet i Ferup og bødker Hans Munk i 
Ågård.

Til uddeler valgtes på anbefaling af præsten J. L. 
Knudsen i Lejrskov forhenværende købmand Melbge, men 
det viste sig at være et højst uheldigt valg, idet han i 
løbet af et års tid lavede et underskud på ca. 2000 kr. 
foruden det beløb, han havde stillet kaution for, og som 
bestyrelsen, der var hans kautionister, måtte betale. Han 
efterlod et smukt vinlager, flaske ved flaske med smukke 
etiketter, men »da man smagte på vinen, var den bleven 
til vand«.

Efter Melbyes bortrejse valgtes Severin Jørgensen til 
uddeler, og denne gang var man heldig. Det lykkedes 
Severin Jørgensen i løbet af kort tid at få foreningen 
arbejdet så stærkt op, at den måtte til at anlægge filialer 
i nabobyerne. r
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Den første filial oprettedes i Starup 1879. Dens første 
uddeler var Johan Bruhn, der dog allerede 1880 afløstes 
af den nuværende uddeler Frederik Rødtnes.

Den næste filial oprettedes i Brakker 1883. Den havde 
først Hans Bus til uddeler (1883—1885), så John Pedersen 
(1885—1887) og dærnæst Bertel Såtterup indtil 1903. Efter 
at hans plejedatter i nogle få år havde bestyret forretnin
gen, overtog den nuværende uddeler Jørgen Jørgensen den.

1884 oprettedes en filial i Lejrskov, men denne over
gik 1890 til at blive en selvstændig forening.

Den sidste filial oprettedes i Ågård 1894. Efter at for
henværende købmand Hansen havde bestyret den et par 
år, blev Peter Nørgård uddeler.

Vester Nebel og omegns brugsforening havde 1910 en 
omsætning på 170,000 kr. (Nebel og Ågård hver 50, Sta
rup 40 og Brakker 30). Den udbetaler årlig 11 à 12,000 
kr. i dividende til sine medlemmer og ejer en reserve
fond på ca. 30,000 kr.

Som bekendt er de fleste danske brugsforeninger sam
let i en mægtig fællesforening, men denne fællesforening 
har sit udspring fra den lille brugsforening i Vester Ne
bel, idet Severin Jørgensen omkring 1880 fik fællesind
køb sat i gang for endel sydjyske brugsforeninger. Han 
sad som uddeler i Nebel og forestod fællesindkøbet, og 
varerne udleveredes fra et lejet lokale i Kolding. Efter
hånden sluttede flere foreninger sig til fællesindkøbet, 
og 1888 stiftedes da * Fællesforeningen for jgske brugs
foreningen, der 1896 forenedes med den meget mindre 
sjællandske fællesforening til * Fællesforening en for Dän
in arks brug s for en inger «.

Severin Jørgensen, der var formand for den jyske 
fællesforening, blev nu formand for den sammensluttede, 
og under hans styrelse er den i 15 år voxet fra 4 mil
lioners til langt over 40 millioners årlig omsætning.

Endnu i fire år efter at Severin Jørgensen var bleven
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formand for fællesforeningen, blev han ved at forestå 
brugsforeningen i Nebel, ved hvilket arbejde han havde 
god støtte i Jørgen Ravn, der efter at have afstået sin 
gård var bleven denne forenings bogholder.

1900 afløste Niels Hansen Severin Jørgensen som ud
deler i Nebel.

Vester Nebel og omegns brugsforening har til formænd 
i årenes løb haft: gårdmændene Poul Jensen og Jesper 
Jespersen i Nebel samt Chr. Meyer i Ågård, lærer Buch 
i Brakker, dyrlæge Nielsen i Nebel og gårdmand Anton 
Kruse i Brakker.

f. Andre foreninger.

Af de mange andre foreninger, der selvfølgelig findes 
her i kommunen, skal kun nævnes et par stykker.

1867 stiftedes en skytteforening, der fik sin øvelsesplads 
i Ågård. Denne forening deltes omkring 1900 i to, idet 
Starup udskilte sig og blev en selvstændig skytteforening. 
Ågård skytteforenings nuværende formand er møllersvend 
Hans Rasmussen, Ågård, Starup skytteforenings er gård
mand Jens Sager, Fredsted. Også Nebel har en skytte
forening, hvis formand er gårdmand Hans Jensen.

I Nebel stiftedes i 1880erne en hus flids forening, for 
hvilken P. K. Juler hele tiden har været formand.

1898 stiftedes Ågård og omegns håndværkerforening, 
der 1906 antog navnet Starup-Nebel sognes håndværker
forening. Dens formand er blikkenslager A. Andersen, 
Ågård.

1906 oprettedes på initiativ af menighedsrådet Starup- 
Nebel sognes sygepleje forening, hvis nuværende formand 
er fotograf Niels Påskesen, Ågård. Som sygeplejersker 
har virket:

Frk. Anna Damkjær (1906—1908).
Frk. Karoline Sørensen (1908—).



E.

DE ENKELTE EJENDOMMES 
HISTORIE.



I.Stamp by.
Starup er sognets største by. Den havde i 1662 4 

selvejergårde, 9 fæstegårde, 5 kronbol, 2 kronhuse samt 
præstegården, men byen så sørgelig ud, for næsten alle 
ejendomme »staae ruinerede« eller er »ødde«, og endnu 
i 1688 er en af gårdene øde.

Krigsjordebogen af 1718 fortæller, at »Til Staarup er 
god over- og Underskov, græsningen temmelig, mens intet 
Tørveskiør«. For sex af gårdene betegnes tilstanden som 
»god«, for tre »mådelig« og for tre »slet«. Halvdelen af 
gårdene har 6 à 7 heste, 6 à 8 køer, den anden halvdel 
3 à 4 heste og 3 à 6 køer. Udsæden er 2 à 4 tdr. rug, 
1 à 2 tdr. byg, fra 7 og til 18 tdr. havre samt 1 à 2 tdr. 
boghvede. Høavlen er fra 3 til 8 læs godt hø og fra 4 
til 20 læs dårligt hø.

Jordebogen af 1733 viser, at landgilden kun er 1 rdl. 
16 ß pr. td. hartkorn, »hvor med de mange i slet og øm- 
melig tilstand befindende wentes at conserveris, til stæ- 
dernes ^vedligeholdelse paa Brug og Biugning, samt Ud- 
gifternis Udreedelse til Rette tider«.

Gård nr. I.
Hvor denne gård oprindelig har ligget, kan jeg ikke 

bestemt angive, ti da det første kort over Starup blev 
tegnet (1771), var den allerede udflyttet fra byen og lå 
på søndermarken. Men jeg antar dog med temmelig
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stor sikkerhed, at den lå ca. 400 alen sydøst for Skov
gård, idet dær på kortet er angivet en toft, som hørte 
til gården. Den var en tid byens næststørste gård og 
var fra gammel tid af en selvejergård, der 1662 ejedes 
af bonden Terkel Oluf sen og 1688 af Søren Hansen. Denne 
sidste pantsatte et stykke jord af søndermarken til en 
mand i Fredsted, og denne jord kom aldrig tilbage til 
gården mer, men hører nu til Fredsted søndermark. 
Kort efter 1688 må gården være blevet solgt til kronen, 
ti i jordebogen 1733 optræder den som fæstegård. Den 
bebos da af Jeppe Jensen, hvis datter Gertrud 1738 blev 
gift med en søn fra Skovgård, Mogens Jakobsen Hår, der 
så får gården.

Ved auktionen 1765 køber han gården, men da han 
ikke kan præstere udbetalingen, stilles den til auktion 
igen. Den købes da af hans søn, Jep Mogensen Hår, der 
har lånt 400 rdl. af fuldmægtig Christian Lund i Kolding, 
men allerede 1772 må han opgive ævret, og fuldmægtigen 
overtar da gården, som han sælger et års tid efter til 
Jens Enevoldsen Lund  fra Gaverslund. Denne frasolgte 
et lille skovskifte til Jens Pedersen på gård nr. XII.

Jens Lund døde 1786, og 4 måneder efter giftede hans 
enke sig med Peder Jørgensen fra Ågård. Han havde 
gården indtil 1796, da hans bror Thule Jørgensen blev 
gift med Jens Lunds datter Kirsten. De overtog den så.

Midt i 1820rne solgte Thule Jørgensen, der var gået 
helt i armod, gården til Hans Jørgensen, hvis enke 1837 
afstod den til Jens Hansen (Buch), der atter først i 
1860erne afstod den til sin søn Jes Buch. 1890 solgte 
Jes Buch gården til Jens Pedersen Bjerre, af hvem den 
nuværende ejer Niels Meyer købte den 1900.

Medens de fleste gårde i Starup ikke har noget navn, 
er denne så godt forsynet, at den har hele to, nemlig 
Eenhøjgård og Lundgård. Det første navn har den fået 
efter en mark i gårdens nærhed, der hed Eenhøjs fald,
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det andet har den vel fået efter en af de Lund’er, som 
ejede gården.

Der er, som det følgende vil vise, i tidens løb solgt 
store stykker bort af gårdens mark.

Lille Lundgård.
I 1797 blev Christen Jørgensen fra Børkop gift med 

Jørgen Smeds datter i Starup. Han købte endel jord på 
søndermarken, dæriblandt også noget af Thule Jørgen
sens, og byggede sig en gård, som han kaldte * Lille 
Bundgård«. Ca. 1835 afstod han ejendommen til sin svi
gersøn Søren Laursen, der 1845 solgte den til Jakob 
Hansen. Denne mageskiftede 1848 med Niels Fischer på 
Højgård, således at Fischer fik Lille Lundgård, medens 
Jakob Hansen fik parcellerne 7£ og 7 i af Fischers Sta- 
rupgård. Fischer havde ikke gården ret længe og fik 
aldrig papirer på den, så efter skødet er det Jakob Han
sen, der 1853 sælger den til Nikolaj Hansen. Nikolaj 
Hansen afstod 1885 gården til sin søn Therkild Nikolaj- 
sen, der kort i forvejen havde købt parcellen 8 i.

H. Preben se ns.
Til Lille Lundgård hørte den lille parcel 16å nede 

ved åen. Den var bebygget, og huset og jorden solgtes 
1853 til Hans Prebensen, efter hvem sønnen Jens Peter 
Hansen fik ejendommen. Nu har dennes søn Hans Pre- 
bensen Hansen stedet, som han har øget ved at tilkøbe 
en parcel (4ŷ ) fra Skovgård.

Leuen borg.
Thule Jørgensen solgte 1801 et lille stykke skovjord 

i Kohaugen til Jens Christensen. Denne jord, hvorpå der 
stod et hus, som kaldtes »Lauenborg«, var oprindelig 
fæstet ud til Christen Nielsen Hals, der 1790 afstod ejen
dommen til sin svigersøn Jørgen Brødsgård fra Ågård, 
men dog selv beholdt et 4 fags hus og en lille toft. 
Jørgen Brødsgård havde kun ejendommen en kort tid, 
og af ham var det, Jens Christensen fik den. Samme år,
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som han købte jorden til selveje, købte han af Abraham 
Jensen på gård nr. XIII en tilgrænsende lille parcel. I 
den første halvdel af 1820rne solgte han til Jakob An
dreasen, der 1835 igen solgte til Holger Buhi på Skov
gård, hvilken gård jorden (»Jakobstoft<) nu blev lagt 
under.

Høgholt.
Thule Jørgensen frasolgte endvidere kort efter 1800 

en parcel (nu nr. 20, * Høgholt*) til sin bror Hans Jør
gensen. Da denne 1805 flyttede til Borlev, solgte han 
Høgholt til Hans Nielsen, der 1828 igen solgte til naboen 
Anders Jepsen (Kongsted), der så lagde ejendommen sam
men med sin.

Jørgen Christoffersen s (Viaf).
Jens Hansen solgte parcellen 8£ til Christian Peder

sen på Viuf mark, og nogle år efter solgte han end
videre 8a til dennes søn Christoffer Christiansen. Begge 
disse parceller hører endnu til Jørgen Christoffersens 
gård.

Baunebøjgård.
Parcellen 8£ blev en selvstændig ejendom. Jens 

Hansen solgte den til Mads Sørensen, efter hvis død 
1843 eftermanden i ægteskabet Jens Påskesen fik går
den, til hvilken han indkøbte endnu en parcel (8£) 
fra Eenhøjgård. 1870 solgte Jens Påskesen gården til 
Niels Jessen, der 1884 afstod den til sin søn, den nu
værende ejer, Jes Christian Nielsen. Gården hedder >Bau- 
nehøjgård*.

Thule Martinsens.
Jens Påskesen bortlejede et lille hjørne af jorden 

til Thule Jørgensens svigersøn Martin Knudsen, der 
byggede et hus dærpå. Dette fik sønnen Thule Mar
tinsen efter ham, og nu ejes det af dennes søn Martin 
Knudsen Martinsen, der købte jorden til selveje, da fæstet 
var udløbet
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P. £. Poulsens.
Parcellen 81 af Eenhøjgård blev også en selvstændig 

ejendom. Jens Hansen solgte den til Christen Clausen 
kort efter 1850, og denne solgte i slutningen af 1850erne 
til Jens Hansens søn Hans Buch, der 1870 igen solgte 
til Villads Jensen, efter hvem svigersønnen Martin Nielsen 
fik ejendommen. Nu har dennes svigersøn Peter Emil 
Poulsen stedet.

Niels Jørgensens.
Christen Clausen bortfæstede et lille hjørne jord til 

Hans Peder Svoger, der byggede dærpå. Han solgte kort 
efter til Peder Martinsen, der atter solgte til Hans Jensen, 
hvis stesøn Niels Jørgensen fik stedet først i 1870erne.

Også Jes Buch frasolgte endel af Eenhøjgårds mark. 
Mads Poulsen købte en parcel (81) og lagde til sin gård, 
Hans Madsen Jørgensen en (81) og lagde til sin.

Knud Nielsens.
1870 solgte Jes Buch parcellen 81, der blev en selv

stændig ejendom, til Knud Nielsen (Tækkemand).*) Ste
det ejes nu af hans enke.

Ole Madsens.
Samtidig solgte Jes Buch 81 til Niels Skov. Også 

denne parcel blev en selvstændig ejendom. Niels Skov 
solgte til Niels Jepsen, af hvem den nuværende ejer Ole 
Madsen købte kort efter 1900.

Qård nr. II
er Egeland, der endnu ligger på sin oprindelige plads. 
Den var ligesom nr. I en selvejergård og ejedes omkring 
1650 af to mænd Peder Olufsen Brun og Mads Jensen, 
men i Svenskekrigens dage blev den herreløs. Peder 
Brun er sikkert enten bortflygtet eller omkommet, og

•) Egentlig fik hans kone, som var Jes Buchs søster, den i medgift.

12
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1662 »laugbød«*) sognepræsten hr. Albert »ald huis Lod 
og Andpart hannem tilhører i Peder Bruns Bundgaard«. 
Den 12. juli 1662 udnævnes mænd til at taxere en bonde
gård i Starup, »som sal. Madtz Jensenns Hustrue Gun
der Madtzkuen paabuode och i forledenn feide fradøde«. 
Et halvt år senere tilbød Peder Hansen Helt, borger i 
Kolding, på sin hustrus og sine stebørns vegne, at hvis 
nogen af arvingerne vil betale ham hans fordring efter 
Mads Jensen og Gunder Madskone, skal deres ejendom 
uden ophold være dem følgagtig, og få dage efter dette 
tilbud afstår han gården til Mads Andersen. Denne har 
kort efter delt gården i to, således at han selv beholdt 
den gamle gård, medens Maren Andersdatter (formodent
lig hans søster) fik den nye. Se gård nr. VI.

Ca. 1680 blev Mads Andersens datter Anna gift med 
Niels Johnsen Kyed fra Ågård, der da fik gården, og i 
1690erne fik han også Maren Andersdatters gård, så nu 
blev ejendommen samlet igen.

Efter Niels Kyeds død 1698 blev hans datter Else gift 
med Søren Christensen fra Binneballe, og denne, der al
tid kaldtes Søren Kyed efter svigerfaderen, var nu mand 
på gården i 40 år, men afstod den så til sin yngste søn 
Niels Kyed, der var bleven gift med en datter af Peder 
Andersen i Hesselballe.

Som de andre selvejergårde måtte denne også købes 
ved krongodsets salg 1765, men skønt Niels Kyed endnu 
var en forholdsvis ung mand — 52 år — købte han 
den dog ikke selv, men lod sin søn Søren Kyed gøre det. 
Denne afgier imidlertid 1771 skødet til sin far og »re- 
nuncerer paa al Ret og Rettighed«, da faderen har givet 
ham »fuldkommen forsikring til min fornøjelse for min 
allerede faldne mødrene arv samt også for fædrenearven«,

•) At »lovbyde« var at opbyde til salg på den i loven bestemte måde, så
ledes at frænderne havde forkøbsret. Når hr. Albert har »lod og anpart« i 
gården, in A det jo vel forstås således, at Peder Brun har lånt penge af ham.
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og 1773 afhænder Niels Kyed så gården til sin søn Jo
han Otto Kyed.

Johan Kyed var mand på gården i omtrent 60 år. 
Han solgte endel af gårdens jord, men tilkøbte meget 
mere fra de andre gårde i byen. Således købte han 1790 
størsteparten af gård nr. XI og få år senere størsteparten 
af gård nr. V.

1831 blev Johan Kyeds plejedatter (han havde ingen 
børn selv) gift med Johan Vilhelm Bertelsen fra Lande- 
rupgård, og Johan Kyed afstod da gården til ham. Lige
som sin forgænger øgede han gården meget. I 1830rne 
købte han parcellen 314 af Hans Eriksen, og ca. 1840 
købte han Peder Buhis gård, af hvilken han dog strax 
solgte en parcel (104) til Peder Fredsted, der samtidig 
også købte en lille skovlod af Johan Bertelsen. En an
den parcel (104) af Peder Buhis gård solgte han til Peder 
Kudsk og fik til gengæld af denne 284. Få år senere 
købte han Peder Kudsks hele ejendom med undtagelse 
af skoven, og henimod 1850 mageskiftede han med Peder 
Berg, der fik parcellen 54, medens Johan Bertelsen til 
gengæld fik den meget større parcel 64. Omtrent sam
tidig købte han tre små skovlodder: 94 af Jakob Berg, 
74 af Niels Fischer og 324 af Thomas Jensen. Endvidere 
indkøbte han Mads Andersens ejendom (nr. 45), Jokum 
Albrektsens ejendom (nr. 40) og et par englodder fra 
Niels Fischers gård (74 og 74).

Johan Bertelsens første kone levede kun et halvt års 
tid efter brylluppet, og deres eneste barn døde som spæd, 
men med sin anden kone, der var Holger Buhis datter 
på Skovgård, havde han flere børn, af hvilke datteren 
Karen Bertelsen efter faderens død fik gården og endnu 
besidder den.

Søren Hansens.
Nuværende matrikelnummer 30 solgte Johan Kyed 1799 

til korporal Johan Christian Voigt, der var skoleholder i
12*
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Starup og ejede et lille hus omtrent ligeoverfor smedjen. 
Hans enke giftede sig 1812 med Christen Jensen (Bødker), 
der således blev ejer af stedet. Kort efter at Christen 
Bødker 1826 var blevet enkemand, tilskødede han sin 
søster Maren Jensdatter på Gård nr. XII ejendommen, og 
det var vist hende, der lod opføre bygninger på den af 
Johan Kyed titkøbte lod. I hvert fald flyttede hun dær- 
hen at bo, da hun 1841 afstod gården til sin søn Peder 
Berg. Hendes yngste datter Ane Kirstine, der blev gift 
med sin fætter Hans Jørgensen fra Lille Lihme, arvede 
stedet efter hende. Hans Jørgensen tilkøbte den lille 
parcel 25È, hvorpå der lå et fæstehus (Karen Skrædders), 
og 1860 solgte han ejendommen til sin kones søstersøn 
Johan Kyed Poulsen, der senere tilkøbte Peder Teglbræn
ders ejendom. Johan Kyed Poulsen døde 1895, og hans 
datter Inger Poulsen solgte 1899 ejendommen til Søren 
Hansen.

BrelnJnglund.
Nuværende nr. 15a  solgte Johan Kyed til Jørgen Jør

gensen Breining, der opførte et sted dærpå, som han 
kaldte >Breininglund*. 1805 solgte han ejendommen til 
Peder Udesen fra Fredsted, hvis enke efter at have for
størret gården med 15M 1810 solgte til Frederik Jakob
sen, der et par år senere igen solgte til Johan Frederik 
Schrøder, hvis enke 1818 giftede sig med Ole Christoffer
sen, der således blev ejer af gården. Han frasolgte igen 
15=, og samtidig købte han >Kirkeholm < (26a ).

Sandagers.
29A solgte Johan Kyed til Thomas Laursen Skomager, 

der lagde det til sin ejendom, fra hvilken det bortsolg
tes ca. 1830 til Christen Jørgensen Smed på Lille Lund
gård, hvis svigersøn 1840 solgte det til Ole Mikkelsen 
Mølbjerg, der var bleven gift med Christen Jørgensens 
enke. Han bebyggede lodden, og hans enke solgte 1852 
ejendommen til Niels Jensen, der et par år senere solgte



181

lil Jens Peder Pedersen Sandager, som 1869 tilkøbte kirke
jorden. Stedet ejes nu af Jens Peder Pedersens enke.

Sønderborg,
Den øvrige del af søndermarken solgte Johan Kyed 

formodentlig til Jens Christensen Møller, der var gift med 
Jakob Iversens datter Mette og var en mand, der hand
lede meget med ejendomme. Det var vist Jens Møller, 
der byggede stedet »Sønderborg*, hvilken ejendom hans 
enke solgte ca. 1812 til Jens Hansen, der i 1820rne igen 
solgte til Rasmus Christensen. Denne tilkøbte af Ole Chri
stoffersen 15]å, som oprindelig hørte til Sønderborg, men 
var af Jens Møllers enke solgt til Breininglund. 1850 
købte Rasmus Christensen endvidere HA af Hans Dau- 
gård. Efter Rasmus Christensens død 1867 fik sønnen 
Niels Elkjær gården, og af ham har den nuværende ejer 
Hans Jakobsen købt ca. 1890.

Kirkeboltn,
Jens Møller frasolgte ca. 1808 parcellen 26a  fra Søn

derborg. Den købtes af skrædderen Niels Mogensen Hår 
og blev en selvstændig ejendom, der fik navnet »Kirke- 
holm*. Niels Mogensen solgte midt i 1820rne til Ole 
Christoffersen, der da ejede stedet Breiningelund, hvis 
mark nu blev lagt under Kirkeholm, og hvis bygninger, 
der lå tæt vest for Lille Lundgård, siden blev nedrevne. 
Som nævnt ovenfor bortsolgte Ole Christoffersen 15Ê, 
men siden indkøbtes til gården det lille skovskifte nr. 42. 
Efter Ole Christoffersen fik sønnen Morten Olesen Kirke- 
holm 1857, og siden 1910 ejes gården af dennes to søn
ner Ole Olesen og Jørgen Olesen.

Qrækenlund.
I 1790erne købte Gregers Pedersen af Johan Kyed en 

parcel på søndermarken fra Ole Madsens gård. Han gav 
sin ejendom navnet »Grækenlund* eller »Grethenlund* 
(mon ikke »Gregerslund«?). Da hans datter 1828 blev 
gift med Anders Jepsen (Kongsted) fra Møsvrå, fik denne
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stedet, og han tilkøbte kort efter naboejendommen »Høg- 
holt« og lagde dærtil. Han havde nu gården, indtil han 
kort efter 1850 blev skilt fra konen. Hun solgte gården 
1852 til Søren Pedersen, hvis svigersøn Anders Jensen nu 
ejer den (siden 1891).

Skygebjerg.
Lidt før 1800 solgte Johan Kyed den nordligsle del 

af sin mark til Jens Mortensen Bech, der kort efter også 
købte en parcel af Jakob Iversen. Han kaldte selv ste
det, han byggede dærpå, »Beckeshus«, men af andre 
blev det i almindelighed kaldt » Skygebjerg«. Ca. 1815 
solgte han gården til Peder Christensen fra Fredsted (en 
søn af Christen Nielsen på gård nr. Ia), der ca. 1840 af
stod den til sin svigersøn Anders Johansen Frost. Anders 
Frost solgte 1852 gården til Niels Pedersen (Tømmer
mand), og denne solgte 1872 til Jørgen Jørgensen, der 
atter ca. 1890 solgte til den nuværende ejer Jørgen Kri
stiansen, som har øget ejendommen med et par småpar- 
celler fra nabostedet Skovlund.

Fuglsang.
Peder Christensen på Skygebjerg bortsolgte ca. 1817 

en parcel, » Fuglsang «, til Jeppe Jeppesen fra Bække. 
Denne parcel blev en selvstændig ejendom, og Jeppe 
Jeppesen afstod den midt i 1840rne til sin svigersøn 
Thomas Jensen, efter hvem sønnen, den nuværende ejer 
Jeppe Thomsen fik den i 1880erne. Han har tilkøbt et 
par smålodder oppe i skoven fra Peder Kudsks gård.

Søren Nielsens.
Jeppe Jeppesen bortfæstede på 450 år et stykke jord 

til Mikkel Frandsen i begyndelsen af 1840rne. Denne 
bebyggede jorden, men solgte kort efter til en forhen
værende skolelærer i Jerlev Claus Jepsen. Denne af
stod 1847 stedet til sin svigersøn Anders Pedersen (Tegl
brænder), hvis svigersøn Søren Nielsen (Stek) nu har det.
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Tb. Thisteds.
1847 bortlejede Anders Frost på 300 år et stykke jord 

til sin svoger Søren Pedersen (Lildbauge). Denne afstod 
ejendommen til sin søn Peder Hansen Sørensen, der efter 
ganske kort tids forløb 1877 solgte til sin bror Christen 
Sørensen. Samtidig med, at Jørgen Jørgensen solgte sin 
gård, købte han fæstet tilbage af Christen Sørensen og 
flyttede hen i denne ejendom. En mark, som han be
holdt fra sin gård, lagde han til den, 1902 solgte han 
til den nuværende ejer, Thomas Thisted.

Til Thomas Laursen, der boede, hvor nu Søren Ber
telsen bor, solgte Johan Kyed en parcel af gård nr. VI, 
til Peder Thulesen på gård nr. X solgte han en anden 
parcel, og endelig solgte han til Jesper Thomsen i Rug
sted en parcel i Vesterskoven. Efter at der var handlet 
adskilligt om med denne parcel, kom den tilsidst under 
gård nr. VIII.

Lykkensprøve.
Da Peder Kudsk i 1840rne solgte sin ejendom til Jo

han Bertelsen, fik han til gengæld af denne parcellen 5å, 
på hvilken han byggede sig en ny gård. Efter Peder 
Kudsks død 1873 fik sønnen Holger Jepsen Pedersen går
den, og dennes enke Ane Sofie Thomsen solgte 1891 går
den (»Lykkensprøve«) til den nuværende ejer, Jens Ni
kolaj Lund fra Kjøbenhoved.

Gård nr. III
er den, Peter Daugård nu har. Dens oprindelige belig
genhed er tæt vestenfor, hvor den nu ligger. 1688 har 
Knud Pedersen den i fæste, 1713 har Jens Nielsen Brøds- 
gård den, og da hans datter 1741 blev gift med Niels 
Michelsen fra Jordrup, fik denne gården, som han be
holdt til 1762. Hans eftermand Niels Sørensen købte den 
ved auktionen 1765 og afstod den 1796 til sin svigersøn
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Hans Christensen Brødsgård, der 1820 solgte den til Hans 
Olesen Daugård. Denne tilkøbte i den sidste halvdel af 
1830rne en stor parcel af stedet Solholt (Rimmelodden) 
og lagde under gården. Sidst i 1840rne købte han end
videre den store mark 71 af Niels Fischer, men sam
tidig solgte han søndermarken, hvoraf Rasmus Christen
sen på »Sønderborg« fik 11Ä, og Christian Olesen på 
»Berntlund« l l i ,  medens resten blev selvstændige ejen
domme.

1854 afstod Hans Daugård gården til sin søn Ole Dau
gård, der i medgift med sin første kone (Anders Søren
sens datter i Fredsted) fik den lille lod 41 i Fredsted, 
som endnu hører til gården.

Enten Ole Daugård eller hans far tilkøbte en lille lod 
(nr. 46) oppe ved skoven. Denne lod havde en tid været 
en selvstændig ejendom, der tilhørte Morten Hansen 
(Skrædder).

Midt i 1890erne fik Peter Daugård gården efter sin far. 
Ferdia a ad Nielsens.

Niels Sørensen solgte 1788 et hus, der lå tæt syd for 
hans gård, til Peder Sørensen (Skrædder). Med huset 
fulgte en lille jordlod, men intet hartkorn. Omkring 
1810 afstod Peder Skrædders enke stedet til sønnen Lars 
Pedersen (Skrædder). Han frasolgte 1822 den lille udlod 
49^ til Andreas Andersen, og få år senere solgte han 
huset og toften, det lå på, til smeden Johan Daniel 
Meyer. Dennes eftermand i Ægteskabet Niels Nielsen 
Møller solgte 1853 til Hans Pedersen Priis, der var gift 
med Johan Meyers datter. Hans Priis solgte sidst i 
1860erne til væver Zimmer, hvis stedatters søn Ferdinand 
Nielsen omkring 1890 fik stedet.

Niels Madsens.
1909 solgte Ferdinand Nielsen den sydlige del af sin 

hustoft til Frederik Rødtnes. Denne frasolgte kort efter 
halvparten til Niels Madsen, som opførte et hus dærpå.
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Klekjærhüs.
Hans Brødsgård solgte ca. 1810 sin nørremark til Peder 

Vidriksen, der bebyggede lodden, og stedet blev kaldt 
»Klekjærhus*. Lidt før 1840 solgte Peder Vidriksen sin 
ejendom til Christen Hansen Skov, og denne afstod den 
ca. 1860 til sin svigersøn Poul Johansen, efter hvem 
sønnen Niels Ladegård nu har fået den.

Carl Chr. Nielsens.
Chr. Hansen Skov frasolgte midt i 1840rne en parcel 

(17^), der blev en selvstændig ejendom. Manden, der 
købte den, hed Niels Nielsen, og han solgte 1856 til 
Mads Andersen (Bødker). Midt i 1860erne solgte Mads 
Andersen til Jens Oiling, af hvem Frants Geertsen købte. 
Den næste ejer Mikkel Jørgensen solgte til Ole Thomsen 
(Smed). Da dennes eftermand, en murer, gik fallit, over
tog sagfører Christiansen i Vejle ejendommen og solgte 
den strax efter til den nuværende ejer gartner Carl Chri
stian Nielsen 1889.

Jørgen Rasmussens.
Mads Bødker solgte en parcel (17Ä) til sin bror Chri

sten Andersen (Kudsk), der opførte et hus dærpå. Han 
solgte omkring 1870 til Baltser Jepsen, af hvem den nu
værende ejer Jørgen Rasmussen købte kort før 1880.

Kr. P. Korsgårds.
Samtidig med at Christen Skov afstod Klekjærhus, 

fraskilte han et par parceller til sine andre børn. Søn
nen Carl Christensen Skov fik 17A, der nu ejes af hans 
svigersøn Kristen P. Korsgård.

Niels Mathiasens.
Christen Skovs svigersøn Hans Pedersen fik den anden 

parcel (171). Den næste ejer var dennes søn Otto Skov, 
efter hvem den nuværende ejer Niels Mathiasen fik ste
det 1897,
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De tre nordligste parceller af søndermarken til gård 
nr. III blev selvstændige ejendomme.

Jørgen Jakobsens.
Hans Daugård solgte 1852 11£ til Peder Jørgensen, der 

bebyggede parcellen, og Ole Daugård solgte 1855 l l£  
til Søren Nielsen fra Borlev, der ligeledes bebyggede sin 
lod. Denne sidste ejendom købte skomager Anders Peter
sen 1862, og hen sidst i 1870erne købte han endvidere 
Peder Jørgensens ejendom, som Frederik Meyer lige havde 
overtaget, og lagde ind dærtil. 1895 solgte han den sam
lede ejendom til Niels Jensen, der 1911 solgte til Jørgen 
Jakobsen.

(Peder Teglbrænders.)
11̂ . bebyggedes af Peder Andresen (Teglbrænder) om

kring 1850, men han fik først jorden til selveje 1860, da 
Ole Daugård tilskødede ham den. I 1870erne nedbrændte 
stedet, og Peder Teglbrænder solgte da jorden til Johan 
Kyed Poulsen, til hvis ejendom den siden har hørt.

Peter Daugård har solgt et par byggepladser fra gården. 
Øvelseshuset.

På den ene byggedes 1897 byens øvelseshus.
Markus Mikkelsens.

Den anden solgtes til Markus Mikkelsen, der 1910 op
førte et hus dærpå.

Qård nr. IV

lå dær, hvor nu Niels Meyers enke bor, men det er ikke 
den samme gård. Den havde çtadig to fæstere ad gan
gen, var altså egentlig delt i to halvgårde. 1688 inde
havdes den af Hans Andersen og Hans Jensen. Ca. 1700 
får Jens Madsen Piengård, hvis anden kone var Ude Jen
sens datter i Fredsted, den ene halvgård. Jens Piengårds 
enke giftede sig 1739 med Peder Nielsen fra Håstrup,
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efter hvem Jørgen Jensen, der var en søn fra gård nr. X 
og blev gift med Jens Piengårds datter, fik gården.

Som fæstere på den anden halvgård nævnes 1718 Niels 
Madsen, 1733 Plans Nielsen. Den sidste havde gården til 
hen i 1740rne, da Anders Pedersen Fischer fra gård nr. IX 
fik den, og ved auktionen 1765 købte han begge halv
gårde.

Efter Anders Fischers død 1781 giftede hans enke sig 
med Niels Pedersen fra Store Velling, der øgede gården 
endel ved indkøb af jord fra Ole Madsens gård og Buch- 
landsgård. Ca. 1808 afstod han gården til sin stesøn 
Jens Andersen Fischer. Efter dennes død 1831 kom hans 
ældste søn Niels Pedersen Jensen Fischer (»æ gammel Fi
sker«) til at stå for gårdens drift og fik den kort efter 
overdraget. Mens hans mor sad for gården, solgte hun 
til Peder Kudsk en lille parcel på nørremarken (7=1) og 
fik til gengæld af ham en husplads med have og toft 
midt i byen (28^). 1847 købte Niels Fischer Højgård i 
Agård, og i de nærmestfølgende år solgte han så sin 
Starupgård. Bygningerne og den toft, de lå på, solgte 
han til Jakob Berg og fik til gengæld dennes gamle 
bygninger. En halv snes år senere solgte han endvidere 
toften fra Peder Kudsks gård (28^) og Hekkenfeldttoften 
(7å) til Jakob Berg. Til Johan Bertelsen på Egeland 
solgte Niels Fischer ca. 1850 en lille skovlod (7A) og 
nogle år senere et par små engskifter (75 og 7^) i Varm
kær. Hans Daugård købte den store parcel 7X, og 7=1 
solgte Niels Fischer til skolelod. Resten af Starupgården 
blev tre selvstændige gårde.

Jens Kyeds.
7£ bebyggede Fischer hovedsagentlig med Jakob Bergs 

gamle bygninger og solgte så denne nybyggede gård til 
sin svoger Jens Jakobsen, hvis svigersøn Jens Kyed, den 
nuværende ejer, overtog den 1878. Han har for få år 
siden tilkøbt skolelodden.
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Peter Madsens.
Parcellerne 7 i  og 7=̂  blev også en selvstændig gård, 

til hvis opførelse også blev brugt materiale fra Jakob 
Bergs gård. Niels Fischer solgte den til Jakob Hansen 
(eller rettere mageskiftede med ham og fik Therkild Niko
laj sen s gård).

Jakob Hansen afstod 1870 gården til sin svigersøn 
Mads Poulsen Madsen, hvis søn Peter Madsen nu ejer den.

Mads Poulsen tilkøbte en parcel (8K) fra Eenhøjgård. 
Denne parcel har Peter Madsen delt i fem smålodder, 
hvoraf er blevet fire selvstændige ejendomme.

Ole Pedersens.
8^ købte Ole Pedersen og opførte et hus dærpå.

Peder Chr. Poulsens.
8L bebyggedes af gartner Peder Christian Poulsen. 

Stam p holdeplads.
8P købte Kolding—Egtved jærnbaneselskab og opførte 

en stationsbygning dærpå.
Johan Kyeds.

Johan Kyed købte først 8^ og bebyggede. Senere har 
han tilkøbt 8A.

Bøgeskov.
Niels Fischers vestermark blev den tredje selvstændige 

gård, »Bøgeskov*. Den købtes 1849 af Peder Bjerre, hvis 
gård i Ågård Fischer fik. 1859 afstod Peder Bjerre »Bøge
skov« til sin søn Søren Bjerre. Denne solgte til Bertel 
Skov, af hvem Niels Fischer igen købte gården, da han 
sidst i 1860erne flyttede fra Højgård. Niels Fischer ind
købte Jakob Bergs vestermark (9X, 9JL, 9å) til gården 
og frasolgte ved samme lejlighed en lille englod (7^) i 
Varmkær til Jakob Berg. Efter Niels Fischers død 1876 
testamenterede hans enke gården til sin søstersøn Henrik 
Henriksen fra Skovgård, og han havde den indtil 1900, 
da den købtes af købmand Gylling i Vejle, der et års tid 
senere solgte den til den nuværende ejer Nis Peter Krag.



189

Qård nr. V

lå lidt nordøst for Egeland. Det var sikkert på denne 
gård, at den i markskelsagen (se side 9) omtalte Peder 
Jensen boede. Hans far Jens Pedersen havde i sin tid 
købt den med »gamle kong Christians« (Kristian Fs) 
vilje og samtykke, og Peder Jensen havde arvet den efter 
ham, men klager siden til Kristian III over, at hans 
medarvinger vil »forvelde« sig ind i samme gård. Et 
kongeligt brev af 14. marts 1537 ordner denne sag så
ledes, at Peder Jensen og hans arvinger skal beholde 
gården, da kongen ikke vil tilstede, at bøndergods ad
skilles; men til gengæld skal Peder Jensen udlægge 
»skæppeskyld«* til sine medarvinger.

Gården blev siden delt i to selvejergårde, der dog begge 
ejedes 1660 af Peder Olufsen, efter hvem svigersønnen 
Peder Iversen får dem 1662.

Han afstod omkring 1700 den ene af dem til Jens 
Olesen, der formodentlig var hans svigersøn. Efter ham 
fik sønnen Ole Jensen den kort efter 1720, og hans enke 
giftede sig 1730 med Mads Christensen fra Bramdrup, der 
således blev ejer af gården. Han afstod den til sin søn 
Ole Madsen, der 1765 fik den til rigtig selveje.

Den anden gård fik Peder Iversens søn Peder Peder
sen. Efter hans død 1730 sad enken en tid for gården, 
og siden fik sønnen Anders Pedersen den. Ved krongods
salget 1765 købte dennes søn Peder Andersen gården til 
rigtig selveje, men solgte den efter kort tids forløb til 
en mand ved navn Christen Poulsen. Denne gik fallit, 
og 1773 købte rådmand Bahnsen i Kolding gården ved 
tvangsauktionen. Han solgte den igen 1777 til Ole Mad
sen, og således var da begge gårdene forenede igen.

Ole Madsen må jo have været en ret mægtig bonde, 
og hans navn er da heller ikke glemt endnu i Starup,

•) En kornafgift.
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idet den toft, der ligger nord for Peter Daugårds gård, 
endnu hedder »Wolle Madsens toft«. Ole Madsen var 
gift med Niels Kyeds datter på Egeland. Tre af deres 
sønner blev, den ene efter den anden, kromænd i 
Ågård.

Lille Mølbjerg.
1781 solgte Ole Madsen et hus, han havde købt af 

Bahnsen (sagtens en af tvillinggårdens bygninger), til for
henværende gårdmand i Ågård Mads Nielsen. Huset skulde 
flyttes ud på marken, og dær fremstod da ejendommen 
» Lille Mølbjerg*. Formodentlig var det Mads Nielsen, der 
solgte til Hans Pedersen, hvis enke 1810 tilskødede Jep 
Mogensen Hår stedet. Denne solgte det igen 1813 til Ole 
Mikkelsen fra Klatrup, der 20 år senere afstod det til sin 
svigersøn Thomas Christensen (Vinding). Han døde 1836, 
og hans enke giftede sig så med Niels Sørensen Krag, 
efter hvem sønnen Thomas Krag fik ejendommen, som 
han nu har afstået til sønnen Niels Krag.

Berat lu ad.
Nuværende matrikelnummer 25 må Ole Madsen have 

solgt til Jens Hansen Berg på gård nr. XII, og Jens Han
sen Berg solgte omkring 1800 parcellen til Bernt Peder
sen (Væver), som opførte stedet »Berntlund* dærpå. Bernt 
Væver solgte 1839 til Jens Pedersen, der kort efter igen 
solgte til Ole Christoffersen på Kirkeholm, hvilken ejen
dom »Berntlund« nu var sammen med til 1847, da Chri
sten Olesen købte stedet. Han tilkøbte et par år senere 
parcellen 11X af Hans Daugård og bortsolgte 25L 1851 
solgte han sin ejendom til Christian Munk, af hvem Jens 
Gjedberg Valtersdorf købte et års tid efter. Han solgte 
igen 1854 til Mads Peter Thomsen, af hvem Hans Mad
sen Jørgensen købte 1867. Han solgte 1883 til Maren 
Madsen, der senere blev gift med Poul Simonsen. Poul 
Simonsen solgte 1897 til Peder Hviid, af hvem Søren Meyer 
købte året efter. Nu har Søren Meyers enke ejendommen.
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Ole Madsens gård blev nedlagt i 1790erne. Langt den 
største del af dens mark kora under Egeland, men en
kelte af de andre gårde i byen fik dog noget dæraf.

Gård nr. VI
var en selvejergård, der fremstod mellem 1662 og 1688. 
Den lå vist tæt nord for Egeland, hvilken gård den var 
udskilt fra og atter kom tilbage til inden 1697. Den 
ejedes i den korte tid, den bestod som selvstændig gård, 
af Maren Andersdatter.

Gård nr. Vil
er det nuværende »Skovgård«, der ligger, hvor detaltid har 
ligget. Da denne gård altid har været betydelig større 
end de andre fæstegårde, er der lidt grund til at tro, 
at den er levning af en af middelalderens herregårde. 
Som før nævnt kan det næppe være det gamle Skovgård, 
men muligvis er det Claus Glambæks gård, den, kongens 
karl Jørgen von Bremen i sin tid fik.

1662 hedder dens beboer Peder Hansen Hår, og han 
havde den endnu 1688. Efter ham fik sønnen Jakob 
Hdr gården, som han besad til sin død 1744. Fra 1744 
til 1762 var Jakob Hårs søn Holger Hår mand på gården, 
men da han så døde, giftede hans enke sig med Peder 
Sørensen Buhi fra Nebel, der nu havde gården til sin 
død 1797. Han købte den til selveje 1765. 1776 købte 
han af bymændene en »hyrdeeng«, som de hidtil havde 
haft i fællesskab, og 1793 tilkøbte han endvidere af An
dreas Pedersen på Buchlandsgård skovskiftet Gravens.

Efter Peder Buhis død fik hans eneste søn Holger 
Pedersen Buhi Skovgård, men halvbroderen Peder Hår 
bestyrede den vist for ham i ca. 3 år. Holger Buhi 
købte 1805 et skovskifte af Abraham Jensen på gård 
nr. XIII, hvilket skifte grændsede mod vest til Ammits- 
bøl skov, mod nord til Starup nørreskov, mod øst til
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den såkaldte Bredmay og mod syd til Starup Kohauge. 
Tre år senere købte Holger Buhi Abraham Jensens hele 
gård og lagde under Skovgård, af hvis marker en toft 
endnu kaldes »Abrahamstoft«. 1835 købte Holger Buhi af 
Jakob Andreasen stedet Lauenborg (nr. 35), hvis mark 
endnu kaldes »Jakobstoft«.

1838 afstod Holger Buhi Skovgård til sin svigersøn 
Jens Henriksen fra Lille Velling. Han tilkøbte 1844 stedet 
Kohaugehus af Laurs Christensen Krogh.

Efter Jens Henriksen fik sønnen Holger Henriksen 
Skovgård i 1870erne. Han tilkøbte i 1880erne en parcel 
6= fra gård nr. XII. Da han 1900 gik fallit, overtog det 
Suhrske bo gården, men solgte den igen året efter til 
Johannes Lauridsen i Vejen, der dog ikke selv flyttede 
dærtil, men satte en bestyrer på gården. Johannes Lau
ridsen solgte 1911 Skovgård til Henry Hauberg.

(Solhoit.)
1811 solgte Holger Buhi en parcel (nr. 24) til Peder Han

sen Bårdesøe (den gamle Peder Kudsk). Denne bebyggede 
parcellen, og stedet blev kaldet »Solhoit*. Peder Han
sen solgte det 1833 til sin svigersøn Niels Jensen (Rimme- 
Niels), der et par år senere udstykkede ejendommen i 
tre parceller, hvoraf Hans Daugård købte 24^ (Rimme- 
lodden) og lagde til sin gård, og Peder Hansens søn 
Peder Pedersen Kudsk købte 24^ og lagde til sin ejendom.

Karl Damkjærs.
Den tredje parcel (24^) blev en selvstændig ejendom, som 

Niels Andersen købte. Han solgte den 1845 til Jens Peter 
Larsen (Væver), og denne tilkøbte 1858 en parcel af stedet 
Skovlund, som han dog bortsolgte igen i 1860erne.

Jens Peter Larsen solgte 1872 til Niels Pedersen (Tøm
mermand), der lige havde solgt sin ejendom Beckeshus. 
Efter ham fik svigersønnen Jens Peter Knudsen stedet 1882, 
og han solgte det 1892 til sin kones bror Jens Møller
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Nielsen, der tre år senere igen solgte til Markus Mikkel
sen, af hvem Karl Damkjær købte det 1909.

(Teglværket).
Holger Henriksen opførte 1897 et stort teglværk og 

lagde endel af gårdens jord dærtil (4L). År 1900 over
tog kreditforeningen teglværket, men solgte det kort efter 
til Fritz Harder, efter hvem kreditforeningen for et par år 
siden atter måtte overtage det. 1910 lod den teglværket 
nedbryde, og jorden er nu købt tilbage til Skovgård.

1900 solgte Holger Henriksen et stykke jord på begge 
sider af jærnbanen til sagfører J. L. Hansen i Kolding. 
Denne har nu bortsolgt en hel del byggepladser dæraf.

/V. Andresen Nielsens.
41 købte Niels Andresen Nielsen og bebyggede. Dær 

drives nu købmandsforretning og træskofabrik.
Skrædderens.

4j£ købtes og bebyggedes af skræddermester Hans 
Jørgen Sørensen.

Landbohjemme t.
421 solgte sagfører Hansen til Jens Ravn Sørensen, der 

opførte et landbohjem dærpå.
H. P. Hansens.

4L købtes og bebyggedes af skomager H. P. Hansen. 
P. Knudsens bus.

Holger Henriksen solgte et hus (4£ og 4*1) til bygmester 
Peter J. Knudsen i Ågård, som dog ikke selv bor dær.

Johannes Lauridsen solgte parcellen 4L til Hans Pre- 
bensen og solgte desuden følgende byggegrunde ved Gra
vens station:

Tb. Mortensens.
Træskomand Thomas Koed Mortensen købte og be

byggede 41 og 4L 1903, men solgte for et par år siden 
stedet til naboen Niels Andresen Nielsen.

13
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Polltibe tien tens.
Tømrer Lars Mikaelsen købte og bebyggede 4jL og 4£, 

hvilken ejendom kreditforeningen overtog 1910 og året 
efter solgte til politibetjent Jørgensen.

Qravens station.
Gravens stationsbygning ligger også på Skovgårds 

mark.
Den gi. smedje.

Johannes Lauridsen solgte 1911 et gammelt hus, der 
ligger i hjørnet ved landevejen og Borlevvejen, til cykle- 
smed M. Andersen, som lod indrette hjulerværksted dær.

Dette hus var vist oprindeligt bygget til en af Skov
gårds daglejere, Niels Andersen, der boede dær i mange 
år, og efter ham boede svigersønnen Jørgen Madsen 
(Smed) i huset.

Qravens mejeri.
1911 solgte Hauberg en byggegrund til andelsselskabet 

»Gravens mejeri«, som lod opføre en mejeribygning samt 
beboelseslejlighed til mejeribestyreren dærpå.

Gård nr. VIII

lå umiddelbart syd for gård nr. IV. Dens indehaver hed 
1688 Germand Ibsen, og efter ham fik hans søn Jep 
Germandsen den i fæste, men 1732 kom en ny slægt til 
gården, idet den da blev bortfæstet til Iver Andersen fra 
Højen, hvis efterkommere besad den indtil 1903. Iver 
Andersens anden hustru var Jakob Hårs datter på Skov
gård. Deres søn var Jakob Iversen, der købte gården til 
selveje. Rigtignok havde hans fader købt den på den 
første auktion, men da han ikke ævnede at betale den 
halve købesum, skulde den stilles til auktion igen 1767. 
Dette blev dog forpurret, idet Iver Andersen fik stillet 
»antagelig kaution«, som det hedder, men kautionen må 
ikke have været så antagelig endda, ti gården blev stillet



195

til en af de følgende auktioner, og da var det, Jakob 
Iversen købte den.

Da gård nr. XI blev nedlagt, købte Jakob Iversen et 
par parceller dærfra (Giel og den toft, gården lå på), og 
1808 tilskødede han sin søn Iver Jakobsen den således 
forstørrede gård. Da Iver Jakobsen 1816 giftede sig ind 
til gård nr. XII, solgte han gård nr. VIII til sin søsters 
mand Laurs Nielsen fra Vilstrup, men det fra gård nr. XI 
købte fulgte dog ikke med, idet Iver Jakobsen nogle år 
i forvejen havde solgt det til en anden af sine svogre, 
Lars Skrædder.

Laurs Nielsen tilkøbte af samme Lars Skrædder en 
parcel oppe i vesterskoven, som denne havde købt af 
Bertel Pedersen i Rugsted, der atter havde købt den af 
Johan Kyed på Egeland.

Efter Laurs Nielsens død giftede enken sig med Tho
mas Jensen {Lundmand} fra Tolstrup 1825. Han frasolgte 
parcellen 9å til Lars Skrædder og parcellen 9å til Peder 
Kudsk. I begyndelsen af 1840rne købte han af Hans 
Udesen et par parceller på Fredsted mark (là  og là), 
men solgte strax efter det meste af den ene (là) til 
Niels Andersen (Snedker). Det øvrige hører til gården 
endnu.

Da Iver Jakobsens søn Jakob Berg Iversen 1846 blev 
gift med Laurs Nielsens datter, fik de gården. Han 
solgte kort efter et lille skovskifte til Johan Bertelsen 
på Egeland, og da naboen Niels Fischer 1847 flyttede 
til Ågård, købte han som nævnt dennes bygninger, som 
han flyttede i, og desuden toften, de lå på. En halv snes 
år senere købte han et par andre tofter (7å og 28å) af 
Niels Fischer, og endnu senere mageskiftede han med 
ham, således at denne fik vestermarksfælleden, medens 
Jakob Berg fik et engskifte i Varmkær.

Efter Jakob Berg fik sønnen Iver Berg gården. Han 
døde 1903, og enken sad nu for gården, indtil hun 1910

13*
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blev gift med Niels Meyer, efter hvis død 1911 hun igen 
har gården.

Af gårdens mark er bortfæstet et par byggegrunde tæt 
ved Starup holdeplads.

Andreas Dahis.
På den ene byggede Hans Ibsen Riber et hus 1863. 

Dette købte træskomand Andreas Dahl af hans enke 1890.

P. Madsens enkes.
På den anden lå et hus, som Peder Madsen købte ca. 

1870. Nu ejes det af hans enke.

Gård nr. IX

lå dær, hvor nu Søren Bertelsen bor. 1688 havde den 
to fæstere, Jens Løvlund og Knud Thomsen. Siden havde 
Jens Løvlunds svigersøn Jochim Jørgensen den alene, og 
da dennes enke 1714 blev gift med Peder Andersen af 
Andkjær, fik han gården. Muligvis er det ham, der har 
ført Fischernavnet her til sognet. 1722 blev han gift 
anden gang, og omtrent samtidig må han have delt går
den med Niels Jensen Kjøbmand.

Peder Andersen døde 1737, og enken giftede sig da 
med Hans Pedersen (Fischer) fra Hesselballe, der så fik 
halvgården, medens Peder Andersens søn Anders Peder
sen Fischer som før nævnt fik gård nr. IV.

Da Hans Fischer døde 1744, er gården formodentlig 
blevet samlet igen af Niels Jensens søn Jens Nielsen 
Kjøbmand. Han købte i hvert fald den samlede gård til 
selveje 1765, og desuden købte han gård nr. XV.

Få år senere flyttede han gården ud på søndermar
ken, på det såkaldte Buchland, hvorfor gården blev 
kaldt »Buchlandsgård*.

1779 blev Jens Kjøbmands enke gift med Andreas 
Pedersen fra Hesselballe, der udstykkede gården.
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Jakob Jakobsens.
Da gården blev udflyttet, blev to af dens huse liggende. 

Det ene tilligemed den lille toft, det lå på, solgte Jens 
Kjøbmand til Markus Jensen. Der fulgte intet hartkorn 
med, men istedet skulde der svares 8 ß årlig til ejeren af 
Buchlandsgård. Markus Jensen solgte 1783 til Niels Mo
gensen Hår, og denne solgte året efter til sin svoger Tho
mas Laursen (Skomager) fra Ågård. Han købte 1800 en 
parcel af Johan Kyeds søndermark (nu 294) og lagde 
til ejendommen. I 1820rne testamenterede han ejendom
men til Andreas Andersens datter, væversken Ane Mar
grethe Andreasdatter, der kort efter blev gift med Jes 
Christian Nielsen fra Brande. Han solgte 1829 til skole
lærer Jürgen Michelsen.

Det andet hus, hvoraf der også skulde svares 8 ß år
lig til Buchlandsgård, solgte Jens Kjøbmand til Jørgen 
Nymand, og han har formodentlig solgt det til den flere 
gange nævnte Jens Christensen Møller, af hvem Christen 
Jørgensen (Smed) købte 1797. Da denne tre år senere 
byggede »Lille Lundgård«, solgte han 7 fag af det gamle 
hus til sin svigermor Jørgen Laursens enke, der 1816 te
stamenterede det til sin datter Maren Jørgensdatter, og 
da skolelærer Michelsen 1823 blev gift med hende, fik 
han stedet. Som ovenfor nævnt tilkøbte han også nabo
huset, fra hvilket han dog kort efter bortsolgte 294, men 
til gengæld købte han samtidig 94 af Lars Skrædder. 
Efter Michelsens død blev hans anden hustru 1875 gift 
med Søren Bertelsen, som dærved blev ejer af stedet. Han 
har for et par år siden tilskødet Jakob Jakobsen det.

Buchlandsgård (Jens Fischers).

1793 solgte Andreas Pedersen to parceller til Laurs 
Jessen Hviid fra Børkop. Med disse parceller fulgte 
det meste af gårdens bygninger. Ca. 1810 frasolgte 
Laurs Hviid en ret stor parcel (nr. 27) til Frederik Jes-
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sen, der havde en lille gård på Viuf vestermark*), hvil
ken gård parcellen endnu hører til.

Laurs Hviid afstod 1843 gården til sin svigersøn An
ders Fischer (en søn af Jens Andersen Fischer på gård 
nr. IV). Han døde 1875, hvorefter sønnen Jens Fischer, 
den nuværende ejer, fik gården.

(Bticblandsbus.)
Da Laurs Hviids datter 1820 blev gift med Søren Pe

dersen fra Højen (der arvede Hviid-navnet efter sin svi
gerfar), tilskødede han denne et stykke jord, som dog 
ej blev sat i hartkorn. Søren Hviid opførte bygninger 
dærpå (Buchlandshus), men omkring 1840 kom jorden 
tilbage til gården igen, og huset blev senere nedbrudt.

Bucblandsgård (Peder Andersens)»
1794 solgte Andreas Pedersen en anden part af sin 

gård til Jens Lauridsen fra Vester Nebel. Denne gårds 
bygninger kom til at ligge klods op ad Laurs Hviids 
gård. Jens Lauridsen solgte ca. 1800 til Hans Jørgensen 
af Børkop, der 1806 solgte til Hans Gregersen Jels, af 
hvem Jørgen Pedersen fra Herslev Højrup købte 1812. 
Jørgen Pedersen døde 1834, og kort efter blev hans dat
ter gift med Anders Pedersen fra Lejrskov-Højrup, der 
1875 afstod gården til sin søn Peder Andersen, der endnu 
har den. Anders Pedersen flyttede gården ud og byggede 
den dær, hvor den nu ligger.

Thomas Thomsens.
Andreas Pedersen beholdt selv en lille toft (nr. 23) syd 

for Fredsted Buchland, som han bebyggede. Kort efter 
1810 købte han af Søren Thomsen og Hans Ravn i 
Fredsted et par parceller (nu nr. 8) af deres Buchland, 
som han lagde til sin ejendom, og kort efter solgte han 
denne til Mads Madsen, der i den første halvdel af

*) Frederik Jessen solgte 1 l&Orne til Jens Hansen Roj. Denne solgte 1854 
til Jens Ravn (en søn af Hans Ravn i Fredsted). Jens Ravns søn Jens Nielsen 
Ravn solgte kort efter 1900 til Jens Damgård.
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1820rne igen solgte til Jens Pedersen, af hvem Søren Pe
dersen, der blev gift med Ude Pedersens datter i Fred
sted, kort efter købte. Søren Pedersens enke blev 1848 
gift med Christen Melchiorsen fra Store Velling. Han af
stod 1866 gården til sin stedatters mand Laurits Thue- 
sen Andersen fra Ferup. Han solgte til Søren Pedersen, 
der 1899 solgte til Ludvig Olesen, af hvem den nu
værende ejer Thomas Thomsen købte 1905

Gård nr. X

lå syd for vejen, der fører fra Stamp øvelseshus til 
Skovgård, lidt vesten for, hvor nu Morten Mortensen 
bor. I 1688 bebos den af to mænd, Søren Møller, der 
var svoger til Niels Johnsen Kyed på Egeland, og Niels 
Hatting. Kort efter 1700 har Søren Møllers søn Mads 
Sørensen, der var gift med Ude Jensens datter i Fred
sted, den, men hvem der fik den efter hans død 1709, 
ved jeg ikke. Muligvis var det Jørgen Hansen. Han 
boede dær 1718, og 1733 har sønnen Jens Jørgensen 
gården, som han afstod 1747 til sin svigersøn Hans 
Jørgensen (en søn af Jørgen Udsen i Fredsted). Han 
døde 1750, og enken giftede sig året efter med en anden 
Hans Jørgensen (fra Håstrup). Han købte gården til selv
eje 1765, og 1773 afstod han den til Peder Thulesen af 
Lejrskov, der var gift med den første Hans Jørgensens 
datter. Efter Peder Thulesen fik svigersønnen Hans 
Hansen Buhi gården 1806. Han døde 1821, og enken 
sad nu i mange år for gården, bistået af sønnen Peder 
Hansen Buhi. Ca. 1840 købte Johan Bertelsen gården 
og lagde den under Egeland.

Etkjærbus.
1786 solgte Peder Thulesen til sin kones halvbror Hans 

Hansen et stykke jord med et påliggende hus oppe ved 
nørreskoven. Denne ejendom, der vist oprindelig hed
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»Lildhauge*, men siden kom til at hedde »Elkjærhus«, 
øgede Hans Hansen ved at købe en lille skovlod af Jakob 
Iversen og en lille parcel af Ole Madsens gård. End
videre købte han et hus af H. P. Bahnsen (rådmanden). 
Hvor dette har ligget, ved jeg ikke, men jeg formoder, 
at det lå inde ved Peter Daugårds skov på matrikul- 
nummer 46, og at Hans Hansen flyttede dærhen, da han 
afstod gården. Dær boede i hvert fald en tid lang hans 
søn Morten Hansen (Skrædder), hos hvem han fik aftægt.

Ca. 1808 afstod Hans Hansen Elkjærhus til sin søn, 
der også hed Hans Hansen. Han solgte omkring 1820 
ejendommen til Peder Jensen Fredsted, der omkring 1840 
øgede den meget, idet han af Johan Bertelsen på Ege
land købte et par parceller af Peder Buhis gård (10^ og 
101) samt en skovlod (5^). 1858 købte han endvidere 
en parcel (31 a ) af stedet Skovlund, men afstod samtidig 
gården til sin søn Jens Pedersen Fredsted.

Jens Fredsted solgte 1905 gården til Hans Geliert, men 
beholdt selv skoven, som han nu (1910) har solgt til 
sin søn Peder Fredsted på Olufsdahl i Fredsted. Hans 
Geliert solgte 1910 gården til Abraham Sørensen.

Skovlund,
1797 solgte Peder Thulesen en anden parcel på nørre

marken (nr. 31) til Jens Johansen. Denne parcel blev en 
selvstændig ejendom og kaldtes »Skovlund«. Jens Jo
hansen solgte den et par år senere til Jeppe Poulsen, der 
ca. 1810 solgte til Jeppe Jensen, hvis datter 1814 blev 
gift med Hans Eriksen fra Vork, der så fik ejendommen. 
Han solgte som allerede nævnt ca. 1838 en parcel til 
Johan Bertelsen på Egeland, og 1846 afstod hans enke 
ejendommen til sønnen Erik Hansen, der 1854 solgte 
til Anton Meyer.

Anton Meyer solgte 1758 en parcel (31^) til Peder Fred
sted og samtidig det øvrige af ejendommen til naboen Jens 
Peter Larsen (Væver). I to år havde han begge ejen-
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domme, men solgte så 1860 Skovlund til en mand ved 
navn Huberth, der atter (endnu i 1860erne) solgte til Jens 
Jensen, en søn af Jens Jensen i Gravenshauge. Efterat 
have boet dær i mange år solgte Jens Jensen til Severin 
Hansen, der 1899 solgte størsteparten af marken til Jør
gen Kristiansen og samtidig huset og resten af marken 
til den nuværende ejer Peter Thomsen.

Peder Thulesen solgte kort før 1800 et hus med en lille 
toft (nr. 40) til Jens Clemendsen. Denne solgte formodentlig 
til Albrekt Jokumsen, efter hvem sønnen Jokum Albrekt- 
sen fik stedet sidst i 1830rne. Kort efter købtes det af 
Johan Bertelsen på Egeland, og huset er nu forlængst 
revet ned.

Gård nr. XI
lå omtrent lige nord for, hvor Morten Mortensen nu bor, 
på den anden side af vejen. Dens fæster hed 1688 Vil
lads Christensen. Hans datter blev kort efter 1700 gift 
med Hans Bundesen, der nu havde gården til sin død 
1724. Knapt fem uger efter hans død giftede enken sig 
med Jens Iversen fra Højen, der efter hendes død 1729 
giftede sig med en datter af Peder Pedersen på gård nr. V. 
Efter Jens Iversens død giftede enken sig med Ude Jør
gensen fra Fredsted, og da denne døde 1763 fik Jens 
Iversens søn Anders Jensen gården, som han to år senere 
ved den store auktion købte til selveje.

Ved Anders Jensens død 1790 blev gården nedlagt og 
marken solgt. Jakob Iversen på gård nr. VIII købte om
trent halvdelen (Giel og den toft, gården lå på), og Jo
han Kyed på Egeland købte vist resten.

Anders Jensen solgte et stykke jord, Gravenshauge 
(nr. 37) til Erik Nielsen Lysholt på gård nr. III i Hessel- 
balle, hvis eftermand Søren Madsen Buhi 1832 delte det
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i tre parceller, hvoraf han solgte den ene til L. Fred
sted, medens de to andre blev selvstændige ejendomme. 

Andreas Bojsens.
37^ købte og bebyggede Morten Hansen (Skrædder). 

Han afstod 1855 ejendommen til sin svigersøn Jens Chri
stensen, af hvem Niels Hansen Jessen, der hidtil havde 
været gårdmand i Ågård, købte i begyndelsen af 1860erne. 
Han solgte kort efter 1870 til Jens Olesen, der efter at 
have boet dær et par år og frasolgt 371 til naboen Hans 
Christensen solgte til Grejs Jakobsen, af hvem broderen 
Jens Jakobsen købte omkring 1880. Efter Jens Jakob
sens enkes død 1910 købtes ejendommen af Andreas 
Boj sen Christensen.

Jens Jakobsen frasolgte følgende byggepladser : 
CykJesmedens.

37^ købtes og bebyggedes 1898 af cyklesmeden Hans 
Hansen, hvis enke 1909 solgte til cyklesmeden M. Andersen.

A. Andersens bus.
371 og 371 købte blikkenslager A. Andersen i Ågård. 

Han bebyggede selv den første 1898, men bebor den ikke.
Sadelmagerens.

37^ solgte blikkenslager Andersen til snedker Peter 
Skov, der byggede 1908. Denne ejendom overtog kredit
foreningen 1910 og solgte den samme år til sadelmager 
Iver Johnsen.

Niels Hansens.
37^ købte og bebyggede Niels Hansen 1898.

Theodor Schmidts.
37™ og 37^ købte Laurids Nielsen og byggede dærpå 

ca. 1902. Han solgte kort efter til Jens Dahl, der atter 
solgte til den nuværende ejer Theodor Schmidt.

Johan Warnckes.
37!L og 37E købtes og bebyggedes ca. 1902 af Johan 

Warncke.
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Dagvogn sku sken s.
Omtrent samtidig købtes og bebyggedes 37£ af Otto 

A. Sørensen. Han solgte 1911 til dagvognskusk Mortensen.
Ludvig Oiesens.

1905 købte og bebyggede Ludvig Otesen 37 IL.
Laurids Nielsens.

Kort efter at Laurids Nielsen som ovenfor nævnt havde 
solgt sit hus, købte han en ny byggegrund (37^) af Jens 
Jakobsen og opførte et hus dærpå.

Cemen tstens fabriken.
Endelig har bygmester P. J. Knudsen i Ågård købt 

37^ og 371, hvorpå han har opført en cementstensfabrik.
Østerlide.

Den anden parcel af Gravenshauge solgte Søren Mad
sen Buhi til Ludvig Michael Nielsen (Snedker). Han lod 
opføre bygning dærpå og afstod 1855 denne sin ejen
dom til svigersønnen Ole Rasmussen, der straks efter 
solgte til Frants Geertsen, af hvem Jens Jensen (bror til 
L. Fredsted i Hesselballe) købte 1859. Han afstod ca. 
1870 stedet til sin svigersøn Hans Christensen, der kort 
efter tilkøbte 371. Hans Christensens enke solgte midt 
i 1890erne til Niels Jørgen Pedersen, der siden tilkøbte 
de to små parceller 361 og 37X af A. Thygesen, Hessel- 
ballegård. 1909 solgte han ejendommen, som han havde 
kaldt * Østerlide«, til Anton Mikkelsen.

Gård nr. XII

ligger endnu på sin oprindelige plads og har i 200 år 
været beboet af samme slægt, så det er den ældste slægts
gård i hele sognet. Gamle folk har fortalt, at den en
gang hed »Ødegård«, fordi den lå øde en lang tid efter 
Svenskekrigen, hvilket bekræftes af matrikulen af 1688, 
der kalder den en øde gård, som bruges nu af Niels 
Pedersen. I begyndelsen af 1700rne har ritmester Roede
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og Peder Jensen den i fæste, og efter dem fik Christen 
Pedersen (formodentlig Peder Jensens søn) den 1724. 
Om denne Christen Pedersen har man endnu et minde 
dær på gården, nemlig et gammelt sølvbæger med føl
gende indskrift:

CHRESTEN 
PEDERSEN 

A. C. D.*
1724.

Jeg blev vel staalen bort 
fra C. Pedersen, 
men Jeg Kom i hans port 
fra tyvens haand igien,

1738.

Sagnet fortæller, at bægeret blev »vist igen« og af 
tyven hensat på en gammel vogn, som stod i porten.

Christen Pedersens datter blev 1759 gift med Jens 
Pedersen (en søn af Peder Thulesen i Hesselballe), og 
de fik da gården. Ved auktionen 1765 købte Jens Peder
sen den til selveje, men kunde ikke betale, da tiden kom, 
hvorfor den påny blev stillet til auktion. Jens Peder
sen købte den igen, og denne gang lykkedes det ham 
at få den betalt. Han købte endvidere ved denne auktion 
stedet nr. XVIII i Starup, og 1783 købte han sønder
markslodden fra gård nr. XIII. Samme år solgte han 
en parcel (nr. 36), der kaldes Gravenshauge ligesom nr. 
37, til sin bror Jørgen Pedersen i Hesselballe. Denne 
parcel hørte siden til forskellige gårde i Hesselballe og 
ejes nu af Axel Thygesen.

Jens Pedersen døde 1793, og hans datter Maren Jens
datter fik gården efter ham. Hun blev året efter gift med 
en Alsinger, der hed Jens Hansen Berg og var forvalter 
på Fønixborg. Han solgte 1811 den fra nr. XIII ind
købte søndermarkslod til sin kones bror Christen Jensen

•Anne Christensdatter. Hun var vist søster til Søren Kyed på Egeland.
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(Bødker), der dog 5 år senere, da Jens Berg var død, 
solgie lodden tilbage til hans enke.

Jens Berg døde 1815, og året efter giftede enken sig 
med Iver Jakobsen på gård nr. VIII, hvilken gård han 
da som allerede nævnt solgte til sin svoger Laurs Niel
sen, medens han selv flyttede til Ødegård. Iver Jakob
sen havde få år i forvejen tilskødet sin svoger Lars 
Skrædder de fra gård nr. XI indkøbte marker, men da 
Lars Skrædder nu solgte ham dem tilbage, lagde han 
dem til sin nye gård.

Efter Iver Jakobsens død 1825 sad enken i 16 år for 
gården og afstod den så til sin yngste søn af første ægte
skab Peder Berg. Han mageskiftede sidst i 1840rne 
noget jord med Johan Bertelsen på Egeland. Denne fik 
det fra gård nr. XI indkøbte (6£: Giel og Anders Jen
sens toft), hvorimod Peder Berg fik Engemay (5^) og 
Ruggaden (lOjL, 10jL, 10£, 10jL).

Peder Berg afstod 1880 gården til sin søn, der også 
hed Peder Berg. Han solgte parcellen 6£ til Holger Hen
riksen på Skovgård. Kun i 5 år havde han gården, så 
døde han, og den gamle Peder Berg overtog den da igen. 
1891 bortforpagtede han den til svigersønnen Hans Jørgen 
Jakobsen, til hvis børn han samtidig testamenterede den 
efter sin død.

(Kohaugebus.)
Jens Pedersen bortfæstede 1789 en lille lod (nu 33±) 

oppe ved Ammitsbøl skel til Jens Andersen. På lodden 
stod et hus, kaldet »Kohaugehus«, og til ejendommen 
hørte en part i kassehuslodden, som dengang endnu ikke 
var udskiftet. Efter Jens Andersens død 1807 solgte Jens 
Berg Kohaugehus til Peder Iversen, der 1812 solgte til 
Andreas Andersen fra Skærup, som ti år senere øgede 
ejendommen ved at købe 49^ af Lars Skrædder. 1830 
afstod Andreas Andersen stedet til sin svigersøn Laust 
Christensen Krogh, der 1844 solgte ejendommen til Jens
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Henriksen på Skovgård, hvilken gård marken endnu 
hører til.

Jørgen Poulsens.
1859 solgte Peder Berg en kratlod (Grønkær) ved Ågård 

markskel til Christen Andersen, der bebyggede lodden. 
Han afstod den 1896 til sin søn, den nuværende ejer 
Jørgen Poulsen Christensen,

Morten Mortensens.
Sidst i 1880erne solgte bymændene deres smedejord 

og købte så i stedet for af Peder Berg 5 tdr. land af 
Ruggaden (der oprindelig hørte til gård nr. 10) til smede
jord. Denne lod købte den nuværende smed Morten 
Mortensen til ejendom 1906.

Henrik Johansens.
Samtidig med, at bymændene købte de 5 tdr. land af 

Ruggaden, købte den daværende smed Jens Mortensen 
andre 5 tdr. land af den, og efter hans død 1888 op
førte enken et hus dærpå, som hun 1893 afstod til sin 
svigersøn Henrik Johansen, der endnu ejer stedet.

Knud Iversens.
Axel Thygesen solgte ca. 1905 en byggeplads af Gravens- 

haugelodden til Knud Iversen, der opførte et hus dærpå.

Gård nr. XIII

laa lidt nordvest for Skovgård. Dens fæster hed 1662 
Mads Ibsen, og 1688 har ritmester Tillitz den. 1718 hed 
fæsteren Søren Pedersen, og 1733 er gården delt i to halv
gårde, der da indehaves af Jørgen Jensen og Clemend 
Jensen.

Jørgen Jensen døde 1741, og året efter giftede enken 
sig med en mand ved navn Johan Mikkelsen, der nu for
modentlig havde gården indtil 1750, da Jørgen Jensens 
datter blev gift med Rudolf Mikkelsen fra Piengård. Ru-
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dolf Mikkelsen købte gården til selveje ved den store 
auktion, men allerede i 1770erne blev den nedlagt.

Clemend Jensens søn Niels Clemendsen købte den anden 
halvgård til selveje ved auktionen 1765, og han købte 
vist også størsteparten af Rudolf Mikkelsens gård, da 
den blev nedlagt, men 1783 solgte han sin søndermark 
til Jens Pedersen på gård nr. XII.

Efter Niels Clemendsens død 1787 giftede hans enke 
sig med Jens Jensen Kjøbmand, en søn af Jens Nielsen 
Kjøbmand på gård nr. IX. Han solgte 1797 gården til 
sin bror Abraham Jensen.

Medens Jens Kjøbmand havde gården, solgte han en 
parcel af den til John Sørensen (Snedker), til hvem Abra
ham Jensen også solgte en parcel. 1801 solgte Abraham 
Jensen endvidere en lille parcel oppe ved Ammitsbøl 
skel til Jens Christensen, og 1805 en stor parcel til Hol
ger Buhi på Skovgård. To år senere købte Holger Buhi, 
hvad der var tilbage af gården, og lagde det under 
Skovgård.

Niels Nielsens,
Jens Kjøbmand solgte en lille parcel oppe ved Am

mitsbøl skel til Jørgen Christensen, og få år senere solgte 
Abraham Jensen en tilgrændsende parcel til samme. 
Disse to parceller blev en selvstændig ejendom (matr. 
nr. 38). Jørgen Christensens enke blev 1834 gift med 
Christen Jensen {Bødker). Denne tilskødede i begyndelsen 
af 1840rne Thomas Gregersen stedet, der nu siden 1873 
ejes af svigersønnen Niels Nielsen {Hjuler). Han tilkøbte 
ca. 1888 et stykke af smedejorden (nr. 53).

Gård nr. XIV

er præstegården, der endnu ligger på sin oprindelige 
plads. Når Fr. Hammerich (»Et levnetsløb< II, side 33) 
siger, at den hedder »Svanholm* og efter sagnet skal
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være et gammelt munkebo, så har jeg slet intet kunnet 
finde, der bekræfter dette.

Fra præstegården, der oprindelig var en af sognets 
største gårde, er i det sidste halve hundredår en stor 
del af marken bortsolgt.

Johannes Kraghs.
Den vestlige del af præstegårdens søndermark solgtes 

1867 til Johan Kyed Poulsen, der bebyggede lodden, men 
kort efter solgte til Erik Damgård. Denne solgte ca. 1877 
til F. Bork, af hvem Peter Kragh købte. Siden 1910 har 
dennes søn Johannes Kragh ejendommen.

Engholm.
Den østlige del af søndermarken købtes samtidig af 

Hans Jørgen Jakobsen, der opførte en gård dærpå, men 
solgte kort efter til Anders Bendtsen, der atter solgte til 
Jes Pedersen, af hvem Thule Jepsen købte 1890. Han 
solgte 1903 til Th. Secher, af hvem Mathias Christensen 
købte 1910. Stedet hedder »Engholm«.

Chr. Christensens.
Ved Starup kirke lå et hus, som både før og efter 

1850 ejedes af Niels Larsen (Fynbo), men om han havde 
bygget det, ved jeg ikke. Formodentlig havde han et 
stykke af præstegårdens jord (l£) i fæste. Det havde i 
hvert fald hans svigersøn Niels Venborg, der fik stedet 
efter ham. Han købte (vistnok 1867) jorden til selveje 
og solgte 1873 ejendommen til Christian Pedersen Chri
stensen fra Sundeved, der året efter købte endnu en par
cel (l£) fra præstegården. 1897 afstod han ejendommen 
til sin søn Christian Christensen.

Ane Mette Thomsens.
En lille toft, som hørte til præstegården, og hvorpå 

provst Theilade i 1850erne havde bygget et hus til Ene
vold Thulesen, bortsolgtes også 1867. Efter Enevold Thule- 
sen fik svigersønnen Carl Salling stedet, og han solgte
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det midt i 1890erne til hjuleren Johannes Jensen, hvis 
enke 1909 solgte til Ane Mette Thomsen.

Job. Jensens enkes.
Johannes Jensen opførte 1903 et nyt hus på toften. 

Dette ejes og bebos nu af hans enke.
Hjuterens.

Johannes Jensens enke solgte 1908 en byggeplads til 
sønnen hjuler Alfred Jensen, der opførte værksted og be
boelseslejlighed dærpå. 1911 overtog kreditforeningen 
ejendommen og solgte den ved auktion til hjuler Marius 
Petersen.

Jens Postraps.
I pastor Thygesens tid solgtes en byggeplads af præste

gårdsjorden til Jens Rostrup (1893), som endnu har den 
ejendom, der opførtes dærpå.

Gård nr. XV

véd jeg ikke, hvor har ligget, men jeg formoder, at den 
lå ligeoverfor Hans Jørgen Jakobsens i hjørnet af den 
nuværende præstegårdsmark. Den var betydelig mindre 
end de andre gårde, et såkaldt kronbol. 1662 havde 
Mourids Sørensen den i fæste, 1688 Niels Smed. 1718 har 
ritmester Roede den, samtidig med at han som nævnt 
havde part i gård nr. XII, og 1733 bor præsten Christian 
Kjerulffs enke dær, men kort efter er den kommen sam
men med gård nr. IX og blev ved auktionen 1765 købt 
til selveje sammen med denne gård af Jens Nielsen 
Kjøbmand.

Hus nr. XVI
lå dær, hvor nu Jens Christian Bruhn bor. Det inde" 
havdes 1683 af Simon Aspersen, 1718 af Niels Nielsen 
og 1733 af Jakob Nielsen. Omkring 1760 havde Hendrik

14
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Mortensen det i fæste, og han købte det til selveje ved 
auktionen 1765. Formodentlig var det Hendrik Morten
sen, der solgte til smeden Jørgen Laursen, af hvem Ole 
Madsen på gård nr. V købte det 1787. Han solgte året 
efter til Bertel Christensen {Snedker), efter hvis død 1802 
enken giftede sig med Jens Jensen Kjøbmand, der før havde 
ejet gård nr. XIII.

Peter Nørgårds.

I 1820erne fik Jens Kjøbmands stesøn Bertel Bertelsen 
et stykke jord (34*L) syd for Kohaugen. Jorden hørte 
under nr. XVI, men var oprindelig kommen fra gårdene 
nr. III og XII. Bertel Bertelsen bebyggede lodden og 
øgede siden ejendommen ved at købe et stykke jord 
(33jL) af Laurs Krogh. 1861 afstod Bertel Bertelsen ejen
dommen til sin søn Søren Bertelsen, der tre år senere 
solgte til sin svoger Knud Pedersen. Denne formindskede 
ejendommen, idet han bebyggede og frasolgte parcel
lerne 34£ og 33*1 (se under Kassehus- og gadejord). Efter 
en halv snes års forløb solgte han til Mathias Vonge, 
af hvem Laurs Ravn købte. Dennes søn Peder Ravn 
solgte ca. 1900 til den nuværende ejer Peter J. Nørgård.

Peter Daugårds has.

1833 blev Jens Kjøbmands datter gift med Mikkel 
Pedersen Ramsing fra Kolding, til hvem Jens Kjøbmand 
kort efter afstod stedet. Han solgte det 1848 til smeden 
Frederik Vilhelm Meyer (en søn af Johan Daniel Meyer), 
der, da det gamle hus var brøstfældigt, lod opføre et 
nyt hus nordligst på lodden. Fr. Meyer døde 1867, og 
hans enke solgte få år efter til dyrlæge Madsen, der igen 
solgte til Erik Damgård, af hvem Ole Daugård (og N. 
Andersen Daugård) købte sidst i 1870erne. Nu ejer Ole 
Daugårds søn Peter Daugård huset, men sågodtsom al 
jorden er frasolgt.
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Hørlyks.

Ole Daugård solgte 1880 en byggeplads til nogle af 
sognets mænd, der lod opføre en bolig dærpå til kapellan 
V. Brücker. Fra 1887, da Brücker flyttede til Ågård, og 
til 1896 benyttedes denne kapellanbolig til friskole, men 
købtes sidstnævnte år af dyrlæge Hørlyk, der siden har 
tilkøbt 34_L af Jens Chr. Bruhn samt noget gadejord 
(nr. 51 og 55).

Laurids Danielsens.

Lidt efter 1880 solgte Ole Daugård en anden bygge
plads til et konsortium (bestående bl. a. af Jens Henrik
sen, Skovgård og Jens Daugård, Toftvang). Denne bygge
plads købte og bebyggede Thomas Koed Mortensen 1896, 
og 1903 solgte han til den nuværende ejer Laurids Daniel
sen, der siden har tilkøbt noget gadejord (54JL) og de to 
små parceller 34E og 34£ (den første købte han af Jens 
Chr. Bruhn, den anden af P. Daugård).

Brugsforeningen.

Ole Daugård solgte 1884 en byggeplads til brugsfor
eningen, som lod opføre butik og beboelseslejlighed dærpå. 
I 1906 tilkøbtes 34^ af Jens Chr. Bruhn.

Pr. Bruhns.
Midt i 1880erne solgte Ole Daugård størsteparten af 

den jord, der hørte til hans hus, til Jens Christian Bruhn, 
der i forvejen havde naboejendommen 44^ (se under 
Kassehus- og gadejord). Han lod siden opføre et hus på 
samme plet, hvor den oprindelige bygning havde ligget 
(den, Fr. Meyer flyttede). 1910 afstod Jens Chr. Bruhn 
ejendommen til sin søn snedker Frederik Bruhn. Som 
allerede nævnt solgte J. Chr. Bruhn 1896 en lille parcel 
til dyrlæge Hørlyk og 1906 et par små parceller til Lau
rids Danielsen og brugsforeningen. Endvidere har han 
solgt et par byggepladser.

14*
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Ane Sofie Pedersens og Anne Jensens.
34X og 312 solgte Jens Chr. Bruhn til Ane Sofie Peder

sen og Anne Jensen. De lod opføre et hus dærpå, og 
den førstnævnte købte yderligere 34^ af J. Chr. Bruhn. 

S. P. Petersens.
1909 købte træskomand og Cyklehandler Søren Peter 

Petersen 34a  af J. Chr. Bruhn og bebyggede.
Jens Pedersens.

1905 solgte Ole Daugård en byggeplads (34a ) til sko
mager Jens Pedersen, som opførte et hus dærpå.

Nr. XVII, XX og XXII
var oprindelig tre kronhuse, men allerede ved år 1700 
har degnen dem i brug, og deres jord blev ved at være 
skolejord. Der var ikke nogen særskilt degnebolig i 
Starup, og degnen har da formodentlig boet i et af hu
sene, medens de to andre er bleven nedbrudt.

Hus nr. XVIII
ved jeg ikke, hvor har ligget. Allerede 1718 er det sam
men med gård nr. XII og blev ved auktionen 1765 købt 
af denne gårds ejer.

Hus nr. XIX
existerer heller ikke længere. Det lå i toften syd for Fr. 
Bruhns, og denne toft var dets mark. Af fæstere nævnes 
Søren Skomager 1688, enken Anna Madsdatter både 1713 
og 1733. Omkring 1760 har Hartvig Johansen huset, og 
han købte det til selveje 1765. Ti år senere solgte han 
det til Peder Pedersen fra Herslev-Højrup, af hvem for
modentlig Christen Madsen købte. Denne solgte kort efter 
1800 til John Sørensen (Snedker), der lagde marken un
der sin ejendom.
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Hus nr. X X I
lå vist oprindelig i Hekkenfeldtoften, i hjørnet mellem 
gaden og Sudergyden, men flyttedes senere hen i nær
heden af Skovgård (på »Bassebanken«). Husets fæster 
hed 1688 Jens Skomager, 1718 og 1733 Poul Simonsen. 
I 1750erne har Jep Nissen Basse stedet, og senere har 
hans enke det. Ved auktionen 1765 købes det af Hans 
Christensen fra Ødsted, der efter sin forgænger blev kaldt 
Hans Basse. Det var formodentlig ham, der udflyttede 
stedet ved jordudskiftningen, og Bassebanken har da fået 
navn efter ham. Hvem han solgte til, ved jeg ikke, men 
i 1790erne sælger den flere gange nævnte Jens Christen
sen Møller ejendommen til John Sørensen (Snedker). Han 
indkøbte endel jord dærtil fra gård nr. XIII, først solgte 
Jens Kjøbmand ham et stykke, og siden Abraham Jen
sen. Endvidere tilkøbte han som lige nævnt hus nr. XIX.

John Snedker havde ingen børn, og han skænkede 
da ejendommen til sin kones brordatters søn Peder Pe
dersen (Kudsk). Han solgte kort efter toften, hvorpå hus 
nr. XIX lå (28^) til Jens Fischers enke og fik til gen
gæld 7^ oppe ved skoven. 1838 solgte Peder Kudsk den 
toft (28å), hans sted lå på, til Johan Bertelsen på Ege
land og købte samtidig 10^ af denne og 9å af Thomas 
Lundmand. Dærved fik han sin mark samlet på et sted, 
og han byggede sig nu en ny gård dæroppe. Efter sex 
års forløb solgte han dog denne til Johan Bertelsen og 
fik til gengæld lodden 5£-, som han så bebyggede.

Nr. X X I I I
var en hyrdeeng, som bymændene købte i fællesskab 
ved auktionen 1765, men solgte igen 1776 til Peder Buhi 
på Skovgård. Jeg ved ikke, hvor den lå, men formoder, 
at det var nede ved Gravens.
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Nr. X X I V  og X X V

var kirkejord, og det samme gjaldt en toft, der en tid 
lang havde været brugt til nr. XIII. Indtil auktionen 
1765 havde præsterne brugsret til denne jord. Efter 
auktionen var jorden kirkens ejendom og var i et hun
drede år udlejet til forskellige, men købtes så 1869 af 
Jens Peter Petersen Sandager, der lagde det under sin 
ejendom.

Kassehus- og gadejord.

Da udskiftningen fandt sted, blev en fælled oppe ved 
Ammitsbøl skel henlagt til de jordløse huse (kassehusene) 
som erstatning for, at disse før havde haft ret til en kos 
græsning hver på det fælles overdrev. Denne fælled fik 
intet hartkorn, men brugerne skulde istedet for hver 
svare 4 ß årlig til byens gårdraænd. De Starup kassehus- 
mænd havde aldrig lyst til at betale denne afgift og prø
vede mange kunster for at blive fri, men først omkring 
1840 lykkedes det for dem. Fælleden, der kun var be
regnet på græsning, lod de selv udskifte i 6 (egentlig 7) 
lodder kort før 1820, tog den nu under ploven, byggede 
huse dæroppe og handlede med lodderne, som var det 
selveje.

Laurids Lunds.

Hvem der har bebygget den vestligste lod, ved jeg 
ikke, men ca. 1830 købte Niels Peter Ravn, forhenværende 
skolelærer i Ågård, den. Han afstod den 1856 til sin søn 
Christian Holger Kjær Buhi Ravn, af hvem svigersøn
nen, den nuværende ejer, Laurids Lund Thomsen, fik 
den ca. 1880.

Anders H. Andersens.

Den næste lod (nr. 48) beboedes fra før 1820 af Mar
kus Mikkelsen, der ca. 1840 afstod den til sin svigersøn 
Niels Christensen Ravn, og denne afstod den igen 1847



215

til sin kones bror Mikkel Markussen, der ca. 1900 solgte 
til den nuværende ejer Anders Hansen Andersen.

Jens Møller Nielsens.
Mikkel Markussen frasolgte en parcel (48k) til sin søn 

Markus Mikkelsen, der endvidere købte en parcel (34^) 
af naboejendommen. 1895 solgte han denne sin ejen
dom til Jens Møller Nielsen, der endnu bor dær.

Otto Christensens.
Jens Kjøbmand, der boede, hvor nu Jens Chr. Bruhn 

bor, var en af de husmænd, der havde part i kassehus
jorden, og da denne blev udskiftet, fik han tillagt den 
tredje lod fra vestsiden (34^), som han sammen med 
34Ê afstod til sin stesøn Bertel Bertelsen (se under hus 
nr. XVI). Den hørte sammen med 34^ indtil ca. 1870, 
da den daværende ejer, Bertel Bertelsens svigersøn Knud 
Pedersen bebyggede 341, som han strax efter solgte til 
Hans Peder Nielsen (Røgter), der ca. 1876 solgte til Søren 
Christensen, hvis enke 1910 afstod ejendommen til søn
nen Otto Christensen. Det var Søren Christensen, der fra
solgte 341 til Markus Mikkelsen.

Pr. Brubns.
Den mellemste af kassehuslodderne (441) hørte sam

men med et hus, der lå dær, hvor nu Frederik Bruhn 
bor. Dette hus ejedes omkring 1820 af Christen Ebbesen 
Green. Han bebyggede kassehuslodden og solgte sam
tidig huset i byen til Jens Johansen (Bødker) 1826. Jens 
Bødker solgte 1840 til Mikkel Ramsing, der i forvejen 
havde naboejendommen. Mikkel Ramsing solgte 1848 
til Frederik Vilhelm Meyer, af hvem Johan Bertelsen på 
Egeland få år senere købte huset. Han solgte det 1860 
til Jens Christian Bruhn, der nu har tilskødet sin søn 
snedker Frederik Bruhn det.

Joban Bus*.
Den bebyggede kassehuslod solgte Chr. Ebbesen Green 

i 1820rne til Hans Peder Christensen, og denne solgte
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ca. 1830 til Hans Pedersen Lykke, efter hvis død 1840 
enken giftede sig med Lauge Breinholm, der 1845 solgte 
ejendommen til Johan Bertelsen på Egeland. Ti år senere 
solgte denne til Johan Bus, der ca. 1900 afstod den til sin 
sønnesøn cyklehandler Niels Johansen. Han forpagtede 
ejendommen ud til brødrene Ole Olesen og Jørgen Olesen, 
og de købte den til selveje 1908, men bor der ikke.

Kassehuslodden nr. 47 beboedes omkring 1830 af væ
veren Georg Janus Lange. Han solgte 1836 til Jens Jen
sen. Efter hans tid udlagde bymændene denne lod til 
smedejord, hvad den blev ved at være indtil 1888, da 
den solgtes til ejeren af nabostedet.

Mikkel Hansens.
Den næstøstligste kassehuslod hørte i begyndelsen af 

1800rne sammen med Kohaugehus. Dettes ejer Laurs 
Krogh solgte kassehusjorden omkring 1840 til Bertel Ber
telsen, hvis ejendom den nu var sammen med til ca. 
1870, da Bertel Bertelsens svigersøn Knud Pedersen be
byggede den og strax efter solgte den til en anden af 
Bertel Bertelsens svigersønner Niels Christensen, af hvem 
Jakob Andreasen købte midt i 1880erne. Han solgte efter 
et par års forløb til Jens Jørgen Madsen, som 1888 til
købte den ovenfor nævnte smedelod. Efter Jens Madsens 
død fik den nuværende ejer Mikkel Hansen ejendommen.

Den østligste kassehuslod (nr. 53) var smedejord lige
som nr. 47 og blev 1888 af bymændene solgt til Niels 
Nielsen Hjuler, hvis ejendom den endnu hører til.

Af gadejord i Starup by kan nævnes nr. 51 og 55, der 
nu hører til dyrlæge Hørlyks ejendom, nr. 52, hvorpå 
Morten Smeds bygning ligger, nr. 54, af hvilket et stykke 
hører til Laurids Danielsens ejendom, et andet stykke til 
Peter Daugårds hus, og endelig en grusgrav nede ved Gra
vens station, som ikke har noget matrikulsnummer.



n.Fredsted by.
1662 havde Fred sted 1 selvejergård, 2 fæstegårde og 

2 kronbol. Desuden var der i byen et selvejerhus, som 
tilhørte Terkel Olufsen på gård nr. I i Starup.

Selvejergården havde 5 tdr. hartkorn, fæstegårdene hver
4 tdr. 2 skp. og kronbolene henholdsvis 2 tdr. 4 skp. 
og 3 td. 4 skp. Selvejerhuset havde intet hartkorn, men 
dets beboer skulde svare otte dages arbejde om året til 
ejeren.

Om boligerne hedder det i matrikulen af 1662, at 
selvejergårdens og den ene fæstegårds huse er ruinerede, 
de to kronbol har hver 2 huse og et lidet stykke rui
neret, medens den anden fæstegård har 2 gamle og 1 
nyt opsat.

Matrikulen af 1688 viser, at Fredsted stadig har sine
5 gårde og selvejerhuset, men det er dog ikke de samme 
som i 1662. Selvejergården er bleven delt i to, hvoraf 
den ene (det nuværende »Agnetesminde«) blev skyldsat 
for 5 td. 1 skp. hartkorn, den anden (det nuværende 
> Toftvang«) for 4 tdr. 3 skp. 2 fdk. De to fæstegårde er 
dærimod samlede til en og skyldsat for 7 tdr. 3 fdk. 1 
alb. Af kronbolene sættes det ene til 1 td. 3 fdk. 2 alb. 
og det andet til 1 td. 1 skp. 1 fdk. 2 alb. I skovskyld 
sættes hver af de tre gårde til 1 fdk. 2 alb. og kronbolene 
til 1 album hver. Nu sættes også selvejer-halvottingen 
i hartkorn: 1 td. 4 skp. 1 fdk. 1 alb. og skov 1 alb.
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Af krigsjordebogen 1718 ser man, at »gårdenes herlig
heder og bøndernes tilstand« er befunden »mådelig«, 
hvad de fem første angår, og »slet«, hvad selvejerhuset 
angår. Endvidere, at »Til Fredsted er noget overskov, 
ringe græsning, men god Tørveskiør udi tvende moeser. 
Den eene ved Blaakier er i sin Runddel 51 faune lang 
og breed og 2 alen dyb. Den anden Synden for er 141 
faune lang og 60 faune bred i øster Ende, 42 i mitten 
og 22 faune i vestre Ende og kand ingen af dennem 
udgraves«.

Besætningen er for den store fæstegårds vedkommende 
8 heste, 10 køer, 6 ungnød og 20 får, for selvejergårdenes 
ca. halvt så meget, og for kronbolenes og selvejerhusets 
igen ca. halvt så meget.

Den årlige udsæd er for fæstegården 4 tdr. rug, 2 tdr. 
byg, 16 tdr. havre og P / s  td. boghvede, for selvejergår
dene kun halvt så meget rug og 10 tdr. havre, men ellers 
omtrent det samme. De øvrige ejendomme sår 3/i td. rug, 
Vs td. byg, 2 tdr. havre, A/g td. boghvede.

Jordebogen af 1733 viser, at fæstegården nu er bleven 
delt i to igen, og at landgildeafgiften for Fredsted er 
1 rdl. 32 8 af hver td. hartkorn.

Gård nr. I

lå i toften nordvest for, hvor Jens Daugård nu bor, eller 
nærmere betegnet, dær, hvor Andersen Sagers gamle gård 
lå. Den var i 1662 to gårde, af hvilke Niels Madtzen Neb- 
bell af Kolding 1660 for »tjeneste i forleden krig« havde 
fået kongeligt brev på den ene fri for landgilde, ægt og 
arbejde i 6 år, mod at han skulde opbygge gården og 
vedligeholde den, hvortil han skulde have tømmer af 
lenets skove. Han afstod den dog strax til dens beboer 
Christen Dynnesen, mod at denne skulde betale ham 
100 daler.
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1688 er gårdene samlet, og fæsteren hed da Ude Jen
sen, der ganske sikkert var Christen Dynnesens sviger
søn, men 1733 er de igen skilt og den ene flyttet ud på 
marken dær, hvor nu Jens Sager bor. På denne gård 
bor da Ude Jensens søn Jørgen Udesen, og på gården 
nede i byen bor en svigersøn af Ude Jensen, der hedder 
Peder Jensen,

Oård nr. la.

Peder Jensen forstørrede sin gård med en selvejer- 
halvotting fra gård nr. V i Starup og efterlod den senere 
til sin søn Jens Pedersen, Som enkemand trolovede Jens 
Pedersen sig med Pigen Anne Jensdatter fra Tud vad, men 
døde inden bryllupet 1764. Året efter giftede Anne Jens
datter sig med Christen Nielsen fra Bramdrup. Hans 
fæstebrev er udstedt 11. maj 1765, og i dette hedder det 
om gården: »Bygningen er 46 fag i god stand, har til 
Besætning 4 Beste, 6 Kiøer, 3 ung Nød og 10 faar«. 
Knap tre uger efter fæstebrevets udstedelse købte han 
gården ved den store auktion, og samtidig fik han selv
ej erhal vo ttingen til rigtig selveje. Dette stykke jord, hvis 
hartkorn oprindelig hørte under Starup by, men nu kom 
under Fredsted, er sikkert det, der nu har matrikul- 
nummer 2&.

Da Christen Nielsen 1804 afstod gården til sin sviger
søn Hans Therkelsen, var den betydelig mindre end da 
han modtog den, idet han havde solgt nørremarken til 
Niels Sørensen Pjedsted, og selv beholdt han noget af 
sin Starup-jord (det såkaldte Buchland). 1806 overlod 
han dog Hans Therkelsen denne parcel for 90 rdl., og 
denne solgte den tre måneder senere til Hans Ravn på 
gård nr. Ill for 450 rdl.

Medens alt tyder på, at Christen Nielsen var en dyg
tig mand, der da også i sin tid beklædte forskellige til*
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lidshværv, synes der ikke at have været nogen dygtig
hed ved svigersønnen, og han besad da heller ikke går* 
den ret længe, idet han 1812 afstod den til Christen 
Nielsens søn Jens Christensen, der var borger og avls
mand i Fredericia.

Med ham fik gården atter en dygtig mand, hvem det 
lykkedes at komme velbeholden gennem de trange tider, 
der oprandt kort efter hans overtagelse af gården. Efter 
at have besiddet den i 18 år afstod han den til sin 
svigersøn Peter Sager fra Stubberup. Han frasolgte en 
lille lod (3^) til Mads Vilhelmsen og tilkøbte den toft
lod, Niels Pjedsteds gård lå på, før den blev udflyttet, 
samt en lille lod fra Hans Udesens gård (1^). Efter 
Peter Sagers død 1869 fik sønnen Niels Andersen Sager 
gården.

I 1875 foregik det store magelæg i Fredsted. Ved 
dette blev gården nedlagt, og dens mark delt mellem 
de andre gårde.

Valdemar Petersens»
Samtidig med at magelægget fandt sted, solgte N. An

dersen Sager et stort stykke af sin hede til Peder Søren
sen (Præst). Denne byggede sig en gård dærpå tildels 
af materiale fra gård nr. I a. Efter Peder Præsts død 
købte Hans Damkjær gården ved auktion og solgte den 
siden til Jeppe Nielsen, af hvem den nuværende ejer 
Valdemar Petersen købte 1897.

Michael Møllers hus.
Den øvrige del af heden var allerede 1794 blevet fæstet 

ud til Christian Holbæk, og dennes søn Niels Holbæk fæ
stede dette stykke jord påny (sammen med 11 fag hus) 
omkring 1820. Da fæstet udløb ved Niels Holbæks enkes 
død 1879, solgte N. Andersen Sager huset, hvormed fulgte 
godt V« td. land, til Jens Pedersen, der kort efter solgte 
til Ole Steffensen. Denne solgte huset og godt et par skp. 
land til Jens Hansen, hvis eftermand var Ole Knudsen.
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Nu ejer Michael Møller i Fredsted huset, som Ole Knud
sen egentlig havde solgt til hans røgter, men da denne 
løb sin vej, måtte M. Møller overtage det.

Peder Andersens.
Ole Steffensen byggede sig et nyt hus på den del af 

grunden, han selv beholdt. Dette hus har hans enke 
nu solgt til Peder Andersen.

Af jorden, der hørte til Holbæks gård, solgte N. An
dersen Sager størstedelen (ad to gange) til Anton An
dreasen i Viuf.

Gård nr. Ib.
Efter Jørgen Udesen fik sønnen Peder Jørgensen denne 

gård, og han købte den til selveje ved auktionen 1765̂  
Kort efter købte han også gård nr. VI i Fredsted. 1775 
købte han endvidere den gård, Jens Daugård nu har, 
men den beholdt han dog kun et års tid. Inden han 
købte den, havde han frasolgt en parcel på nørremarken 
til Niels Sørensen Pjedsted.

Peder Jørgensen var gift to gange: første gang med 
Jakob Hårs datter Maren, med hvem han havde sønnen 
Jørgen Pedersen (Hans Peter Jørgensens far); anden gang 
var han gift med Karen Pedersdatter fra Hesselballe, en 
datter af Peder Thulesen på gård nr. I. Med hende havde 
han tre børn, af hvilke det yngste, Maren, i 1783 blev 
gift med Jens Pedersen fra Hesselballe, til hvem Peder 
Jørgensen året efter afstod gården.

1800 solgte Jens Pedersen gården til Søren Thomsen 
og flyttede så til Hesselballe. Søren Thomsen frasolgte 
en lille parcel til Jens Pedersen Lundmann på Lerbæk- 
hus og desuden som nævnt under Starup parcellen Buch- 
land til Andreas Petersen.

Da Søren Thomsen døde 1821, overtog hans søn An
ders Sørensen gården. Han købte i begyndelsen af 1840rne
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en lille parcel (2^) af Niels Daugård og solgte lidt senere 
en større parcel til Peder Udesen. Endvidere gav han 
Ole Daugård, der 1853 blev gift med hans datter, par
cellen 4M i medgift med hende.

1857 afstod Anders Sørensen gården til sin svigersøn 
Jens Sager, der året efter solgte den til Anders Søren
sens søn Laars Kring. Han frasolgte 4 à  til Peder Ude
sen, og 1875 solgte han gården til N. Andersen Sager, 
som så nedlagde sin egen gård og flyttede op på *Skov- 
lykket, hvilket navn nr. Ib, der ellers oprindelig hed 
*Bjerregård<, fik. Andersen Sager beholdt en stor del 
af sin gamle gårds jord og fik desuden den store lod 2£ 
af Niels Daugårds gård samt af Hans Peter Jørgensen 
den fra gård nr. II indkøbte skovlod (1A).

Andersen Sager afstod 1908 Skovlykke til sin søn 
Jens Sager.

(Åkjærbus.)

Søren Thomsen frasolgte det nuværende nr. 9 (Åkjær- 
hus hed det), der allerede var bebygget og siden 1780erne 
havde været bortfæstet til Nis Nissen, til dennes sviger
søn Hans Andersen fra Højen, hvis enke, Vibeke Nis- 
datter, giftede sig med Søren Pedersen (Præst). Efter 
hans død 1836 solgte hun stedet til Hans Sørensen, der 
i den første halvdel af 1840rne igen solgte til Rasmus 
Jørgensen, af hvem Mikkel Buhi købte 1850. Mikkel Buhi 
solgte efter ca. et års forløb til Hans Jensen, der 1855 
afhændede gården til naboen Jørgen Markussen, der 
nedbrød bygningerne, frasolgte endel af jorden, men 
lagde det meste under sin egen gård.

Henrik Ladegårds.

Parcellen 9j* solgte Jørgen Markussen til Hans Lund  
(en søn af Niels Bertelsen Lund), der 1857 igen solgte 
til Terben Thomsen, men hvem af de to, der bebyggede 
parcellen, ved jeg ikke. Terben Thomsen solgte (vistnok
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sidst i 1870erne) til Mikkel Ring, hvis arvinger 1908 solgte 
til Karl Jensen, af hvem Henrik Ladegård købte 1911.

Anton Petersens.
Parcellen 9M solgte Jørgen Markussen til Peder Frede

rik Nielsen (Træskomand), der senere solgte til Ole Madsen, 
af hvem den nuværende ejer Anton Petersen købte 1902.

Peder Knudsens.
Anders Sørensen frasolgte i begyndelsen af 1840rne 

parcellen 4±, som blev en selvstændig ejendom, til Iver 
Christiansen. Efter ham fik sønnen Anton Iversen stedet, 
som han (vist i 1880erne) solgte til Mads Andersen, af 
hvem smed Peder Hansen købte 1894. Han solgte til 
Frederik Jørgensen, og ved auktionen efter denne købte 
Peder Knudsen stedet (vist 1908).

(Andreas Jakobsens.)
Anders Sørensens bror Ole Sørensen fik omkring 1840 

4_î, der også blev en selvstændig ejendom. Ole Sørensen 
havde den dog vist kun i fæste, og først svigersønnen 
Lorents Pedersen fik skøde på den. Han solgte 1856 til 
Andreas Jakobsen (lille Drés), der øgede ejendommen ved 
at indkøbe halvdelen af naboen Mads Koks jord, der 
også var kommen fra gård nr. Ib. Andreas Jakobsen 
solgte til Knud Christensen (Murmester), der lod bygnin
gerne nedbryde og lagde marken under sin ejendom.

Ude Malers.
Peder Udesen bortsolgte endel af den jord, han havde 

købt af Anders Sørensen, til Mads Sørensen (Kok) fra 
Håstrup 1855. Denne solgte igen som ovenfor nævnt 
halvdelen dæraf til Andreas Jakobsen (4À og 4i), og 1879 
solgte han sit hus og resten af jorden (42) til Ude Peder
sen (Maler), der endnu har ejendommen.

Knud Murmesters.
En anden del af Anders Sørensens jord (4jL) solgte 

Peder Udesen 1856 til Christen Peder Knudsen, efter hvem 
sønnen Knud Christensen (Murmester) fik ejendommen,
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hvilken han som ovenfor nævnt øgede ved at tilkøbe 
Andreas Jakobsens sted.

Marius Madsens,
Laurs Kring frasolgte 41, hvor der i forvejen lå et 

fæstehus, til Mads Madsen, efter hvem sønnen Marius 
Madsen for ganske få år siden fik ejendommen, som han 
øgede ved at lægge sin egen ejendom sammen med den.

(Marius Madsens.)
Parcellen søndenfor (4L) solgte Laurs Kring til Peder 

Knudsen i 1860erne. Hans eftermand Jens Ebbesen solgte 
til bødkeren Jes Sidelmann, der atter solgte til Christen 
Rolighed^ af hvem Marius Madsen købte midt i 1890erne. 
Da han overtog sin fars ejendom, rev han sit eget hus 
ned og lagde jorden under det andet

Anders Sørensens.
Laurs Kring solgte endvidere 4® og 42L- til Søren Niel

sen. Nu har sønnen Anders Sørensen denne ejendom, ind 
til hvilken er købt en lille parcel på Viuf mark.

Gård nr. I I

er den, der nu hedder »Agnetesminde«. Den lå lidt syd 
for, hvor Jens Daugårds gård nu ligger, på den vestre 
side af vejen. Gårdens ejer hed 1688 Niels luersen, og 
hans eftermand hed Hans Boesen. Hans Boesen var gift 
to gange, sidste gang med en datter af Jakob Hår på 
Skovgård. Hun giftede sig efter Hans Boesens død 1740 
med Ude Pedersen fra gård nr. Ia (en broder til Jens 
Pedersen, der siden fik denne gård), og hans slægt boede 
så i over 100 år på gården, stadig far efterfulgt af søn. 
Ude Pedersens ældste søn Peder Udesen overtog gården, 
da den ved akkorden 1765 blev rigtig selveje, og han 
afstod den 1805 til sin ældste søn Ude Pedersen, medens 
han selv flyttede til Breininglund i Starup. Gården var
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da forstørret betydeligt, idet Peder Udesen havde ind
købt sin bror Hans Udesens ejendom til den.

Ude Pedersen frasolgte en hel del parceller, således 
en til Hans Jonasen (li)  og to til Hans Peter Jørgen
sen (IL, l£) samt, som det ses nedenfor, nogle, der blev 
selvstændige ejendomme.

Sidst i l830rne afstod Ude Pedersen gården til sin 
søn Hans Udesen, der ligeledes frasolgte endel af gårdens 
mark: et stykke til Thomas Lundmand i Starup (là, 
l i ,  li) , et stykke til Jens Damkjær i Fredsted (1^), og 
ligeledes noget til Niels Daugård ( li)  og Peter Sager (låå).

Hans Udesen egnede sig nok ikke til at være gård
mand. Han vilde hellere spille på klarinet for folkene, 
mens de arbejdede, end selv arbejde med, og hans gård
mandstid varede da heller ikke længe. 1851 solgte han 
gården til Bertelsen på Egeland og Brødsgård i Jordrup, 
og disse solgte efter et par års forløb til Holger Søren
sen Buhi og Chr. Rasmussen, af hvilke den første snart 
blev eneejer. 1860 flyttede han gården op på dens nu
værende plads og solgte samtidig den lod, den havde 
ligget på ( l i )  til Niels Daugård. Ved det store mage
skifte 1875 fik Holger Buhl den store parcel 3 i  af An
dersen Sagers gamle gård, men kom samtidig af med l i  
til Niels Daugård.

Kort efter 1900 solgte Holger Buhi Agnetesminde til 
dens nuværende ejer Jens Laurits Petersen.

Til gården hører en ret stor parcel på Viuf mark. 
Klekjærbus.

Omkring 1810 solgte Ude Pedersen sin nørremark til 
Carl Hansen. Denne lod opføre bygninger og kaldte 
stedet * Klekjærbus*. Carl Hansen solgte efter få års for
løb til Hans Jørgensen, der vist købte det til (sin stesøn?) 
David Jensen, som boede dær, indtil Hans Jørgensen 
1834 solgte til Peder Sørensen Ravn, efter hvem sviger
sønnen Johan Sørensen i 1860erne fik gården. Nu ejes

15
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den af Peder Ravns dattersøn Søren Poulsen, der vist 
fik den 1893.

Peder Sørensen Ravn frasolgte 1835 en parcel til Laue 
Lauesen Dixen, der omkring 1840 igen solgte til Sevald 
Sørensen og Anders Nielsen Christensen (Ølholm). De delte 
ejendommen nogle år senere.

(Anders Ølholms).
Anders Ølholm fik 11È, som han siden solgte til væ

veren Christen Kruse. Da dennes enke kom på Egtved 
sogn, købte Søren Jessen i 1880erne ejendommen af Egt
ved sogneråd og lagde den under sin egen.

(Sevald Sørensens),
Sevald Sørensen fik l lå ,  hvilken ejendom hans datter 

ca. 1890 solgte til Jes Buch, der lagde den sammen 
med sin.

J. Chr. Fisbekhus*.
Ude Pedersen solgte også en parcel på søndermarken 

(1^) til Preben Hansen, der lod opføre bygninger på lod
den og siden tilkøbte 5é. Preben Hansen solgte 1847 
til Christen Pedersen (Skrædder), der 1854 igen solgte til 
klodsmageren Niels Ravn, af hvis eftermand Christen 
Nielsen købte. Ca. 1900 afstod denne ejendommen til 
sin svigersøn Carl Tolstrup, der få år senere solgte til 
Jens Christian Fisbekhus.

Christen Skrædder solgte 1851 parcellen 5È til Hans 
Lund, der to år senere solgte til Mads Andersen. Denne 
solgte 1856 til Laurs Røj i Viuf, hvis gård (Chr. Buchs) 
denne lod endnu hører under.

Jens Udsens.
Sidst i 1830rne solgte Ude Pedersen en parcel (1Ê og 

1À), som blev en selvstændig ejendom, til sin søn Peder 
Udesen, der tilkøbte en parcel (5£) fra Hans Peter Jør
gensens gård og desuden som nævnt et par større par-
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celler af Anders Sørensens gård (4^ og 4£). og 4A 
bortsolgte han dog efter kort tids forløb. Efter Peder 
Udesens død fik sønnen Jens Bjerregård Pedersen (Jens 
Udsen) ejendommen.

Søren Sørensens.
Peder Udesen bortfæstede en byggeplads (li), hvorpå 

blev opført et hus. Dette hus købte Peder Udesens søn 
Ude Pedersen ved auktion og solgte det siden til Christen 
Peder Hansen, der også købte grunden til selveje. Han 
solgte sidst i 1890erne til Hans luersen, der atter solgte 
til Hans Terkelsen, af hvem Peder Matthiesen (Væuer) 
købte. Hans enke solgte 1910 stedet til Johan Kyhl, der 
strax efter solgte det til skomager Søren Sørensen,

Henrik Kjærs.
Af det stykke jord, Thomas Lundmand købte af Hans 

Udesen, er noget (1A) blevet en selvstændig ejendom, som 
byggedes af Thomas Lundmands kones søsterdatters 
mand Niels Andersen (Snedker) ca. 1840. Efter ham fik 
svigersønnen Niels Christian Nielsen ejendommen sidst i 
1870erne. Han solgte den for få år siden til Henrik Kjær.

Gård nr. III

er *Toftvang<. Den lå lige klods op ad Agnetesminde 
og hørte oprindelig sammen med den. I 1662 var Peder 
Mortensen og Niels Nielsen fælles om gården, men 1688 
er den delt i to, og nr. III ejes da af Christen Nielsen, 
formodentlig en søn af Niels Nielsen. Han havde en tid 
gården sammen med en mand ved navn Jens Roed, hvis 
svigersøn Peder Pedersen fik den 1716. En halv snes år 
efter fik en anden af Jens Roeds svigersønner Hans Iver
sen fra Smidstrup part i den, men han var der vist ikke 
ret længe. Kort efter 1740 afstod Peder Pedersen gården 
til sin søn Jens Pedersen Roed, der blev gift med en 
søster til Jens Pedersen på nr. Ia  og Ude Pedersen på

15*
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nr. II. Af Jens Pedersen Roeds børn blev en datter gift 
med Jens Henriksen i Tyvkær, en meget velstående 
mand (om hans efterkommere oppe i Vrigsted fortælles 
lidt i »Vejle Amts Aarbøger« 1908). Jens Roed døde 
temmelig ung, og hans enke giftede sig så igen 1758 
med Jesper Bertelsen fra Stenderup, »gale Jesper«, som 
han kaldtes. Han fik gården til rigtig selveje 1765.

Foruden sin gård ejede Jesper Bertelsen et hus med 
hosliggende 2 kålhaver på Hørregade (d. v. s. vejen, der 
nu går norden om Jens Daugårds have). Dette solgte 
han 1771 tillige med en ager i Buchlands nørre tvær
fold og en eng, Buckeshauge kaldet, vest for byens Ræv- 
gravskovskifter til en mand fra Starup ved navn Peder 
Hansen, men denne lille ejendom må ganske kort efter 
være kommen tilbage til gården igen.

1775 solgte Jesper Bertelsen sin gård tilligemed et hus, 
beliggende nord i Fredsted by og sidst beboet af Iver 
Thomasen Kreng, til Peder Jørgensen på gård nr. I b.

Peder Jørgensen solgte året efter til Hans Jensen Ravn 
fra Brejning. Denne fik 1807 tilladelse til at udstykke 
gården i 4 parceller: en hovedparcel, Gammelvang, Buch- 
land og Blåkjærhus. Af disse solgte han Buchland 
(halvdelen af nr. 8) til Andreas Pedersen i Starup, der 
lagde den under sin gård. Også Blåkjærhus solgte han, 
men den blev, som det vil ses nedenfor, en selvstændig 
ejendom.

Omtrent samtidig med, at Hans Ravn bortsolgte Blå
kjærhus og Buchland, indkøbte han som nævnt en an
den parcel Buchland (2£) af Hans Terkelsen på nr. Ia, 
så gården blev ved at være omtrent lige stor.

I 1813 afstod han gården til sin brorsøn Jens Nielsen 
Ravn og gik selv på aftægt. Denne aftægt giftede han 
sig på og avlede på sine gamle dage en søn, der blev 
far til Jens Nielsen Ravn i Viuf.

Jens Nielsen Ravn døde 1840, og samme år giftede
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hans enke sig med Niels Nielsen Daugård fra Stubberup, 
en bror til Peder Sager på nr. Ia.

Kort efter at Niels Daugård var kommen til Fredsted, 
købte han Jørgen Grousens ejendom, og få år senere 
flyttede han sin gård hen, hvor dennes hus havde ligget. 
Ved samme tid solgte han 2h til Anders Sørensen. 1850 
solgte han sin Buchlandsjord (2_é) til broderen Jens Dau
gård, der da blev gift med hans stedatter, og 10 år se
nere, da Holger Buhis gård blev flyttet ud, fik han den 
parcel (lJi), gården havde ligget på, ligesom han nogle år 
i forvejen havde fået en skovlod (1^) fra samme gård.

Ved det store magelæg 1875 kom Niels Daugård af 
med den store lod 2Å til Andersen Sager, men fik til 
gengæld af denne 3Ä og 3^ samt de små parceller IX, 
13JL og 13Ji. 3A bortbyttede han dog strax til Holger 
Buhi og fik l£L i stedet.

Siden 1876 har Niels Daugårds søn Jens Daugård 
haft gården.

Blåkjærhus.

Parcellen Blåkjærhus, der som allerede nævnt blev en 
selvstændig ejendom, solgte Hans Jensen Ravn til Mads 
Pedersen, der allerede 1814 afstod denne ejendom til sin 
svigersøn Søren Mikkelsen. Da dennes datter 1852 blev 
gift med Jørgen Markussen fra Pjedsted, fik han gården, 
og 3 år senere tilkøbte han nabostedet Åkjærhus, af hvil
ket han dog som nævnt strax bortsolgte et par parceller.

Jørgen Markussen solgte i 1870erne til Mathias Efsen, 
og denne solgte i 1880erne til Peder Bek. Da dennes 
eftermand German gik fallit, købte den nuværende ejer 
Søren Sørensen Hviid gården af sagfører Christiansen i 
Vejle.

Niels Kristensens.

Jørgen Markussen frasolgte parcellen 10È, der blev en 
selvstændig ejendom, til Hans Lund. Denne solgte 1858 
til Hans Jørgensen, af hvem Søren Jessen købte 1870.
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Han tilkøbte 112 og solgte den således forstørrede ejen
dom 1890 til Jes Buch, der før havde boet på Eenhøj- 
gård. Jes Buch øgede ejendommen med 11^ og afstod 
den omkring 1900 til sin svigersøn Niels Kristensen.

Christen Christensens.
Til Jørgen Markussens gård hørte en skovlod aller- 

nordligst på Fredsted mark. Den solgte Jørgen Mar- 
kussen sidst i 1850erne til Hans Pedersen (en søn af 
Peder Tyvkær). Denne bebyggede lodden, men solgte 
efter få års forløb. Eftermanden solgte til Kristoffer Vinkel, 
der for få år siden solgte til en mand i Fredericia. Af 
ham købte først Hans Jensen, der dog snart fortrød han
delen og løb sin vej, og siden Konrad Pedersen i Stubbe- 
rup, som overlod stedet til sin svigersøn Christen Chri
stensen.

Fredsted torskole.
1886 frasolgte Peder Bek 102, hvorpå der blev bygget 

en forskole.
(Jørgen Kristiansens bus.)

Omkring 1900 solgte Søren Hviid en byggeplads til 
murer Hans Iversen. Han opførte sig et hus dærpå, men 
solgte efter få års forløb til Jørgen Kristiansen på Sta
mp mark.

Hans iversens.
Da Hans Iversen 1908 solgte ovennævnte hus, købte 

han en ny byggegrund (102) af Søren Hviid og bebyggede.
Laurids P. Nielsens.

Jens Ravn bortfæstede ca. 1830 to parceller (2^ og 22) 
til Vilhelm Christiansen, hvis søn Mads Vilhelmsen købte 
jorden til selveje af Niels Daugård kort efter 1840. Da 
Mads Vilhelmsen i 1850erne solgte sin ejendom til An
ton Engelhart Meyer, frasolgte denne disse to parceller 
til Peder Udesen, der omkring 1860 solgte dem til Niels 
Thomsen. Siden den tid har de udgjort en selvstændig 
ejendom. Niels Thomsen solgte den til Niels Kristensen,
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og da denne sidst i 1890erne flyttede til Ammitsbøl, 
solgte han til den nuværende ejer Laurids P. Nielsen.

Gård nr. IV

var det mindste af de to kronbol, som var i Fredsted. 
Gården lå omtrent dær, hvor nu Toftvang ligger. Be
boeren hed 1662 Peder Jepsen; 1688 var der to fæstere: 
Hans Ulv og Jens Ebbesen (skal formodentlig være Niels 
Ebbesen, der i hvert fald omkring 1700 havde gården). 
Efter Niels Ebbesen fik (hans søn?) Rasmus Nielsen går
den, og efter dennes død 1729 fik sønnen Niels Rasmus
sen den. Han har ikke haft den ret længe, for allerede 
1741 er Johan Johansen mand på gården, og nogle år 
senere får han også nr. V.

Johan Johansens enke blev 1762 gift med Jens Nielsen 
fra Højrup. Han købte de sammenlagte gårde ved den 
store auktion, men det kneb ham at få dem betalt. 1774 
afstod han gården til sin stesøn Johan Johansen, hvis 
enke året efter giftede sig med Jakob Theodosius fra 
Lejrskov-Højrup. Han solgte efter et par års forløb godt 
og vel halvdelen af gården til Hans Udesen, af hvem Pe
der Udesen på gård nr. II som allerede nævnt siden 
købte, hvorved denne gård fik den senere bortsolgte lod 
syd for kirkevejen (1]̂ L). Agrene i denne lod havde føl
gende navne. Tingagre (det vestligste af 11 og 1^), Skræd
deragre (øst dærfor), Sivagre (øst dærfor), Ulhøjsagre (øst 
dærfor), Stenhøjsagre (nord for Siv- og Ulhøjsagre).

Resten af gården blev to selvstændige ejendomme.

(Jørgen Qrouseas.)

Den ene af dem (nr. 7) ejedes før 1786 af Markus Pe
dersen (Ulv). Han solgte ca. 1810 til Christian Jørgensen 
(Grousen), der i 1830erne afstod den til sin søn Jørgen 
Christiansen (Grousen). Af ham købte Niels Daugård
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ejendommen ca. 1840, nedbrød bygningen og lagde mar
ken under sin egen gård.

Niels Haasens.
Den anden (nr. 12) ejedes i 1780erne af Christian Chri

stensen, og han solgte den vistnok til Søren Nielsen fra 
Starup (en søn af Niels Sørensen på Peter Daugårds gård). 
Denne var gift med sergent Meyers enke, så han var 
stefar til den berømte Starup smed.

Søren Nielsen afstod sidst i 1820rne ejendommen til 
sin søn Niels Sørensen (Ti-Niels), der frasolgte endel af 
jorden. Således frasolgte han en parcel (12Ê) til Søren 
Petersen (Buchland), en anden (12a ) til Niels Pjedsted 
og en tredje (12a ) til Hans Peter Jørgensen. Endvidere 
solgte han 12£ og 12£, der blev selvstændige ejendomme.

Hvad der var tilbage af ejendommen afstod Niels Sø
rensen til sin søn Søren Nielsen, og denne solgte i den 
første halvdel af 1890erne til den nuværende ejer Niels 
Hansen.

Niels Maiers.
12A solgte Niels Sørensen til Søren Hansen, der be

byggede denne parcel. Dette sted ejes nu af hans søn 
Niels Martinus Sørensen (Maler), der dog har solgt næsten 
al jorden fra.

Laars Hansens enkes.
12£ solgte Niels Sørensen til Hans Hansen. Efter ham 

fik sønnen Laurs Hansen ejendommen, som han øgede 
ved at tilkøbe det stykke jord, Niels Maler solgte. Nu 
har Laurs Hansens enke stedet, til hvilket også hører 
en lille parcel i Viuf.

Qård nr. V,
der ligesom nr. IV var et kronbol og vist lå ovre i 
Michael Møllers toft på parcellen l£, indehavdes 1662 af 
Jep Andersen og 1688 af Niels Hansen. 1718 hedder be-
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boeren Hans Hansen, og efter ham fik svigersønnen 
Hans Jensen ejendommen. Den næste beboer var dennes 
svigersøn Hans Madsen Neyenskou, og ham var det for
modentligt, der solgte til Johan Johansen på nr. IV. 
Jeg antager, at nr. V.s bygninger er bleven stående en 
tid, og at det var dem, der hørte til Hans Udesens ejen
dom, som Peder Udesen købte.

Gård nr. VI
ved jeg ikke, hvor har ligget, da den var nedlagt før 
det ældste kort blev tegnet. Den jord, der 1662 hørte 
under gård nr. I i Starup og under Starup hartkorn, 
var den sydligste del af Fredsted Buchland. Gårdens 
første beboer var Hans Sørensen. Efter hans død 1685 gif
tede enken sig med Michel Pedersen, efter hvem Hans Sø
rensens søn Christen Hansen Roed fik gården. Dennes efter
mand i Ægteskabet var Hans Hansen, og efter ham fik 
Christen Hansen Roeds søn Christian Christensen gården, 
men han købte den ikke til selveje ved auktionen. Dær- 
imod købte han siden som allerede nævnt et stykke af 
gård nr. IV og V.

Ved auktionen 1785 købte Hans Severin Udesen Hår 
(eller Hans Sørensen Hår, som han ogsaa kaldtes) gården, 
men han solgte den kort efter til Peter Jørgensen på 
gård nr. Lk, der lagde den sammen med denne gård.

Gård nr. VII

er den, Michael Møller nu har, og den lå omtrent på 
samme sted, hvor den endnu ligger. Den hørte mærk
værdig nok til Viuf sogn, en ordning, der blev ved at 
vare til 1816, da beboerne fik lov til at søge Starup 
kirke og skole.

Gården købtes på auktionen 1765 af en mand i Viuf, 
der hed Søren Hår, og manden på gården Jens Pedersen
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Herslev blev så hans fæster, istedetfor at han før havde 
været kronens fæster. Han afstod gården 1772 til sin 
søn Peder Jensen, der kort efter købte den til selveje af 
Søren Hår og 1787 solgte den til Hans Pedersen, der 
var en søn af Peder Jørgensen på gård nr. Ib.

Hans Pedersen solgte 7 år senere til sin bror Jørgen 
Pedersen (Bjerregård), men denne, der boede omme på 
den anden side Vejle, flyttede dog ikke dærtil før efter 
nogle års forløb. Han afstod gården 1826 til sin søn 
Hans Peder Jørgensen. Denne var mand på gården i ca. 
60 år og øgede den betydeligt. I 1830rne købte han IX, 
IX og lzi af Ude Pedersen, i 1840rne 6X af Jens Dam- 
kjær og i 1850erne 12^ af Niels Sørensen. Til gengæld fra
solgte han 5X til Preben Hansen og 5^ til Peder Udesen.

Ved det store magelæg 1875 fik Hans Peter Jørgensen 
47 tdr. land (3X og 16) af Andersen Sagers gamle gård, 
men afstod samtidig den lille skovlod 1JL til Andersen 
Sager og parcellen 5£ til Rasmus Buhi.

Fra IX udskiltes parcellen IX, som det var meningen, 
at sønnen Jørgen Bjerregård skulde have, men den blev 
alligevel ved gården.

Sidst i 1880erne overtog Niels Bjerregård gården efter 
sin far, og han solgte den 1903 til dens nuværende 
ejer Michael Møller.

Peder Nielsens,
Den til Peder Udesen solgte parcel blev siden en selv

stændig ejendom. Peder Udesen solgte den i 1840rne til 
Christen Peder Knudsen, af hvem Jørgen Thygesen købte 
1853. Han solgte året efter til Severin Pedersen, af hvem 
Hans Hansen Fitting købte et par år senere. Hans Fit
tings enke solgte omkring 1900 til Peder Nielsen.

Niels BJerregårds.
Da Niels Bjerregård solgte gården, byggede han og 

hans søster Karen Bjerregård sig et hus tæt sydøst for, 
på den anden side vejen.
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Qård nr. VIII,

der ligeledes hørte under Viuf sogn, lå lidt nordvest for 
gård nr. VII, ved skovvejen. Den ejedes omkring 1780 
af Jørgen Grousen, og i begyndelsen af 1800rne af hans 
søn Søren Jørgensen (Grousen), hvis enke 1822 blev gift 
med Hans Jonasen fra Klatrup, men ægteskabet blev efter 
få års forløb hævet. 1831 blev en af Søren Grousens 
døtre gift med Jens Damkjcer (en søn af kromand Mads 
Olesen i Ågård). De fik så gården, som de flyttede ud 
på marken, dær, hvor den nu ligger, og havde den indtil 
1847, da de byttede med kromanden i Ågård, Anders 
Jensen Uth. Han solgte 1850 gården til Jens Daugård fra 
Stubberup (en bror til P. Sager og N. Daugård).

Efter Jens Daugårds død giftede enken sig 1860 med 
Rasmus Buhi fra Stenderup, efter hvem Jens Daugårds 
søn Jens Daugård (Buhi) fik gården. Han solgte »Dau- 
gårdsmindet (således hedder gården nu) 1908 til Peter 
Olesen, der 1911 igen solgte den til Hans Sørensen.

Hans Jonasen tilkøbte en parcel (14) af Ude Pedersen. 
Jens Damkjær tilkøbte parcellen 1^ af Hans Udesen og 
frasolgte 64 til Hans Peter Jørgensen og 6£ til Søren 
Pedersen i Starup. Den ældre Jens Daugård fik i med
gift med sin kone 24. Ved magelægget 1875 fik Rasmus 
Buhl 54 af Hans Peter Jørgensen.

Hans Jessen Jørgensens.
Søren Jørgensen frasolgte en parcel (61) til Christian 

Hansen Riis, der bebyggede parcellen og 1834 solgte til 
Vilhelm Christiansen (Skomager), der da havde solgt Ler- 
bækhus. Han fæstede af Jens Ravn på gård nr. Ill to 
parceller (24 og 2 4 )  og afstod 1848 ejendommen til sin 
søn Mads Vilhelmsen, der kort efter købte de to par
celler til selveje af Niels Daugård*). Mads Vilhelmsen 
tilkøbte endvidere en lille parcel (34) af Peter Sager.

0 Som allerede nævnt frasolgte hans eftermand dem igen.
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1854 solgte Mads Vilhelmsen til Anton Meyer, der efter 
Va års forløb igen solgte til Severin Pedersen, der i for
vejen havde 14Jå og 5£. Severin Pedersen nedbrød byg
ningerne både til 14=k og 6 i  og opførte nye på den fra 
Peter Sagers gård indkøbte lod. 1858 solgte han sin ejen
dom til Peder Sørensen (Præst). Denne solgte til Karl 
Bødker, efter hvem svigersønnen Hans Thulesen fik ejen
dommen. Hans Thulesens eftermand var Niels Jensen, 
der solgte til Chr. Hansen Eeg, af hvis enke Johan Kyhl 
købte 1904. Han solgte 1910 til Niels Vinkel, af hvem 
Hans Jessen Jørgensen købte 1911.

Peder Møllers.
Vilhelm Christiansen købte en skovlod (6£) af Jens 

Damkjær. Den blev kort efter en selvstændig ejendom, 
som vist bebyggedes af Mads Pedersen ca. 1840. Han 
solgte kort efter til Laurs Krogh, der 1855 solgte til Sø
ren Jørgensen, af hvem Anders Jensen (Lille Anders) købte 
året efter. Anders Jensen solgte omkring 1870 til den 
nuværende ejer Peder Møller Rasmussen.

Jens Møllers.
Jens Damkjær solgte midt i 1830rne en parcel (6£) til 

Peder Larsen, der lod opføre bygninger på den. Efter 
Peder Larsens død giftede enken sig med Christen Bent- 
sen, efter hvem Peder Larsens søn Lars Pedersen (Lars 
Bæhn) fik ejendommen. Han tilkøbte Niels Martinus 
Sørensens jord. Efter Lars Pedersens død blev denne 
jord solgt til Laurs Hansen, medens selve ejendommen 
købtes af Jens Møller Jensen.

Peder Preds teds.
I nærheden af Stubberup havde gårdene nr. VII og nr. 

VIII hver en parcel. Disse forenedes til en lille gård, 
der kaldtes »Olufsdahl«, men når og af hvem ved jeg 
ikke. Dog formoder jeg, at Ole Jochumsen, som boede 
dær før 1816, er gårdens første mand. Hans eftermand 
var Peder Hansen Tyvkjær, der 1851 afstod gården til
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sin søn Ole Pedersen, af hvem den nuværende ejer Pe
der Fredsted købte.

Qård nr. IX

lå nordligst i Fredsted by, vest for skovvejen. Den er 
ble ven til imellem 1765 og 1775, og dens stifter var 
Niels Sørensen Pjedsted. Dens mark var foruden den 
smalle toft, gården lå på, en lille parcel på nørremarken 
som var købt fra gård nr. I b, og henimod 1800 tilkøbte 
Niels Pjedsted endvidere nørremarken fra I a samt den 
sydlige del af de såkaldte møllevejshompler på sønder
marken.

Efter Niels Pjedsted fik hans søn Søren Nielsen Pjedsted 
gården, og hans søn Niels Sørensen Pjedsted flyttede den 
i 1830rne ud på nørremarken, hvor den nu ligger. Ved 
denne lejlighed solgte ban toften, den gamle gård lå på, 
til Peter Sager og møllevejshomplerne til Gregers Niel
sen i Viuf, hvis gård (Chr. Buchs) de endnu hører til 
(13A). Kort efter købte han af den anden Niels Søren
sen i Fredsted parcellen 12£.

Efter Niels Sørensen Pjedsted fik sønnen Søren Niel
sen Pjedsted gården. Han afstod den 1889 til sin søsters 
mand skrædder Søren Jessen, efter hvis død 1911 svi
gersønnen Johan Kyhl fik gården.

Bassehusene.

Husene paa den nordøstlige del af Fredsted mark kal
des i daglig tale Bassehusene, men deres egentlige navn 
er »Lerbækhus*.

Da det ældste kort over Fredsted blev tegnet 1775, 
strakte den store fællesskov sig over al den grund, der 
hører til Bassehusene. Jeg antager dærfor, at bym an
dene i fællesskab har solgt et stykke skovgrund til den
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mand, der har bygget Lerbækhus. Hvem der var den 
første beboer derude, ved jeg ikke, men muligvis var 
det Jens Andersen, hvis enke 1800 solgte til Cristian Au
gust Petersen, Denne solgte omkring 1810 til Jens Peder
sen Lundmann, der kort efter købte en lille parcel af 
Søren Thomsen på gård nr. I b. Han solgte til loer 
Christensen 1812, af hvem Vilhelm Christiansen (Skoma
ger) købte. Han solgte til Niels Bertelsen Lund 1832, og 
denne solgte 1836 til Niels Laursen Vinkel. Af ham købte 
Lauge Pedersen ca. 1840, der efter at have frasolgt 14i 
og 14£ solgte Lerbækhus til Christen Ottesen 1848. Han 
mageskiftede 1854 med Jens Olesen af Rugsted, der et 
halvt år senere solgte til Lars Jørgensen Lomholt. Han 
solgte 1856 til Jens Jakobsen. De følgende ejere var: 
Jens Kjeldsen —  Peder Rasmussen —  Peder Olesen. Af 
denne sidstes arvinger købte den nuværende ejer Hans 
Christian Frederiksen 1905.

(Niels Lunds).
14Jt solgte Lauge Pedersen til Niels Bertelsen Lund, der 

jo kort i forvejen havde ejet hele Lerbækhus. Hans enke 
giftede sig med Christen Pedersen 1851, og denne solgte 
1854 til Severin Pedersen, der lagde denne ejendom sam
men med sin egen (se under gård nr. VIII).

Bertel Sørensens.
14®., der også blev en selvstændig ejendom, solgte 

Lauge Pedersen til Ole Olesen Damkjær, af hvem den 
nuværende ejer Bertel Sørensen har købt.



ni.Hesselballe by.
Hesselballe havde 1662 5 gårde, hver med 6 tdr. 2 

skp. 1 fdk. 1 alb. hartkorn, samt 2 mindre gårde eller 
kronbol på henholdsvis 4 tdr. og 2 tdr. hartkorn ; des
uden nævnes et »teglhus«, som de Hesselballe mænd 
må svare 8 sk. af.

Kun en af de 5 gårde synes at være gået ram forbi 
i Svenskekrigen, om de fire andre hedder det »affbrendt 
och ødde.«

Endvidere siger matrikulen om Hesselballe: »Findes 
ingen schouf, som kand achtes for nogen suins olden 
formedelst den af gammel thid ehr forhugen, saa uell 
af stormb omblest.«

Medens gårdenes ligestorhed for de andre byers ved
kommende blev brudt ved matrikuleringen 1688, holdt 
den sig for de fem Hesselballegårde, ja selve hartkor- 
nets størrelse blev temmelig uforandret, idet de 1688 
sættes til hver 6 tdr. 2 skp. Kronbolene blev dog satte 
ned til henholdsvis 1 skp. 1 fdk. og 2 skpr. hartkorn.

Af krigsjordebogen fra 1718 ses det, at for to af går
dene (nr. III og IV) er tilstanden »god«, for de andre 
tre kun »mådelig, og at »Til Hesselballe er noget ung 
skov ringe græsning men intet Tørveskiør«. Hver gård 
har 4 »bæster«, 8 à 10 køer, 4 ungnød, 8 à 10 får, og 
den årlige udsæd er 21/« td. rug, 3 td. byg, 12 tdr. havre 
og 1V< td. boghvede. Høavlen er 4 læs godt hø 12 læs 
slet hø pr. gård.
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Jordebogen 1733 kalder Hesselballe »en meget ind- 
skrenked Bye, hvis Welstand endnu har sin oprindelse 
af dend friehed og hielp de hafwer hafft i forrige tider 
af Nyegaards nu til Kobler Græsning og Høe Biering 
ind hegnede Marcker og over Driffter.« I landgilde svares 
af hver td. hartkorn 1 rdl. 16 sk.

Gård nr. I

er den, der nu hedder > Hesselb alleg aa rd<, og den lå fra 
gammel tid på samme plet, hvor den ligger endnu. Fra 
1662 til 1721 hedder dens fæstere Jens Jensen. Efter 
den sidste Jens Jensens død får Peder Thulesen fra Lejr
skov, der var gift med en datter fra Nebel mølle, gården 
i fæste, og han har den til sin død 1761. Af deres børn 
giftede sønnen Jens Pedersen sig ind til gård nr. XII i 
Starup, og datteren Karen blev gift med Peder Jørgensen 
på gård nr. Ib i Fred sted.

Efter Peder Thulesens død sad enken for gården i 
nogle år, og sønnen Jørgen Pedersen købte den så ved 
auktionen 1765. Han var gift med en af Ude Pedersens 
døtre, som hed Voldborg.

Ca. 1784 solgte Jørgen Pedersen gården til Laurits 
Andersen på gård nr. II, hvilken gård da blev nedbrudt, 
og marken lagt under nr. I, der således blev betydelig 
større end de andre Hesselballegårde.

1796 blev Laurits Andersens eneste barn, datteren 
Karen, gift med Holger Buhi fra Skovgård, og formodent
lig har denne så haft gården, indtil han året 1800 over
tog Skovgård. Jens Pedersen fra Fredsted fik da gården, 
og efter hans død 1810 købte kammerråd Christian Kjær 
fra Fyen den. Han forstørrede gården meget. Således 
tilkøbte han »Kaptajnens gård« og gård nr. IV, af hvilken 
sidste han dog straks solgte omtrent halvparten til Søren 
Madsen Buhi og lidt senere det meste af resten til sin
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svigersøn Laurits Jensen Fredsted. Endvidere købte han 
Hans Villadsens lille ejendom. Kammerråd Kjær døde 
1853, og Laurits Jensen Fredsted fik så gården. Gårdens 
næste ejer var Christian Thygesen (1877—1891), der dog 
aldrig selv boede på gården, men hvis søn Jens Thyge
sen i flere år havde den i forpagtning. Siden 1894 har 
Christian Thygesens yngste søn Axel Thygesen ejet Hes- 
selballegård.

f ver Kyeds.

Da Jørgen Pedersen solgte gård nr. I til Laurits Ander
sen, beholdt han selv en større parcel af den, som han 
bebyggede, og således er Iver Kyeds gård bleven til. 
Han byggede den dog ikke dær, hvor den nu ligger, men 
et stykke søndenfor. 1808 solgte Jørgen Pedersens enke 
gården til Niels Nielsen Brødsgård og fik dennes gård 
Stallerupgård i Harth i bytte. Niels Brødsgård solgte 
strax efter et par parceller, til Christen Andersen på gård 
nr. IV, dæriblandt skovhaven Gravenshauge (nr. 36), som 
Jørgen Pedersen havde købt af sin bror Jens Pedersen 
på gård nr. XII i Starup. Men samtidig købte Niels 
Brødsgård en stor parcel (matr. nr. 5 og noget af 4), der 
oprindelig havde hørt til gård nr. V. 1854 afstod han 
gården til sin søn, der også hed Niels Nielsen Brødsgård* 
efter hvem svigersønnen, den nuværende ejer luer Kyed 
fik den 1891. I tidens løb er der til den ligesom til de 
andre gårde i Hesselballe indkøbt endel jord i Ødsted 
sogn. Desuden købte Niels Brødsgård den yngre en lille 
skovlod i Brakker skov af Iver Mølkjær.

(Lteutenantens gård.)
Omkring 1790 solgte Laurits Andersen sin søndermark 

(nr. 6) til lieutenant Frederik Gynther von Grabou, der 
byggede sig en gård på lodden (>Graboustedet<, *Lieute- 
nanlens gårdt), 1813 solgte v. Grabou gården til Thomas 
Nielsen fra Borlev, som igen 1818 solgte den til Jens

• Han stiftede 1885 et legat på 1000 kr., hvoraf sygekassen nyder renten.

16
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Mikkelsen. Han solgte den efter kort tids forløb til Niels 
Nielsen, hvis enke 1835 blev gift med Peder Hansen fra 
Vejle, der således blev ejer af gården, som Niels Nielsen 
havde forstørret ved at indkøbe en parcel »Gammeljord« 
(nr. 24) fra gård nr. III. Peder Hansen afstod ca. 1850 
gården til sin svigersøn Niels Bendixen, af hvem L. Fred
sted købte den 1851. Den blev da nedbrudt, og marken 
lagt under Hesselballegård igen.

Qård nr. II.

Denne gård lå vesten for Hesselballegård ved samme 
side af vejen, men om den lå lige klods op ad Hessel
ballegård, eller der var en gård imellem, ved jeg ikke. 
Der lå nemlig tre gårde lige i rad, den ene tæt op til 
den anden. Hesselballe gamle bykort er meget vanske
lig at hitte rede i, da det er brugt som grundlag for sidste 
matrikulering og dærfor er meget overstreget og omtegnet, 
samt, hvad der er det værste: gårdenes numre er ændrede.

På gård nr. Il boede 1688 Anders luersen. Han døde 
1711, og enken giftede sig kort efter med Anders Laursen, 
der nu havde gården helt til 1765. Han havde som 
næsten alle på den tid flere koner (dog ikke samtidig) 
og en urimelig mængde børn, hvilket sidste ikke er så 
sært, hvis det passer, hvad kirkebogen udviser, at hans 
kone i 1733 har fået to børn med ca. en måneds mellem
rum; men da begge børnene har samme navn, er det 
nok præsten, der har taget fejl og indført samme barn 
to gange.

Af Anders Laursens børn fik Peder Andersen nabo
gården (nr. V) i fæste, Knud Andersen giftede sig ind til 
Nebel mølle (han er stifteren af Knud Møllers legat), 
Laurits Andersen blev gift med en pige fra Piengård i 
Højen, Anganethe Jensdatter, Anna Andersen blev gift
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med Niels Christensen Kyed fra Stubberup og kom til 
at bo på gård nr. IV i Hesselballe.

Ved auktionen 1765 købte Anders Laursens søn Anders 
Andersen gården. Han døde 1779 som ugift, men der 
var jo brødre nok, som kunde overtage gården efter ham. 
Det blev broderen John Andersen, som fik den, men efter 
godt tre års forløb solgte han den igen til sin bror, den 
førnævnte Laurits Andersen i Højen.

Som allerede fortalt købte Laurits Andersen jo også 
gård nr. I og lod da gård nr. II nedbryde og dens mark 
lægge under nr. I.

Gård nr. Ill,
de^ ligger endnu, hvor den altid har ligget, er resterne 
af den herregård Hesselballe, Frederik den anden i sin 
tid købte. Det har været en gammel slægtsgård. 1662 
bebos den af Madtz Andersen, 1688 af dennes søn An
ders Madtzen, og 1733 har dennes søn Peder Andersen den.

Af Peder Andersens børn blev Anders Pedersen bosat 
i Høllund, Peder Pedersen i Tud vad, datteren Sofie blev 
gift med Niels Kyed på Egeland, og den yngste datter 
Kirsten blev 1757 gift med Erik Nielsen Lysholt fra Jor- 
drup, der samtidig overtog gården. Han købte den til 
selveje ved auktionen 1765, og han var den eneste af 
de Hesselballe mænd, der fik betalt i rette tid. Da han 
og hans hustru ingen børn havde, tog de tre af hendes 
brors børn fra Tudvad til sig, nemlig Jens Pedersen, 
der siden blev gift med Peder Jørgensens datter i Fred- 
sted og år 1800 købte Hesselballegård, Peder Pedersen, 
der døde ugift og 42 år gammel i Hesselballe år 1800, 
samt Kirsten Pedersdatter, der fik gården 1807 efter Erik 
Nielsens død. Et lille legat på 100 rdl., som Erik Niel
sen stiftede ved sin død, bærer endnu hans navn.

Kirsten Pedersdatter blev kort efter sin plejefars død
16*
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gift med Søren Madsen Buhl fra Dons. Også dette Ægte
skab var barnløst, men efter Kirsten Pedersdatters død 
giftede Søren Buhi sig med Holger Buhis datter Agnete, 
med hvem han fik tre børn, nemlig Holger Buhl, der 
fik Agnetesminde i Fredsted, Kirsten Buhi og Peder Buhi.

Allerede Erik Nielsen Lysholt havde forstørret gården 
betydeligt. Han købte således ved den store auktion 
foruden sin gård 2 td. af Brakker hartkorn (nr. 8), og 
ca. 1790 købte han af Anders Jensen på gård nr. XI i 
Starup et stykke Starupjord (nr. 37, der kaldtes Gravens- 
hauge ligesom nr. 36). Men det blev dog Søren Buhi, 
der særlig skulde forstørre denne gård. Ganske vist 
solgte han omkring 1830 Starup-jorden, men til gengæld 
købte han omtrent halvparten af gård nr. IV i Hessel- 
balle, en ret stor parcel på Brakker mark, en englod (nr. 39) 
på Starup mark, og desuden en del udensogns jord.

Efter at have været mand på gården i 48 år døde 
Søren Buhi 1855. »En højst hæderlig, oprigtig og gud
frygtig Kristen« skriver provst Theilade om ham i 
kirkebogen.

Et halvt år efter hans død blev datteren Kirsten gift 
med Peder Jørgensen, fra Vinding, en i høj grad begavet 
og sympatetisk mand, der i flere år havde sæde i amts
rådet og siden i landstinget; men sin formands dygtig
hed besad han ikke. I midten af 1890erne solgte hans 
enke gården til Niels Madsen. Han øgede ejendommen 
ved at tilkøbe 5£ i Brakker. 1908 solgte han gården 
til P. Nyboe.

Gård nr. IV
er den, der nu kaldes »Gammeleje*. På denne gård boede 
fra 1720erne en mand ved navn Oluf Bertelsen, men han 
kaldtes i regelen Ole Ulv (hvor dette ulvenavn stammer 
fra, ved jeg ikke; i Fredsted boede på gård nr. IV i 1688 
en Hans Ulv, og dær var også siden en Markus Ulv,
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men jeg kan ikke føre dem i familje indbyrdes og heller 
ikke med Ole Ulv). Da auktionen holdtes 1765 var Ole 
Ulv endnu mand på gården; han købte den dog ikke 
selv, men lod sin søn Hans Olufsen gøre det.

Hans Olufsen fik ikke sin gård betalt i rette tid, og 
den måtte til auktion adskillige gange, inden det lykkedes 
ham at blive ejer af den. Da han endelig blev det, 
varede det ikke ret længe, ti han afstod den allerede 
1774 til sin svoger Peder Ulv i Brakker. Da denne selv 
havde en gård i Brakker, sørgede han for hurtigst mu
ligt at komme af med gården i Hesselballe igen, og han 
solgte den dærfor til Anders Andersen på gård nr. II, 
der efter tre års forløb solgte den til sin svoger Niels 
Christensen Kyed 1778. Han forstørrede gården med par
cellen Nederhauge, som han købte fra gård nr. V.

År 1800 blev Niels Kyeds datter gift med Christen 
Andersen fra Spjarup, og denne overtog da gården. Han 
købte som før nævnt et par små parceller af Niels Brøds- 
gård, men solgte til gengæld en ret stor parcel til Mads 
Jørgensen Kokborg, så gården blev lidt formindsket i 
hans tid.

Efter Christen Andersens død 1829 vardet, at kammer
råd Kjær købte gården og atter solgte omtrent halvdelen 
til Søren Buhi.

Da kammerråd Kjærs datter 1831 blev gift med Lau
rits Jensen Fredsted (en søn af den Jens Pedersen, der 
1800 overtog Hesselballegård), købte denne af sin sviger
far størsteparten af det, han havde beholdt af Christen 
Andersens gård, og nu blev gården snart stor igen, idet 
L. Fredsted købte en mængde jord ind til den.

Af Søren Buhi købte han endnu en lille parcel af 
Christen Andersens gård samt 37jL i Gravenshauge. Om
kring 1840 købte han af sin svigerfar »Kaptajnens gård,« 
og kort efter købte han stedet »Neyenskov«. En halv 
snes år senere købte han som nævnt også »Lieutenan-
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tens gård«, hvorved Gammeleje blev omtrent lige så 
stor, som hver af de to andre gårde var.

Ved kammerråd Kjærs død blev Fredsted også ejer 
af denne gård 1853 og var da sognets største lodsejer*. 
Han flyttede nu over på Hesselballegård og bortforpagtede 
Gammeleje til Christian Thygesen fra Sønder Stenderup, 
der kort efter blev hans svigersøn.

Endel af den jord, Fredsted købte ind til Gammeleje, 
hører nu til Hesselballegård (således matr. nr. 6 og 7 samt 
36a  og 37^ i Gravenshauge). Til gengæld er den store 
lod Ü  taget fra Hesselballegård og lagt til Gammeleje.

Samtidig med, at L. Fredsted tilskødede Chr. Thygesen 
Hesselballegård, tilskødede han ham også Gammeleje, på 
hvilken gård han blev ved at bo til sin død 1891.

1894 afstod Chr. Thygesens enke Gammeleje til sin 
svigersøn Christian Sørensen, efter hvem Johan Boesen fik 
den 1899. Han solgte til den nuværende ejer 0. L. B. 
Hansen 1906.

Gård nr. V

lå syd for vejen, tæt vestenfor Hesselballegård. 1688 hed 
gårdens fæster Jens Iversen. Hans enke giftede sig 1716 
med Peder Knudsen af Årsbølle, og efter ham var det, 
at Laurits Andersens bror Peder Andersen som før nævnt 
overtog gården. Han købte den også ved auktionen 1765, 
men døde, inden han fik den betalt. Det blev så hans 
enke, der fik gården i eje. Den Andreas Pedersen, der 
blev gift med Jens Kjøbmands enke og udstykkede Buch- 
landsgård, var deres søn.

1780 afstod Peder Andersens enke gården til sin knap 
20årige søn Søren Pedersen, og han udstykkede den kort

* 1862 fik L. Fredsted tilladelse til at sammenlægge sine to gärde, og skønt 
der blev ved at være selvstændig husholdning på hver af dem, regnedes de 
dog i den følgende tid for kun en gård. Omkring 1890 lod Chr. Thygesen 
dem adskille.
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efter. Således solgte han en stor parcel til Nis Hansen 
i Tud vad (det var ganske sikkert noget af denne parcel, 
der siden indkøbtes til Niels Brødsgårds gård). Endvidere 
solgte han Nederhauge til Niels Kyed, og det synes, som 
Laurits Andersen også har købt noget af gården.

Nørballegård.
Det var formodentlig også Søren Pedersen, der solgte 

den lille lod Nørballe til Jørgen Jensen, også kaldet Jørgen 
Kokborg. Han bebyggede lodden før 1786. Da han døde 
1803, overtog hans søn Mads Jørgensen Kokborg, der blev 
gift med Ole Madsens datter i Starup, ejendommen, som 
da kun havde 3 skp. hartkorn. Han forstørrede den 
meget, dels ved at han som før nævnt købte en stor 
parcel fra Gammeleje, men især dog ved at købe jord i 
det tilgrændsende Ødsted sogn.

Omkring 1830 afstod Mads Kokborg gården til Christen 
Laursen, hvis enke 1838 giftede sig med Jens Pedersen, 
der således blev ejer af gården. Hans stedatter (Chr. 
Laursens datter) blev 1862 gift med Otto Michelsen, efter 
hvis død hun 1868 giftede sig med Hans Thomsen Jo
hansen. Deres svigersøn Julius Michelsen overtog midt i 
1890erne gården.

Kaptajnens gård.
1786 solgte Søren Pedersen resten af gård nr. V til 

Niels Pedersen fra Ågård (en søn af Peder Hansen på 
gård nr. VIII). Han flyttede gården ned syd for Borlev- 
vejen, dær, hvor denne drejer lidt i syd. Denne gård 
blev først kaldt »Sønderballe«, men siden »Kaptajnensgård«, 
fordi Niels Pedersen solgte den til en premierlieutenant 
Johan Henrich von Lange, der siden blev kaptajn. Efter 
at være gået i armod solgte v. Lange 1813 gården til 
Søren Christensen, der kort efter solgte til Iver Iversen, af 
hvem Peder Jørgensen Pøile, der var far til Niels Han
sens kone i Brakker, købte gården. Også han gik i ar
mod og måtte gå fra gården, der da blev købt af kammer-
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råd Kjær. Lodden (nr. 7), der hørte til gården, kaldes 
endnu »Kaptajnens lod«.

Hus nr. VI

har vel nok engang ligget i Hesselballe by, men er vist 
meget tidligt blevet flyttet ud nordligst i marken, tæt ved 
Rugsted skel. Det hed *Neyenskov< (Nedenskov) og inde
havdes 1718 og 1733 af Jens Madsen, efter hvem sønnen 
Hans Jensen fik det > Han boede dær endnu 1765, men 
ved den store auktion købte en mand ved navn Christen 
Mikkelsen ejendommen. Han døde 1783, og et fjerdingår 
efler giftede hans enke sig med Christen Jørgensen fra 
Højen. Denne solgte 1786 til Hans Nielsen fra Tudvad, 
der omkring 1810 igen solgte til Peder Ottesen. Efter ham 
fik hans bror Jakob Ottesen stedet, og dennes eftermand 
i ægteskabet, Jørgen Sørensen i Tudvad, afstod det til 
Peder Ottesens søn Otto Pedersen, der som allerede nævnt 
solgte det til L. Fredsted i 1840rne.

Hus nr. VII

lå nord for vejen, et lille stykke øst for Gammeleje. Det 
beboedes 1718 af Laurits Hansen, 1733 af dennes søn 
Hans Laursen, hvis søn Villads Hansen 1765 købte det 
ved auktionen. Villads Hansens søn Hans Villadsen over
lod ejendommen, hvortil hørte foruden den lille toft (8jL), 
huset lå på, en noget større toft (8i) øst for landevejen 
til kammerråd Kjær, mod at denne skulde forsørge ham 
og hans søster for livstid.

Som et kuriosum kan nævnes, at det fortælles, at Hans Vil
ladsen ansøgte kongen om at måtte gifte sig med sin søster, 
men fik til svar, at dette først kunde tillades, naar der ikke 
var andre piger end hende.



IV.Borlev by.
Borlev er og har altid været sognets mindste by. Den 

havde 1662 7 gårde, hvoraf den ene kaldes >1 self eeger 
boell« (et selvejerbol), og dette tal blev ved at holde sig 
et århundrede. Hver af fæstegårdene blev i 1662 ansat 
til 4 tdr. 6 skp. 1 fdk. 2 alb. hartkorn, og selvejerbolet 
til 3 tdr. 2 skp. 3 fdk. Desuden måtte Borlevmændene 
i forening svare en afgift for en fædrift på Damsgårds 
mark.

Det ser ud til, at Borlev er sluppet heldigere igennem 
krigene end de andre byer. Kun om en eneste gård hed
der det: står nogen huse øde.

Ligesom om Hesselballe siger matrikulen om Borlev: 
»Findes ingen schouf til forEå Borlouby, som kand achtes 
for nogen suins olden, formedelst den af gammelt tid 
ehr for hugen saa uell aff storms omblest.«

Krigsjordebogen af 1718 fortæller: »Til Boerløf er intet 
Skov uden en liden part til No. 7. Græsningen kun 
temmelig, mens fornøden tørveskiør. Moesen er 120 faune 
lang, 60 faune breed i den vester Ende, 80 faune i mit
ten og 40 faune i øster Ende, er 2Va all. dyb og kand 
udgraves i dend øster Kant 140 faune langt.«

Hvad »gårdenes herligheder og bøndernes tilstand« 
angår, får nr. VII prædikatet »god«, nr IV »slet« og de 
andre »mådelig«. Nr. IV har 4 heste, men kun 1 ko, 
hvorimod de andre har 3—5 køer. Udsæden er for hver 
gård 1 â l 1/» td. rug, 1 td. byg, 4 à 5 td. havre og V»
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td. boghvede, og høavlen er 5 à 6 læs godt hø til hver 
gård.

Af jordebogen 1733 ses, at landgilden er 1 rdl. 16 sk.

Gård nr. I

ligger endnu, hvor den altid har ligget. 1688 havde 
Mogens Koch den i fæste. Hans eftermand var Ole Jen
sen Venborg. Da Ole Jensen døde 1722 uden at efter
lade sig børn, fik hans bror Søren Jensen, der da vist 
alt havde selvejergården, gården i fæste. Han giftede sig 
1726 med Søren Kyeds datter i Starup, men døde året 
efter. 1728 giftede enken sig med Mads Erichsen fra 
Tud vad, der således fik begge gårdene, men afstod dem 
omkring 1740.

Gård nr. I fik Erich Jakobsen, der før havde haft nr. 
VI, i fæste. Efter hans død giftede enken sig 1757 med 
Simon Pedersen fra Brakker. Han døde 1765, og ved 
auktionen samme år købte Erich Jakobsens søn Jakob 
Eriksen den til selveje. Kort efter 1800 afstod han gården 
til sin svigersøn Jørgen Pedersen, der 1805 solgte den til 
en anden af Jakob Eriksens svigersønner, nemlig Hans 
Jørgensen fra Ågård. Denne havde været gift før, i hvil
ket Ægteskab han havde sønnen Jørgen Hansen Ågård, 
der siden blev skolelærer i Ågård. I sit ægteskab med 
Jakob Eriksens datter havde han sønnerne Jakob Han
sen og Hans Hansen, imellem hvilke enken delte gården 
1837.

Jakob Larsens.

Jakob Hansen fik den gamle gård og størsteparten af 
marken. Han var først gift med naboen Greis Nielsens 
datter, med hvem han havde sønnerne Hans Jørgen 
Jakobsen, Greis Jakobsen og Jens Jakobsen. Efter Jakob 
Hansens død giftede hans anden kone sig med Lars
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Davidsen fra Pjedsted. Deres søn Jakob Larsen har nu 
gården.

Hans Q visis.

Hans Hansen fik den vestlige del af marken og des
uden en parcel på Ballesgård mark i Egtved sogn. Han 
afstod først i 1870erne gården til sin svigersøn Jørgen 
Pedersen Qvist fra Gårslev, der nu for få år siden har 
afstået den til sin søn Hans Hansen Qvist.

Gård nr. II

er den, Jes Sørensen nu har. Også den ligger på sin 
oprindelige plads. Omkring 1700 hed dens fæster Jør
gen Pedersen. Da han 1716 døde, fik Hans Nielsen Svend
strup den i fæste, og han havde den i mange år. Den 
næste fæster var Mikkel Hansen (formodentlig Hans Svend
strups søn), og dennes eftermand i ægteskabet Niels Niel
sen fra Smidstrup købte både denne gård og gård nr. 
VI til selveje ved den store auktion. Disse to gårde blev 
nu sammensmæltede til en, der således blev byens største 
gård.

I 1790erne overtog Niels Nielsens svigersøn Hans Niel
sen fra Solgård i Nebel gården. Han afstod den 1829 
til sin svigersøn Søren Sejersen fra Viuf, efter hvem søn
nen den nuværende ejer Jes Sørensen fik den 1877.

Hans Nielsen Solgård bortsolgte en del af gårdens 
jord. Ca. 1810 solgte han en parcel, der kom under 
gård nr. IV, og i 1820erne solgte han tre parceller, der 
blev selvstændige ejendomme.

Gregers Jørgensens.
Ill købte Poul Andersen (egentlig Henrik Laursen, men 

han solgte den kort efter til Poul Andersen). Han afstod 
ejendommen 1851 til sin søn Anders Poulsen, der et års 
tid senere solgte til Stefan Andersen, hvis svigersøn
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Gregers Jørgensen overlog den 1882. Han har tilkøbt 
noget Brakker-jord.

Jens Andersens enkes.
l£  købte Erik Johansen. 1857 fik hans søn Johannes 

Eriksen denne ejendom, men han solgte den 1859 til 
Jens Andersen, der var Erik Johansens svigersøn. Jens 
Andersens enke har ejendommen endnu.

Søren Pedersens.
1A købte Jakob Jensen Lerager, og han købte endvidere 

en parcel på Brakker mark, som endnu hører dærtil. 
Denne ejendom gik i den første halvdel af 1840rne i 
arv til hans søn Søren Jakobsen, hvis enke 1865 giftede 
sig med Niels Pedersen fra Oustrup. Nu har dennes søn 
Søren Jakobsen Pedersen ejendommen. Hanzfrasolgte en 
lille parcel (16^) af sin Brakkermark til Thomas Chri
stensen i Brakker.

Gård nr. III
lå omtrent på samme sted, hvor den endnu ligger. Om
kring 1700 hed fæsteren Jens Poulsen, omkring 1733 Jens 
Andersen. Kort efter 1740 får Søren Nielsen Storm gården, 
og han købte den ved auktionen 1765, men solgte den 
allerede 1774 til Johan Pedersen Smed fra Sdr. Vilstrup. 
Han tilkøbte noget Egtved-jord og solgte 1786 gården 
til Christen Jørgensen af Neyenskov i Hesselballe, af hvem 
Niels Thomsen købte 1790. Denne købte endvidere Chri
sten Christoffersens ejendom, som han lagde til gården.

Niels Thomsen havde to sønner Thomas og Grejs. 
Af disse fik Grejs fødegården, medens Thomas, der blev 
gift med en pige, som tjente hos lieutenanten i Hessel- 
balle, købte «Lieutenantens gård.« Han kunde imidler
tid ikke klare sig dær og kom så hjem igen 1819. 
Gården blev da delt, således at Thomas Nielsen fik føde
gården, medens der til Grejs Nielsen blev bygget en ny 
gård på marken.
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Thomas Nielsen døde kort efter, at han var kommen 
tilbage til Borlev, og enken giftede sig med en mand ved 
navn Ole Iversen (Husar). Denne solgte 1829 gården til 
Anders Nielsen, der i 1840rne øgede den ved at indkøbe 
Henrik Laursens gård. I 1870erne afstod Anders Nielsen 
gården til sin søn Conrad Andersen,* efter hvis død 1879 
broderen Hans Kring fik den. Nu ejes den af Hans Krings 
enke.

Knud Jørgensens.
Grejs Nielsen afstod 1853 sin gård til sønnen Jørgen 

Grejsen, og 1890 fik dennes søn Knud Jørgensen gården 
efter ham.

Højhus.
Samtidig med, at gården blev delt, blev et stykke jord 

frasolgt til Niels Johansen. Denne bebyggede jorden og 
kaldte stedet »Højhus«. 1856 afstod han ejendommen til 
sin søn Hans Nielsen, efter hvem sønnen Niels Hansen 
fik den.

Qård nr. IV

lå lidt nord for Hans Krings gård. Dens fæster hed 
1662 Oluf Andersen, og hans efterfølger hed Oluf Bondesen. 
1713 har dennes søn Bonde Olesen gården, og efter ham 
fik Johan Albertsen den. Hans enke blev 1738 gift med 
Peder Sørensen fra Nebel, der så havde gården en tid, 
men afstod den omkring 1850 til sin bror Christen Sø
rensen, der var gift med John Kyeds datter og en tid 
havde ejet Nygård. Omtrent samtidig med, at Christen 
Sørensen fik gård nr. IV, købte han også selvejergården 
i Borlev, og han fik begge til virkeligt selveje ved auk
tionen 1765. Gårdene blev nu sammenlagt og blev dær- 
ved byens næststørste gård.

* Han stiftede et legat p& 500 Kr. til sognets trængende.
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Omkring 1780 fik Christen Sørensens søn Søren Chri
stensen gården. Han bortsolgte over halvdelen af marken, 
og hvad der blev tilbage af gården, solgte han 1805 til 
Jens Christensen Møller fra Stamp, der to år senere solgte 
til Abraham Jensen fra Starup. Han frasolgte den lille 
parcel 7]å og solgte efter et par års forløb gården til 
Jakob Nielsen. Efter dennes død 1820 blev gården, der 
lige var bleven øget med en parcel fra gård nr. II, solgt 
til Henrik Laursen, af hvem som allerede nævnt Anders 
Nielsen købte den 1846 og lagde den sammen med sin 
gård.

Sidst i 1780erne solgte Søren Christensen en jordlod 
med hus (sagtens selvejergårdens bygninger) til Bertel 
Gydesen fra Treide. Jeg antager, at denne har solgt til 
Christen Christoffersen, af hvem som nævnt Niels Thom
sen på gård nr. III købte.

Skovbøl.
Fra denne ejendom bortsolgte Niels Thomsen 1798 

det nuværende 7 a , »Skovhøj« kaldet, der blev en selv
stændig ejendom. Køberen hed Søren Nielsen, men han 
solgte straks til Thue Pedersen af Kolding, der 1802 solgte 
til Christen Pedersen, af hvem Niels Christensen købte 1811. 
Han købte desuden af Abraham Jensen en lille lod (7A) 
og lagde til ejendommen. Niels Christensen solgte 1817 
til Poul Johansen Donter, der samme år solgte til fire 
af byens mænd. Disse tilskødede i 1819 Bertel Hansen 
af Ågård stedet, og han solgte strax efter til Jens luersen, 
af hvem Poul Jensen i Hjelmdrup købte 7Ê, medens 
Jakob Jensen Damkjær (Post-Jakob) fra Ågård købte 7A 
1824. Han solgte allerede året efter til skrædderen Ras
mus Laursen (Skovbankeskrædderen) fra Fyen, efter hvem 
sønnen bygmester Hans Rasmussen fik stedet 1867. Siden 
1902 har dennes søn Christian Rasmussen det.
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Gård nr. V

er den, Theodor Nielsen nu har Den lå oprindelig lidt 
nordvest for gård nr. IV, ved vejen, der afgrændser Knud 
Jørgensens mark mod øst. Dens fæster hed 1662 og 1688 
Peder Hansen. Efter ham kom (sønnen?) Mads Pedersen, 
hvis datter 1720 blev gift med Peder Jensen, der havde 
gården til sin død 1735. Hvem hans eftermand var, ved 
jeg ikke, men omkring 1760 har Jørgen Hansen Svend
strup (en søn af Hans Svendstrup på gård nr. II) gården 
i fæste, og han købte den til selveje ved den store auk
tion. 1787 solgte han gården til Christen Pedersen, der 
forstørrede den meget ved som nævnt at tilkøbe jord fra 
gård nr. IV. Christen Pedersens Datter Karen blev 1801 
gift med Jep Christensen fra Harthe, der så fik gården. 
Efter hans død giftede Karen Jeppes sig 1809 med Sø
ren Christensen fra Bræsten, efter hvem svigersønnen 
Niels Jensen fik gården ca. 1840. Han afstod den først 
i 1880erne til sønnen Theodor Nielsen.

Gård nr. VI

lå vistnok i samme toft som gård nr. IV. 1733 havde 
Erik Jakobsen, der siden fik gård nr. I, den i fæste. 
Ved den store auktion købtes den sammen med gård 
nr. II.

Gård nr. VII

var en selvejergård. Den lå tæt vest for gård nr. V på den 
anden side vejen. Ejeren hed 1662 Jes Jørgensen. Siden 
kom en Jens Sørensen. I 1720rne har Søren Jensen går
den sammen med nr. I, og efter ham har eftermanden 
i ægteskabet Mads Eriksen begge gårdene. Han solgte 
nr. VII til en mand ved navn Laurs Pedersen, der atter
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solgte til Peder Iversen, af hvem Christen Sørensen købte 
i 1740rne. Som allerede nævnt lagde han gården sam
men med nr. IV. Både Christian Rasmussens og Niels 
Hansens samt endel af Knud Jørgensens mark hørte til 
denne gård.

Borlev mose.

Borlev mose, der ligger sydvestligst i marken, er delt 
i en mængde skifter. De fleste af dem har matrikuls- 
numre sammen med marken, men ni af skifterne har 
særskilte matrikulnumre, og til disse har i lange tider, 
skønt de h^rer under Borlevgårdene, forskellige udenbys 
folk haft brøgsret. Nr. 9 og 10 hører under Hans Krings 
gård, 11—14 hører under Jes Sørensens gård, 15 hører 
under Theodor Nielsens og Knud Jørgensens gårde, 16 
under Knud Jørgensens og Hans Krings.

Poul Andersens.
Også matrikulnumer 17 hørte under Knud Jørgensens 

og Hans Krings gårde. På dette skifte står et hus, for
modentlig bygget af Adam Jessen, der først i 1880erne 
solgte det til Svend Andersen, efter hvis enke Maren Bram- 
sen i Ågård arvede det. Hun købte moseskiftet til selv
eje 1909 og solgte 1910 ejendommen til Povl Andersen.

Lauge Christensen.
På Borlev gadejord ligger et hus, som oprindelig var 

byens hyrdehus, men senere har været smedje. I dette 
boede den nylig afd. smed Lauge Christensen i mange år.



V.Ågård by.
1662 havde Ågård 15 gårde og 8 kronhuse, men de 

har afgivet et sørgeligt skue. Om 7 af gårdene hedder 
det »affbrendt och ødde«, om 2 »Salshuset affbrendt och 
ødde<, om 5 »Halffparten affbrendt«. Af husene er 1 
»affbrendt och ødde«, 2 »affbrendt« og 4 »ødde«. Kun
1 gård og 1 hus synes Svenskerne at have skånet.

De 15 gårde var hver især skyldsat til 6 tdr. 7 skp.
2 fdk. 2 alb. hartkorn, husene til hver 2 skp., men de 4 
af dem havde ingen avl.

Ved matrikulen af 1688 ansattes gårdene til imellem 3 
og 4 td. hartkorn hver, og de 4 huse, der har avl, til 
ca. 1 skp., de 4 huse, der ingen avl har, får heller intet 
hartkorn.

Krigsjordebogen af 1718 viser, at 3 af gårdene (nr. VIII, 
XII og XIII) er fuldstændig nedlagte. De er uden byg
ning og deres jorder lagt til andre gårde. Formodentlig 
er deres bygninger ikke bleven opførte igen efter øde
læggelsen i Svenskekrigen, i hvert fald hedder det endnu 
i 1688 om både nr. VIII og nr. XII, at de står øde. — 
Gård nr. V er kommen under nr. VI, men dens bygnin
ger er blevet stående, og den bliver siden en selvstæn
dig gård igen. Nr. XV er delt i to, hvoraf den ene bru
ges sammen med nr. X.

Besætningen er yderst tarvelig på disse gårde. 3 à 4 
heste, 3 à 4 køer, 2 à 3 ungnød samt en halv snes får

17
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er det almindelige. Et par har 6 heste og 5 køer, men 
der er også et par, der kun har 2 heste og 2 køer.

Om husene i Ågård hedder det, at de »er henlagt til 
Slotzhaugen og Vandspringet, hvorfor Arbedzpengene fal
der til Omdrag« (d. v. s. falder bort eller afkortes).

»Til Aagaard er intet skov eller Tørveskiør, og græs
ningen meget ringe.«

I jordebogen fra 1733 fortælles, at Ågård er »for
medelst Nyegaards indhegning Udelugt fra Alt det, som 
i forrige tider har estabilered dends welstand, Land Gil
den kand derfor icke høiere Bereignes end de Af hver 
tønde Hartkorn udlofvende Fem M. d.«

I en indberetning, præsten Jens Ottosen Høyer gav 
1766, hedder det: »Udi Aagaards Banker omkring med 
Aaen findes Mergel eller Liim, en blaalig Leer, med 
smaae Støcker Kride udi, som fermenterer og bruser 
sterkt, naar der paa komes Edike eller Skeedevand. Jeg 
haver afvigte Aar begyndt, at lade deraf føre baade paa 
Ager og Engbond, tviler og ikke om dets Bonitet til 
Giødskning og Frugtbarhed; Men det er besverligt at 
korne dertil; Da det er en 12 à 14 Al. i Jorden, hvor 
denne Stratum findes, og ligger ikke tykkere end knap 
en halv Alen. Dog haaber ieg, at denne Liim skal, om 
faa Aar, blive Byen og Naboerne til Nytte, naar de faaer 
at see, at denne Jordens skiulte Rigdom er værd at svede 
for, og udarbejde af sine Banker.«

Allerede før 1765 var der sket store ændringer med 
gårdene i Ågård, men efter den tid blev ændringerne dog 
selvfølgelig meget større. Nu er der kun en af gårdene 
(Håstrupsminde), som ligger på sin gamle plads, og der 
er handlet så meget om med markerne, at de fleste 
gårde har helt andre marker end de oprindelige. Når 
undtages Chr. Meyers gård, hvor nu en og samme slægt 
har boet i 150 år, har der egentlig ingen slægtsgårde 
været i Ågård.
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Gård nr. /

lå godt og vel halvt så langt nordvest for Håstrupsminde, 
som denne ligger fra landevejen. Den beboedes 1662 og 
1688 af John Nielsen (stamfaderen for Kyed-slægten). Efter 
ham fik sønnen Peder Johnsen Kyed gården i fæste, men 
han rejste fra Ågård allerede 1701. Den næste fæster 
var Niels Jensen, der foruden gård nr. I også havde gård 
nr. XIII. Da Niels Jensen døde 1732, fik hans søn Knud 
Nielsen gården. Formodentlig havde han også nr. XIII. 
Hans eftermand Jørgen Hansen havde i hvert fald begge 
gårde og købte dem til selveje ved auktionen 1765. Kort 
efter auktionen købte han også et af de kronhuse, der 
havde jord (nr. XVII) ind til gården, der nu en tid lang 
var byens største gård.

Omkring 1780 afstod Jørgen Hansen gården til sin 
søn Hans Jørgensen. Dennes datter Mette blev 1808 gift 
med en Niels Nielsen, der opholdt sig i Ågård, men ellers 
var fra Hover. Hans Jørgensen tilskødede ham gården 
strax efter giftermålet, men da hans anden datter Bodil 
1816 blev gift med Hans Buch fra Almind, blev går
den delt.

Sorgenfri.
Niels Nielsen beholdt selv omtrent de to tredjedele af 

jorden, nemlig søndermarken, som han bebyggede. Han 
var stærk Pietist, hvad der sikkert har bidraget noget til, 
at han gærne vilde flytte fra byen og ud på marken. 
»Gudskelov, man er kommen i rolighed!« skal han have 
sagt, da han var flyttet, og dærfor gav folk hans ny 
gård navnet » Rolighed«, medens han selv kaldte den 
» Sorgenfri«.

Niels Nielsen, eller, som han kaldtes, Niels Rolighed, 
afstod 1838 Sorgenfri til sin søn Hans Nielsen, der kort 
efter solgte til krigsassessor Hans Jørgensen, Denne solgte 
igen 1846 til Gomme Gråe Nielsen, af hvem Hans Peder-

17*
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sen Hår købte 1851. Hans Hår tilkøbte den lille parcel 
2å af Jakob Hjuler og afstod 1857 Sorgenfri til sin svi
gersøn Henrik Ravn fra Dons. 1894 fik dennes søn 
Hans Henrik Ravn gården.

Sandagerhus.
Niels Rolighed skilte to ret store parceller fra gården. 

Den ene (nr. 22) solgte han kort efter, at han havde 
bygget Sorgenfri, til en mand, der hed Poul Andersen. 
Denne byggede sig et sted, som han kaldte » Sandager- 
hus«, men solgte efter få års forløb til Hans Zakariasen. 
Heller ikke hverken denne eller eftermanden Peder Jør
gensen var der længe. Den næste ejer Christen Hansen 
døde 1849, og hans enke blev så gift med Peder Chri
stensen, der strax efter solgte til møllebygger Jens Chri- 
stophersen, af hvem Anders Ludvigsen købte 1851. Han 
havde ejendommen en halv snes år, indtil den blev købt 
af Jens Sørensen (Stoubyskov), efter hvem sønnen Søren 
Jensen fik den. Han afstod den sidst i 1890erne til sin 
søn Jens Sørensen.

Til ejendommen er indkøbt et par småparceller i Nebel.

Den anden parcel (nr. 23, »Madses lod«, som den 
kaldes) blev også skilt fra og bebygget før 1820, men 
den var vist fæste indtil henimod 1840, da Niels Rolig
hed solgte den til Jens Bertelsen. Denne solgte til Hans 
Madsen, af hvem Christen Madsen købte 1846 til sin søn 
Mads Christensen. 1848 købtes ejendommen tilbage til 
Sorgenfri, og nogle år efter blev bygningerne nedrevne. 
Et lille engskifte i Nebel, som hørte sammen med »Mad
ses lod«, fik Sorgenfri ved samme lejlighed.

Chr. Meyers.
Gården oppe i byen afstod Hans Buch 1840 til sin 

svigersøn Niels Jessen fra Høllund. Denne flyttede 1853 
gården op på sin nuværende plads og solgte samtidig 
den lille parcel (10È), gården havde ligget på, til L. N.
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Håstrup mod at få vejret over dennes mark til sin nye 
gård. Nogle år efter købte han af jordemormanden en 
lille engparcel (4A), som han dog kort efter bortbyttede 
til hørsvingeren mod en anden engparcel (14A).

1868 afstod Niels Jessen gården til sin svigersøn Chri
sten Meyer, der endnu ejer den.

Det lille skovskifte i Brakker (nr. 19), som endnu hø
rer til gården, indkøbtes før 1789 af Hans Jørgensen.

Gård nr. II

lå øst for landevejen, lige syd for, hvor skolen nu ligger. 
Den beboedes både 1662 og 1688 af Hans Jensen, og han 
havde til en tid også halvparten af gård nr. XII. Hans 
eftermand var Jep Pedersen, der delte både helgården og 
halvgården med Jakob Baltzersen. Omkring 1740 samles 
nr. II igen af den næste fæster Peder Olufsen. Dennes 
enke giftede sig 1756 med Michel Iversen fra Harth, men 
han magtede ikke at købe gården ved auktionen 1765. 
Det gjorde dærimod kammerråd Richter, der dog kort 
efter solgte den til Michel Iversen, men »reserverede sig 
mandskaberne til gården til sit øvrige gods«. Da Michel 
Iversen kort efter døde, tillod Richter dog enken at be
holde sine to sønner, Laue Pedersen og Søren Pedersen, 
af hvilke den sidste 1775 fik gården, men han solgte 
den strax til Thomas Jensen, der boede på gård nr. XII, 
og nu blev disse to gårde fuldstændig sammenlagte og 
udgjorde dærved byens tredjestørste gård.

Thomas Jensen døde 1793, og året efter blev hans enke 
gift med Jep Hansen, der i de følgende år udstykkede 
gården.

LiJdaJbus.

Søndermarken (15JL), der var blevet forstørret med en 
lille parcel (15A), som Thomas Jensen havde købt fra
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gård nr. V, solgte Jep Hansen til Peder Jørgensen fra 
Herslev. Denne bebyggede lodden, men døde allerede 
1802 (»sprang i raseri ud af sengen om aftenen og døde 
på marken«, hedder det i kirkebogen). Hans enke gif
tede sig året efter med Christen Nielsen, der 1808 til
skødede Hans Jørgensen »Lildalhus« (således kaldtes den 
nye gård). Hans Jørgensen solgte 1810 til Jens Christen
sen Møller, efter hvis død enken Mette Jakobsdatter afstod 
gården til Ude Villadsen. De efterfølgende ejere var Laurs 
Jensen —  Jens Christiansen —  Hans Christiansen. Denne 
sidste døde 1826, og hans enke giftede sig samme år 
med Jens Madsen fra Smidstrup (bedstefar til Jens Mad
sen, Ågård mølle). Han var den første, der i længere 
tid besad gården, og han øgede den med en parcel (5å), 
som han købte af Peder Hansen Bjerre, og et par små 
parceller på Nebel mark.

1846 solgte Jens Madsen til hørsvingeren Laurs Jensen, 
af hvem Niels Laursen fra Ammitsbøl købte 1853. Han 
solgte 1875 til gamle Winding (far til manden på Høj
gård), der dog aldrig kom til at bo dær. 1876 købte den 
nuværende ejer Hans Christian Nielsen gården, som han 
nu har forpagtet ud til sin svigersøn Peter Karlsen.

Bødkerens.

Laurs Jensen solgte 1853 parcellen 5Ä tilligemed Ne
belmarken til møllebygger Jens Christophersen, der før 
havde boet i Sandagerhus. Han bebyggede lodden, men 
frasolgte kort efter en lille parcel (5^) til Niels Laursen 
på Lildalhus, og kort efter solgte han huset og den øv
rige jord til Knud Gertsen (Bødker), der dog aldrig fik 
skøde på det. Det fik dærimod Søren Hansen Bertelsen 
(Hjuler) 1855. Han solgte midt i 1870erne til bødker 
Hans Munch, efter hvis død 1906 det meste af jorden 
solgtes til Niels Jespersen, medens huset og resten af 
jorden solgtes til bødker Peder Nielsen.
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Niels Josiasens.
Laurs Jensen frasolgte endvidere 15^ til Claus Clausen, 

hvis svigersøn Niels Josiasen nu ejer dette sted.
Martin Brubns.

Jep Hansen solgte 1810 en parcel (nr. 19) af sin jord 
tilligemed et hus, der lå dær, hvor nu Martin Bruhn bor 
(vist en rest af nr. XIIs bygninger), til Jens luersen (Jens 
Åsers bedstefar). Denne solgte en snes år efter til Ras
mus Rasmussen (bedstefar til Jens Mogensen i Brakker), 
der midt i 1830rne solgte jorden til Jakob Thomsen, 
medens huset senere solgtes til Hans Pedersen (Nørhovcd). 
Ved auktionen efter denne købte smed Anders Mortensen 
huset, og han solgte det kort efter til Martin Bruhn.

Brugsforeningen.
Lidt før 1820 solgte Jep Hansen tre parceller (nu nr. 9) 

til Anker Madsen Buch. Med disse parceller fulgte vist 
bygningerne til gård nr. II. Efter en halv snes års for
løb solgte Anker Buch til Hans Thomsen, og denne byt
tede kort efter gård med Johan Jørgensen på nr. XI. 
Han gav sig strax til at udstykke gården, idet han solgte 
tre parceller fra den : 9^ solgte han til den fornævnte 
Jakob Thomsen, og 9å solgte han til Jep Pedersen, der 
atter efter få års forløb solgte til Søren Eriksen på Nebbe- 
hus. 9Ê (med gårdens bygninger) solgte han til Jeppe 
Jensen {Murmester}. Denne solgte 1865 størsteparten af 
sin jord til kommunen, der udlagde det købte til skole
lod. Til gengæld fik Jeppe Murmester den gamle skole
lod (nr. 1), som han dog strax solgte til Jens Buhi. Kort 
efter solgte han (eller måske var det hans søn Hans 
Peder Jepsen} resten af ejendommen til rebslåer og høker 
Andreas Nissen Lundbek, der 1879 igen solgte til køb
mand Niels Christian Stæhr. Da denne 1886 gik fallit, 
købte L. Vindeleu i Fredericia ejendommen, hvor så hans 
svoger H. P. Hansen drev købmandshandel i nogle år.
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Vindelev solgte til den nuværende ejer brugsforenings- 
uddeler Peter Nørgård 1902.

Niets Jørgensens.
Peter Nørgård solgte 1910 en byggegrund til tømrer Niels 

Gregers Jørgensen, der samme år opførte et hus dærpå.
Nebbehus.

Omtrent samtidig med, at Jep Hansen solgte nr. 9, 
solgte han også nr. 16 til en mand ved navn Peder Vil- 
ladsen. Det sted, som byggedes på denne lod, blev kaldt 
» Nebbehus«. Peder Villadsen solgte dette sted til den 
førnævnte Jep Murmester, og denne solgte det i begyn
delsen af 1830rne til Johan Jørgensen (samtidig med, at 
han købte ovenfor nævnte ejendom af ham). Johan Jør
gensen lagde 94 fra sin forrige ejendom til Nebbehus.

Han lagde også 214 dærtil. Denne lod havde Jep 
Hansen solgt til Rasmus Olesen, og af ham var det, 
Johan Jørgensen købte den. Hen midt i 1830rne solgte 
han den således forstørrede gård til Jens Bjerre Nielsen 
(en bror til Jens Nielsen Ravn i Fredsted), og denne 
solgte 1839 til Hans Jørgensen, hvis eftermand i ægte
skabet, Anders Nielsen, 1842 solgte til Søren Eriksen, der 
som nævnt tilkøbte 94 af Jep Pedersen.

Efter Søren Eriksen fik sønnen Søren Høj Sørensen 
gården, og da han døde 1899, overtoges den af hans 
søstre, Mette og Maren Sørensen.

(Frederik Hjulers.)
Den lod, der nu har nr. 20, solgte Jep Hansen til 

Karen Johanne Jerlov (en datter af skoleholderen Mads 
Jerlov). Midt i 1820rne solgte hendes bror Henrik Jerlov 
den til Jakob Thomsen, der forstørrede ejendommen ved 
som alt nævnt at tilkøbe 94 og 19. Efter at Jakob Thom
sen havde haft ejendommen i over en menneskealder, af
stod han den i 1860erne til sin søn Frederik Jakobsen 
(Hjuler), og denne solgte først i 1880erne til Jens Madsen 
på Ågård mølle, hvorefter bygningerne blev nedbrudte.
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Gård nr. Ill

ligger endnu, hvor den altid har ligget. Den var allerede 
før 1700 lagt sammen med gård nr. XIV, og sammen
lægningen var foretaget af kaptajn Joachim Beenfeldt, en 
bror til den oberst Beenfeldt, som i Svenskekrigen på 
en skændig måde overgav Kronborg til Svenskerne.

Efter kaptajn Beenfeldts død havde enken en tid lang 
gården. Hvem der fik den efter hendes død 1716, ved 
jeg ikke, men 1733 hedder dens fæster Niels Nielsen. 
Hans datter blev 1750 gift med Rasmus Sørensen fra 
Kongsted, og denne købte gården ved den store auktion 
1765. Kort tid efter købte han også hus nr. XIX, og 
1782 afstod han gården, der var byens næststørste, til 
sin svigersøn Jens Christensen, der også var fra Kongsted. 
Han døde 1799, og hans enke blev samme år gift med 
Niels Greisen fra Herslev. Denne var mand på gården i 
30 år, og det var vist ham, der fra gård nr. II tilkøbte 
toften vest for højskolen. Han var gift to gange, og kort 
efter hans død giftede hans enke, der var en datter af 
smeden Peder Christiansen i Ågård, sig med sin tjeneste
karl Christen Christensen (Greisen), hvilket ægteskab dog 
få år efter opløstes, og hun blev senere gift med Thomas 
Lundmand i Starup.

Efter at Christen Greisen havde bortsolgt en stor del 
af gårdens mark og tilkøbt den store parcel 3é= fra Hardts 
gård, solgte han 1842 gården til Lars Nielsen Håstrup. 
Denne købte endel jord ind til gården: 1846 nr. 29 og 
1853 10k og 7å. Omkring 1860 afstod han gården til 
sin søn Jens Andreas Håstrup, der 1879 igen solgte til 
den nuværende ejer Peder Mikkelsen Bjerg.

Til gården, der nu hedder »Håstrupsminde*, hører et 
lille skovskifte (nr. 26) i Brakker.
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Hedendambolm.

Jens Christensens enke solgte 1799 en parcel af søn
dermarken (nu nr. 25) til Jep Jensen, der boede på Stang
høj. Nogle år senere blev denne parcel bebygget, og 
stedet kaldtes * Hedendamholm*. Vistnok 1818 solgte 
han denne ejendom til sin søn Jens Jepsen (Stanghøj). 
Denne var gift med en sjællandsk pige, hvem han havde 
lært at kende, mens han var soldat, og bildt ind, at 
hans far ejede en herregård her i Jylland. Da de kom 
til Ågård, og hun kunde se Fønixborg, spurgte hun, om 
det var den herregård. Dærtil måtte Jens Stanghøj jo 
svare nej og så vise hende det gamle faldefærdige 14 fags 
hus, der stod, hvor nu Hans Jesper Hansen bor.

1837 solgte Jep Stanghøj også Stanghøj til sin søn, og 
nu blev denne gårds bygninger kort efter revne ned. 
Jens Stanghøj afstod 1853 gården til sin søn Halvor Bark- 
mann Jensen. Denne var gift med sin kusine, en datter 
af Hans Buhi i Ågård, og med hende fik han i medgift 
parcellen llJå. Både denne lod og Stanghøjsmarken fra
solgte han dog senere, den første til Hans Bugsted, den 
sidste til Sejr Hansen.

Efter Halvor Jensens død 1884 fik en slægtning Jens 
Frederiksen Hedendamholm. Han frasolgte Brakkerpar- 
cellen (27), som Jep Jensen i sin tid havde indkøbt. 1885 
solgte han ejendommen til Jakob Sørensen.

(Hans Grunnets.)

1832 solgte Christen Greisen resten af søndermarken 
til Hans Knudsen, der byggede sig en gård dær, hvor 
nu Frode Rasmussen bor. Denne gård solgte Hans Knud
sen efter få års forløb til Hans Grunnet Nielsen, en søn 
af Niels Hansen Grunnet på gård nr. VII. Han solgte 
1850 gården til Niels Fischer, der lagde størsteparten 
af dens mark under Højgård, medens tre mindre parceller 
blev til tre selvstændige ejendomme.
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Frode Rasmussens.
2a  købtes af Hans Christiansen. Han solgte 1856 til 

Anders Jensen Ravn, hvis plejedatter blev gift med Hans 
Rugsted, der 1859 overtog ejendommen. Han solgte den 
i 1870erne til Peder Jensen (Snedker), af hvem Sejr Han
sen købte parcellen l l£ ,  som Hans Rugsted havde købt 
af Halvor Jensen.

Peder Snedker solgte 1909 ejendommen til Frode Ras
mussen.

Andreas Væ vers,

2£ købte Niels Pedersen (Væver), en halvbror til Kri
stian Møllekusk. Efter ham fik sønnen Andreas Nielsen 
(Væver) stedet.

Niels Vorks.
2& solgtes til Jakob Pedersen (Hjuler). Denne frasolgte 

en lille parcel (2£) til Sorgenfri. Efter Jakob Hjuler fik 
svigersønnen Niels Andersen (Vork) ejendommen, og nu 
har dennes søn Jakob Andersen den.

Mette Marie Arvesens.
I den første halvdel af 1830rne solgte Christen Greisen 

et stykke af østermarken (2£) til Rasmus Olesen, der boede 
dær, hvor nu Mette Marie Arvesen bor. Dette hus var 
oprindeligt jordløst, men Rasmus Olesen havde tilkøbt 
en parcel (21a ) fra gård nr. II.

Kort efter at Rasmus Olesen havde købt 2£, solgte 
han ejendommen til Johan Jørgensen, der lagde 21A til 
Nebbehus og 1837 solgte bygningerne og resten af mar
ken til Peder Hansen, hvis enke 1840 giftede sig med 
Niels Ottesen, der siden boede i Nebel. Niels Ottesen 
solgte 1846 til Christian Olesen, der igen solgte til Jørgen 
Megling året efter. Denne solgte til kromanden Jens 
Damkjær, som lagde marken under kroen og nedbrød 
bygningerne sånær som stuehuset, hvilket han 1853 
solgte til væver Hans Jensen (Arvesen), efter hvis død 
1909 brordatteren Mette Marie Arvesen fik stedet.
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Omkring 1900 frasolgte Peder Bjerg de to smaa par
celler 2 i  og 2 à, hvorpå der før lå fæstehuse.

Vilhelm Jensens,
2X købtes af dets nuværende ejer, urmager Vilhelm 

Jensen.
Mikkel Sørensens.

2^ købtes af Peder Schønemann, der kort efter solgte 
til sin svoger Mikkel Sørensen Mikkelsen.

Carl Nielsens.
Fra denne sidste ejendom udskiltes 1902 21, der be

byggedes af Mikkel Sørensens bror Anton Mikkelsen. 
Denne solgte huset 1909 til sin svoger Carl Nielsen.

Gård nr. IV

lå lidt sydøst for, hvor Martin Bruhn nu bor, helt 
nede ved åen. Den beboedes omkring 1700 af en mand 
ved navn Oluf Sørensen, der også havde halvparten af 
nr. XII. 1733 havde Thule Jørgensen fra Gjelballe 
den i fæste, og efter ham fik sønnen Michel Thulesen 
den. Han købte den til selveje ved auktionen 1765, men 
solgte den kort efter til Poul Hansen på gård nr. V, hvil
ken gård den da blev sammenlagt med.

Gård nr. V

lå dær, hvor nu skyttehuset ligger. Både 1718 og 1733 
er der to fæstere på den, men siden har Hans Jensen 
den alene. Han fik den til selveje 1765, men solgte den 
kort efter til Poul Hansen, der som nævnt også købte 
nr. IV. Men Poul Hansen holdt ikke ret længe. 9. no
vember 1778 er der tvangsauktion på gården, og ved 
denne blev den tilslået rådmand Bahnsen i Kolding, der 
2Va år efter solgte den til Anders Bertelsen.
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Anders Bertelsen solgte et stykke jord (nu nr. 26), 
hvormed fulgte noget af nr. V’s bygninger, til en mand 
fra Stubberup, der hed Peder Christiansen og var smed. 
Med hans enke blev 1799 smeden Morten Nielsen (Morten 
Dams bedstefar) gift. Han solgte i 1820rne 26JL til Peder 
Holgersen Buhi på gård nr. IX og 26Ê til Søren Poulsen 
på gård nr. VI. (Søren Poulsen forpagtede dette stykke 
jord ud til en mand, der hed Ammentorp)

Tb. Johansens enkes.
Inden Morten Nielsen solgte, havde han købt sig en 

byggeplads oppe ved »Knæbber-torvet« af Niels Greisen 
på gård nr. III, og dær flyttede han sin smedje op. Efter 
hans død 1835 solgte arvingerne stedet til korporal Chri
sten Starup, hvis enke 1840 giftede sig med Peder Laursen 
(Starup). Deres svigersøn Hans Madsen solgte først i 
1860erne til bødker Jens Hansen, der var gift med Niels 
Breinings datter. Efter bødkerens død solgte hun stedet 
til Sine Hilstrand, der samme år (1883) igen solgte til 
Thomas Johansen (Øhlenschlager), hvis enke nu ejer det.

1781 solgte Anders Bertelsen sin gård til Peder luersen 
af Store Velling, og denne lod gården udstykke i par
celler, der blev botsolgte ved forskellige auktioner 1783.

Hans Madsens Hus.
En mand, der hed Jens Eriksen, og som ejede et hus, 

der lå i krohavens sydøstlige hjørne (27^), købte et stykke 
af søndermarken (27JL, 27Ê). Hans enke blev 1792 gift 
med Niels Thomsen fra Viuf, der 1815 tilkøbte den grund, 
fattighuset lå på (27A, i skomager Rasmussens have). 
Han havde endvidere 1795 tilkøbt en eng på Brakker 
mark (25), men denne blev ved hans død 1832 solgt til 
Jakob Thomsen i Ågård. Den øvrige jord med byg
ningerne, der vist allerede da var flyttet op på deres 
nuværende plads, solgtes til Hans Hansen (Mørk), der i 
1860erne afstod ejendommen til sin svigersøn Jens Ødsted.
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Efter at denne 1875 havde solgt 27é til smeden Anders 
Mortensen, solgte han samme år stedet til Niels Laursen 
fra Lildalhus, som så boede dær på sine gamle dage. 
Efter Niels Laursens død fik Hans Madsen Knudsen ejen
dommen.

Jens Madsens.
Det nordvestlige hjørne af marken bortfæstedes i 

1880erne til John Madsen, der opførte et hus dærpå. 
Efter hans død 1902 ejede enken huset, og nu efter 
hendes død ejes det af sønnen Jens Madsen.

(Jørgens Brødsgårds.)
Nuværende matrikulsnummer 14 købtes af en mand 

ved Navn luer Olufsen, og han fik også bygningerne til 
nr. IV. Hans eftermand i ægteskabet var Thomas Jør
gensen fra Kolding, der vistnok 1801 solgte halvdelen 
af ejendommen med bygningerne til Christen Jørgensen, 
og den anden halvdel til sognefoged Frants Holm i 
Bramdrup. Christen Jørgensen solgte vistnok strax til 
Jørgen Hansen Brødsgård, der 1816 også købte den del, 
der hidtil havde tilhørt Frants Holm. I 1820rne solgte 
Jørgen Brødsgård gården til Søren Poulsen på gård nr. 
VI, der lagde marken under sin egen gård.

Hans Peter Bu bis.
Johannes Jørgensen, der, som vi får at høre, var gået 

fallit på gård nr. X, købte noget (det der nu har nr. 11a , 
11^ og lié )  af Peder Iversens gård og byggede sig en ny 
gård dær, hvor nu blikkenslageren bor. Han øgede den 
nogle år efter med 11^. 1795 giftede hans enke sig med 
Hans Jakobsen fra Kolding, der 1812 solgte gården til 
Hans Buhl. Han tilkøbte 5é og 28é i Brakker fra gård 
nr. VI samt den engparcel i Brakker (25), som Jakob 
Thomsen havde fået efter Niels Thomsen, men da han 
nogle år senere gav sin datter l i é  i medgift, ændredes 
gårdens størrelse ikke meget i hans tid.

1853 afstod Hans Buhi gården til sin søn Jens Hansen
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Buhl, der straks flyttede den ud på sin nuværende plads. 
Han tilkøbte skolelodden. Efter Jens Buhi fik sønnen 
Hans Peter Buhi gården.

Blikkenslagerens.
Nogle år efter, at Jens Buhi havde flyttet gården, 

solgte han den lille parcel, gården havde ligget på, til 
Jørgen Jakobsen (Skomager). Dennes svigersøn Christen 
Hansen (Prebensen) overtog ejendommen 1872, og hans 
enke solgte den 1889 til blikkenslager Anders Andersen.

Et par af byens gårdmænd købte ret store stykker af 
Peder Iversens gård. Således Poul Jørgensen på nr. VI, 
der fik den lod, der lå syd for Lildalhus mellem lande
vejen og hans egen lod (nu 51 og 54). Og Hans Brøds
gård på nr. IX, der fik 34 og 31.

Oård tir. VI

lå lidt nordøst for, hvor mejeriet nu ligger. Den var 
allerede før 1733 bleven delt i to halvgårde. Ingen af 
disse blev ved auktionen købt af deres fæstere, men 
den ene købtes af en mand fra Bølling, der hed Mogens 
Jørgensen, den anden af Christian Pedersen. 1778 bliver 
halvgårdene atter samlet, idet de da begge sælges til 
Jens Laursen fra Jordrup, der kort efter solgte til Poul 
Jørgensen. Af hans børn fik sønnen Søren Poulsen gården, 
medens en anden søn, Jørgen Poulsen, fik gård nr. XI 
i Ågård, og datteren Maren blev gift med enkemanden 
Niels Randbøl i Brakker.

Som allerede nævnt forstørrede både Poul Jørgensen 
og Søren Poulsen gården, idet den første tilkøbte 5M og 
54 samt et skovskifte i Brakker (28), og den sidste 14. 
Men da Søren Poulsens svigersøn Peder Hansen Bjerre 
1831 overtog gården, fik den snart ben at gå på.
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Hans Kåds gamle hus.
Først solgte han et par små parceller nede i Gravens 

til Morten Nielsen (Smed), der samtidig købte en anden 
parcel (44) dærnede fra gård nr. VII og i forvejen havde 
en tilgrænsende Brakkerparcel (9). Morten Nielsen byg
gede sig et hus paa parcellen fra Peder Bjerres gård, 
og efter ham fik hans svigersøn Hans Peter Dam, der 
ligeledes var smed, dette sted. Efter Hans Peter Dams 
død 1848 giftede hans anden kone sig med Søren Peder
sen Grøn, der døde, inden et år var gået, og enken giftede 
sig så med Jens Jensen (Heinsuig). Denne afstod ejen
dommen til svigersønnen Christen Nielsen, der senere 
flyttede til Brakker. De næste ejere var Peder Christensen 
—  Jørgen Elle —  Christen Jensen (Møller). Denne sidste 
solgte 1881 til Niels Gregersen, der nu bor i Ågård. 1888 
overlod han ejendommen til sin plejedatters mand Chri
stian Buhl, der efter et par års forløb solgte til Henrik 
Hansen, af hvem den nuværende ejer Hans Kåd fik ste
det 1900.

Sloths,
Fra denne ejendom er fornylig udskilt to små par

celler (4X, 52:) på den anden side landevejen. På dem 
lå et fæstehus, som var bygget af Peder Christensen (Synge- 
Pejer; hans kone kaldtes »store Rikke«). Efter ham fik 
Peder Mikkelsen stedet, og dennes sønner solgte det til 
enken Karen Madsen. Det var hendes søn Mads Chri
stensen, der købte grunden til selveje, og han solgte kort 
efter til bødkersvend Sloth.

Bøgely,
1909 byggede Hans Kåd sig et nyt sted » Bøgelg « lige 

ved skovkanten (på Brakkerparcellen).
Mette Marie Smerups.

Parcellen 54 solgte Peder Bjerre til Jes Laugesen. Denne 
opførte bygninger på parcellen. Midt i 1840rne giftede 
hans enke sig med Niels Albrektsen, der 1846 solgte til
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snedker Hans Peder Pedersen. Af ham købte Peder Sø
rensen Hviid 1856. Da han senere overtog sin fars gård, 
lagde han størstedelen af sin egen jord (51) dærunder, 
medens han solgte resten med bygningerne til Jørgen 
Brink. Jørgen Brink solgte til Per Matros, efter hvem 
svigersønnen Niels Jepsen fik stedet. Efter hans død gif
tede enken sig med Andreas Smerup Kristensen, og nu 
efter dennes død ejer hun selv stedet.

Peder Bjerre solgte endvidere som allerede nævnt 51 
til Jens Madsen på Lildalhus og 54 til Hans Buhi. Det 
øvrige af gården solgte han 1850 til Niels Fischer på 
Højgård, hvilken gård marken nu kom under.

Niels Ellas Knudsens.
Hjemmemarken til Peder Bjerres gård (samt bygnin

gerne) solgte Niels Fischer til Lauge Pedersen, der 1853 
igen solgte til hørsvingeren Laurs Jensen. Han boede 
dær omtrent en snes år og formindskede ejendommen 
lidt, idet han solgte engparcellen 141 til Niels Jessen og 
fik til gengæld af denne den mindre engparcel 44. Laurs 
Jensens eftermand, der kaldtes Tonne, solgte til Stein- 
meyer, der atter solgte til Peder Christensen, af hvem 
jordemormanden Søren Nielsen købte 1885. Han flyt
tede huset hen på sin nuværende plads. 1906 solgte 
han til den nuværende ejer, murer Niels Elias Knudsen.

Chr. Jul Christiansens.
Lauge Pedersen udlejede et hus med have til Jens 

Sørensen (Kræmmer). Denne købte senere huset til selv
eje, men ca. 1860 solgte han det til mølleren Hans Mad
sen. Denne boede dær ikke selv, men havde det en tid 
udlejet, først til JensÅser, siden til høker og rebslåer Andreas 
Lundbek. Midt i 1860erne solgte Hans Madsen huset 
til skrædderen Christian Peder (Smut Christian Peder), der 
i den første halvdel af 1870erne solgte det til fotografen 
Hans Rasmussen, af hvem Nikolai Kjær købte ca. 1880.

18
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Da Nikolaj Kjær rejste til Amerika, overtog hans svi
gerfar kromand Mads Madsen i Jerlev huset. Han solgte 
det 1890 til bygmester Peter Knudsen, der også købte 
grunden til selveje. Han solgte 1902 til Rasmus Petersen 
(Komfur-Petersen), efter hvis død 1910 Laurids Nielsen i 
Dons købte stedet. Han solgte det 1911 til højskolelæ
rer Chr. Jul Christiansen.

Ågård Mejeri.
Søren Nielsen solgte 1889 to små parceller (4^ og 5a ), 

på hvilke Ågård andelsmejeri samme år blev bygget. 
Siden er yderligere fra samme ejendom tilkøbt 4A.

Jens Åsers.
Søren Nielsen solgte et lille stykke fæstejord, hvorpå 

i lange tider havde ligget et hus. I 1840erne og 1850erne 
boede Maren Brødsgård i dette hus, dær dengang ejedes af 
manden på gård nr. VI. Efter Maren Brødsgårds død 
1861 fæstede Jens Hansen (Åser) jorden og købte huset 
af Laurs Jensen, og det var til Jens Åser, at Søren Niel
sen solgte grunden omkring 1900. Efter Jens Åsers død 
1911 ejes huset af hans enke.

Valgmenighedskirken og præstegården.
Bendix Winding på Højgård solgte 1886 et stykke af 

Peder Bjerres jord til Ågård valgmenighed, der året efter 
opførte en kirke og en præstebolig dærpå.

Da valgmenighedens kirkegård 1899 var ble ven for 
lille, købte valgmenigheden af Windings eftermand en 
tilgrændsende parcel, hvoraf størstedelen blev lagt til kir
kegården. 9 o

Ågård friskole.
Den øvrige del af det sidst indkøbte solgte valgme

nigheden til interessentskabet Ågård friskole, der 1902 
lod opføre en skolebygning på denne lod.

Maren Spedtsbergs.
Et lille hus med have, der var fæste til Højgård, og 

som lå mellem valgmenighedens jord og landevejen, solgte 
Winding til dets nuværende ejerinde Maren Spedtsberg.
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/ver Kristensens.
På et andet stykke fæstejord, der ligesom Maren 

Spedtsbergs oprindelig hørte til gård nr. VI, opførte hju- 
leren Henrik Frost, der nu bor i Nebel, et hus, som han 
siden solgte til jordemormanden Boysen. Nogle år efter 
hans død solgte jordemoderen huset til luer Kristensen 
(1890), der senere købte jorden til selveje af Andreasen 
på Højgård.

Else Marie Ravns.
1900 solgte Iver Kristensen et lille stykke af sin jord 

til Laurids Nielsen i Dons. Denne byggede et hus dærpå 
til sin datter, men solgte det efter få års forløb til Hans 
Rasmussen, der 1907 igen solgte til Jens Ravns enke 
Else Marie Ravn.

Qård nr. V II
lå dær, hvor nu mejeriet ligger. Både 1688 og 1718 hed
der dens fæster Jens Mortensen, 1733 har Peder Jensen 
gården, og ved den store auktion købes den af hans 
svigersøn Jørgen Thulesen. Han var søn af Thule Jør
gensen på gård nr. IV og far til de første to Jørgensener 
på Enhøjgård samt til Hans Jørgensen på Jakob Lar
sens gård i Borlev. Jørgen Thulesen havde foruden nr. 
VII også halvparten af nr. VIII.

1781 solgte hans enke gården til Hans Nielsen Grun
net fra Dons. Han blev siden sognefoged og var på sine 
gamle dage en mægtig mand, der turde slå i bordet for 
sognepræsten, den strænge pastor Lund.

1809 afstod Hans Grunnet gården til sin søn Niels Han
sen Grunnet, der øgede gården ved at tilkøbe en stor 
parcel (nr. 13) på Brakker mark. Niels Grunnet døde 
1821, og hans enke giftede sig så med Mads Poulsen 
fra Vilstrup, der efter hendes død giftede sig med en 
pige, der tjente hos Niels Greisen og hed Marie Christens-

18*
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datter. Hun skal have været noget vidtløftig, men var 
samtidig meget dygtig og energisk. I sine ungpigedage 
var hun bleven mor til en søn, der hed Christen Mik
kelsen, og som siden blev vognmand i Kolding. Med 
Mads Poulsen havde hun tre børn, af hvilke datteren 
Maren blev mor til Mads Fischer i Ågård, og sønnen 
Mads Poulsen Madsen blev far til Peder Madsen i 
Varmkær.

Mads Poulsen flyttede gård nr. VII ud på marken, og 
den gård, han dær byggede, er den, der nu kaldes > Høj
gård*. Som allerede nævnt solgte han et par små par
celler til Morten Nielsen Smed, men til gengæld købte 
han hovedparcellen (3a) af gård nr. IX, da den blev ud
stykket.

Mads Poulsen døde 1835, et par år efter at gården 
var flyttet. Hans enke solgte den parcel (4a ), hvorpå 
den gamle gård havde ligget, til jordemormanden Niels 
Pedersen, der som før nævnt igen solgte den til Chr. 
Meyers svigerfar.

Marie Christensdatter sad enke et par år. Så giftede 
hun sig med Ole Knudsen fra Tyvkær, men det fortrød 
hun strax, og de blev kort efter skilt. Da hun tredje 
gang prøvede lykken, faldt hendes valg på Niels Jensen 
(Murmester). Om ham finder jeg følgende optegnelse i 
kirkebogen i anledning af hans konfirmation: gik til 
præst året forud, men blev ej antaget formedelst skarn- 
agtighed. Karakter: kundskab temmelig god, opførsel 
ikke god, men håber forbedring.

Før Marie Christensdatter giftede sig med Niels Mur
mester solgte hun Højgård til Christian Hansen på Vran- 
deruphovgård. Han havde gården i 8 à 9 år og solgte 
den 1847 til Niels Fischer fra Starup, der snart fik den 
gjort til en af sognets største.

Som allerede nævnt købte han både Peder Bjerres 
gård og Hans Grunnets gård, og skønt han frasolgte
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endel af deres marker (se under nr. III og nr. VI), blev 
dog langt den største del dæraf lagt under Højgård. 
Parcellen 14^ bortbyttede han til kromanden Jens Dam- 
kjær og fik i stedet for den noget større parcel 12^. 
Endvidere købte han en større parcel (12M) på Brakker 
mark af møller L. C. Jørgensen i Dons. En lille Brak- 
kerparcel (13È) solgte han midt i 1850erne til smeden 
Laurs Jørgensen.

Da Niels Fischer sidst i 1860erne flyttede til Bøge
skov, forpagtede han Højgård ud til Wildfang, men et 
par år senere (1870) solgte han den til kaptajn Boysen, 
der efter et par års forløb igen solgte til Bendix W in
ding, af hvem Andreasen købte 1895.

1905 solgte Andreasen Højgård til et konsortium af 
/4 unge mænd og kvinder, der vilde drive andelsjord
brug. Forsøget mislykkedes grundigt, og 1909 stilledes 
gården til tvangsauktion, ved hvilken den købtes af Axel 
Østerlund.

(Mads Jensens.)
Niels Hansen Grunnet må omkring 1810 have frasolgt 

den parcel, der nu har nr. 24, til Thomas Jørgensen, 
der en tid ejede det nuværende nr. 14, og han tilskødede 
1812 sin stedatter Ane Ivarsdatler denne ejendom, hvis 
bygning lå nede i byen, dær, hvor nu skomager Ras
mussen bor. Ane Ivarsdatter blev gift med Lorents Madsen, 
der tilskødede von Seidelin på Fønixborg ejendommen 
ca. 1830. Han havde nu i nogle år lejefolk i buset, bl. a. 
en landmåler Pingel, og solgte det 1833 til Peder Got- 
fredsen (Bødker), der opførte en ny bygning ude på 
marken. Peder Bødker solgte til Hans Andersen, af hvis 
eftermand Mads Jensen Niels Fischer 1852 købte ejen
dommen, der så blev lagt under Højgård.

N. S. Rasmussens.
Da Peder Gotfredsen byggede ude på marken, solgte 

han det gamle hus nede i byen til Johan Bertelsen på
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Egeland, der en tid lang havde lejefolk i det, men i 
1870erne solgte det til Anders Mortensen (Smed) i Ågård, 
af hvem den nuværende ejer skomager N. S, Rasmussen 
købte det 1886.

Rasmus Rasmussens.
Da Niels Fischer købte Mads Jensens sted, fik denne 

til gengæld det sydøstligste hjørne af Højgårds mark (4Ä),
og dær flyttede Mads Jensen så sine bygninger ned. Efter
Mads Jensens død 1857 giftede enken sig med Mads
Laursen. Han kom ulykkelig af dage, idet han en fe
bruarmorgen 1871 fandtes druknet i en lille vandpyt 
ude paa marken (der var ikke så meget vand, at det 
kunde skjule hans legeme i liggende stilling), og tre 
uger senere hængte hans enke sig. Efter dem fik Hen
rik Pedersen fra Almind ejendommen. Også han hængte 
sig, og hans enke solgte 1895 til den nuværende ejer 
Rasmus Rasmussen.

Gård nr. VIII.

Hvor denne gård har ligget, ved jeg ikke. Den er 
måske aldrig blevet bygget op efter Svenskekrigen. Alle
rede 1718 var dens mark delt imellem gårdene nr. VII 
og nr. XI.

Gård nr. IX

lå sydvest for Håstrupsminde, nede i toften; der førte 
en vej fra Fønixborgvejen ned til den. Fæsteren hed 
1688 Poul Jensen, 1733 Christen Pedersen og 1765 Hans 
Andersen. Gården købtes ved auktionen 1765 af Hans 
Hansen Brødsgård, der var mand på gården i over 40 
år og øgede den meget ved at tilkøbe parcellerne og 
3A af Peder Iversens gård (nr. V).

I 1808 tilskødede Hans Hansen Brødsgård sin søn, 
der også hed Hans Hansen Brødsgård, gården. Af hans
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andre børn kan nævnes Jørgen Hansen Brødsgård, der 
som nævnt en tid ejede en gård i Ågård, Maren Brøds- 
gård, der boede i det hus, hvor Jens Åsers enke nu bor, 
samt Mette Brødsgård, der var gift med Hans Buch på 
gård nr. I.

Den yngre Hans Brødsgård solgte først i 1820rne går 
den til Holger Buhi på Skovgård, og denne afstod den 
igen til sin søn Peder Holgersen Buhi. Han købte par
cellen 264 af Morten Nielsen. 1831 solgte han gården 
til Albrecht Christoffer Hardt (bedstefar til bødker Peter 
Nielsens kone).

Hardt lod midt i 1830rne gården nedbryde så nær 
som stuehuset og jorderne bortsælge. De købtes af fire 
af byens gårdmænd, nemlig Mads Poulsen på nr. VII, 
Peder Bjerre på nr. VI, Peder Krogager på nr. X og 
Christen Greisen på nr. III.

Haas Frederiksen Madsens.
Den parcel, Peder Bjerre købte (3A), solgte han strax 

til Isak Pedersen, der byggede sig et hus på denne lod. 
Han afstod 1856 ejendommen til sin svigersøn Peder 
Hansen (Skomager), af hvem Thomas Pedersen købte i 
1870erne. Thomas Pedersen solgte 1909 til Anton Pe
tersen. Denne solgte i 1910 til Morten Mortensen, der 
1911 solgte til Anders Sørensen, af hvem Hans Frederiksen 
Madsen købte kort efter.

Kaud Madsens.
Isak Pedersen bortfæstede en byggeplads med have til 

Frederik Glarmester. Denne opførte et hus, som han 
solgte til Niels Hansen Bus, hvis enke blev gift med 
Knud Madsen, der endnu ejer huset.

Gård nr. X
lå omtrent ligeoverfor, hvor nu brugsforeningen er. Den 
har haft en meget omtumlet skæbne. 1688 hed fæsteren 
Peder Thomsen, og hans søn Thomas Pedersen havde den
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endnu 1733. Den følgende fæster var Niels Andersen, 
hvis enke havde den 1765, og hvis søn Mads Nielsen 
købte den ved auktionen samme år. Kort efter købte 
han også gård nr. XV og lagde sammen med nr. X, men 
der gik kun 3 à 4 år, inden han solgte til Johannes 
Jørgensen. Denne magtede ikke gården ret længe, ti 1778 
lader Mads Nielsen, der da bor i Lejrskov-Højrup, holde 
tvangsauktion på den. Ved denne auktion fik rådmand 
Bahnsen i Kolding den tilslået. Han solgte toften, hvorpå 
højskolen nu ligger, til Ågård kro. Der fulgte intet hart
korn med, men der skulde årlig svares en rigsdaler af 
toften.

Bahnsen bortforpagtede gården til en mand ved navn 
Christen Andersen, der før havde været kromand i Ågård, 
og 1783 køber denne og den daværende kromand Dide
rik Marchosen gården, som de strax delte i to, idet de 
byggede en ny gård på søndermarken.

Stangbøj.
Denne ny gård, som blev kaldt »Stanghøj*, solgte 

de allerede 1785 til Jakob Jensen fra Mejsling, men to 
år senere måtte Diderik Marchosen overtage den igen. 
Han fik den dog solgt strax igen til Niels Ebbesen fra 
Tved. Da denne døde 1791, købte Johannes Jørgensen, 
der jo før havde ejet den hele gård, Stanghøj, som han 
strax udstykkede i fire parceller, af hvilke han lagde den 
ene (11Ê) til sin gård oppe i byen (Hans Peter Buhis).

Hovedparcellen (17) med bygningerne solgte Johannes 
Jørgensen til en mand fra Kongsted, der hed Jep Jensen. 
Han tilkøbte 1799 nr. 25, der dog snart blev en selv
stændig ejendom (Hedendamholm), og nogle år senere 
købte han af Henrik Christiansen en lille eng i Brak
ker (27).

1837 solgte Jep Jensen Stanghøj til sin søn Jens Jep
sen (Stanghøj) på Hedendamholm, der lod bygningerne 
rive ned og marken lægge sammen med sin egen. 1870
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solgte Jens Stanghøjs søn Halvor Jensen Stanghøjsmarken 
til politibetjent Sejr Hansen, der påny lod ejendommen 
bebygge. Han tilkøbte 1893 (af Peder Snedker) parcel
len 11Ê, der jo oprindelig hørte til gården. 1903 afstod 
han ejendommen til sin søn Hans Jesper Hansen.

Kragdahlhus.
De andre to parceller blev selvstændige ejendomme. 

Den ene af dem (nr. 18) solgte Johannes Jørgensen til 
en mand ved navn Laurits Hansen. Han byggede »Krag
dahlhus*, som han omkring 1800 solgte til Michel Poul
sen, der igen solgte til Peder Frederiksen. Den næste 
ejer var Peder Jensen Buhi (bror til Hans Jensen Buhi), 
der 1828 solgte til Søren Nielsen, eller, som han kaldtes, 
Søren Forpagter, idet han i flere år havde været for
pagter på Fønixborg. Han afstod gården til sin sviger
søn Peder Jensen Ramsing 1843, og af ham købte den 
nuværende ejer Jens Madsen Kristensen 1878.

Frødal.
Den anden og større parcel (den vestlige del af nr. 

13) solgte Johannes Jørgensen til Christen Christensen 
{Sjællænder), der samtidig tilkøbte en mindre parcel (den 
østlige del af nr. 13) af Jørgen Poulsen på gård nr. XI. 
Han byggede gården »Frødal* på denne ejendom og af
stod den hen i 1820rne til sin søn Peder Christensen 
{Sjællænder), af hvem Niels Hansen Jessen købte 1848. 
Den næste ejer var Søren Poulsen Bjerre, der i den første 
halvdel af 1860erne solgte til Nis Hansen Friis. Efter 
ham kom Hans Madsen Frank, der solgte gården til 
Frederik Båsch (det var vist baron Rosenørn-Lehn, der 
købte den til ham). I begyndelsen af 1890erne overtog 
Båsch’ svigersøn Hans P. Mikkelsen gården.

Mads Fischers.
Den gamle gård oppe i byen solgte Christen Ander

sen og Diderik Marchosen til Christen Madsen, af hvem 
Mads Pedersen købte den 1807. Efter hans død 1828
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giftede enken sig med Jens Madsen fra S. Vilstrup, der 
et årstid senere solgte gården til Christoffer Valentin Hink. 
Denne solgte 1833 til Peder Sørensen Krogager, der øgede 
ejendommen ved at tilkøbe et par parceller af Hardts 
gård (3^ og 26jl).

Da Marie Christensdatter 1838 havde solgt Højgård, 
afkøbte hun Peder Sørensen Krogager gården. Da hun 
senere blev gift med Niels Jensen (Murmester), lod denne 
1853 gården flytte op på den plads, hvor den nu ligger 
og solgte samtidig en større parcel til L. N. Håstrup 
(7^, 71, 7£, 71). Først i 1860erne afstod Niels Murmester 
gården til sin stedatters mand Iver Fischer, hvis søn 
Mads Fischer overtog den 1891.

Peder Krogager frasolgte tre parceller, der blev til tre 
nye, selvstændige ejendomme.

Sejer Sørensens.
Den ene parcel (71) købtes af Helene Kathrine Dahl, 

men hun solgte efter kort tids forløb til Søren Pedersen, 
der var gift med en datter af Laurs Hviid på Buchlands- 
gård og dærfor kaldtes Søren Hviid. Han indkøbte endel 
kassehusjord, nemlig nr. 31 og 35, der begge endnu hører 
til ejendommen, samt nr. 32, der siden er kommet fra.

Efter Søren Hviid fik sønnen Peder Sørensen Hviid 
ejendommen. Som før nævnt forstørrede han den med 
51, som han tog med fra sin forrige ejendom.

1890 solgte Peder Hviid gården til Mikkel Matthiesen, 
af hvem den nuværende ejer Søren Sejersen Sørensen 
købte den to år senere.

Heinrich Holms.
Den anden parcel (7±) solgte Peder Krogager til Jør

gen Christian Frederik Clausen, der 1853 igen solgte til 
Nis Hansen Hammelev (Nis Kræmmer). Da denne året 
efter blev gift med Søren Hviids datter, fik han i med-
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gift med hende kassehuslodden nr. 32, som endnu hører 
til ejendommen.

I krigsåret 1864 tjente Nis Kræmmer så mange penge 
ved kornhandel, at han kunde bygge sit sted om. Det 
havde før ligget et stykke fra landevejen, men nu byg
gede han det lige op til denne.

Omkring 1880 solgte Nis Kræmmer til Mads Thygesen, 
der nu bor i Bølling. Denne solgte til Peder Jensen i 
Dons, der atter solgte til Christen Christensen, af hvem 
den nuværende ejer Heinrich Holm køhte 1895.

Niels Jespersen s.
Den tredje parcel (7i) købte en smed ved navn Chri

sten Jensen, Han solgte 1846 til Lars Rasmussen, af hvem 
Hans Jakob Sørensen {Smed) købte 1853. Hans Smed 
solgte 1858 til Hans Hansen, der midt i 1890erne afstod 
stedet til sin svigersøn Niels Jespersen. Han tilkøbte 1906 
størstedelen af Hans Munchs mark.

Ågård mølle.
I begyndelsen af 1860erne byggede J. A. Håstrup Ågård 

mølle på en parcel af den jord, hans far L. N. Håstrup 
havde købt af Niels Murmester. Efter at have haft møl
len forpagtet ud til adskillige solgte han den ca. 1880 
til mølleforpagter Hans Madsen, Dons. Denne flyttede 
ikke selv dærtil, men forpagtede den ud til sin søn Jens 
Madsen, der kort efter købte den. Jens Madsen købte 
endvidere som allerede nævnt Frederik Hjulers ejendom 
og lagde under møllen, der 1885 yderligere øgedes med 
en lille engparcel (nr. 27) i Brakker, som Jens Madsen 
købte af Hal vor Jensens eftermand på Hedendamholm. 
Jens Madsen døde 1898, og få år senere afstod hans 
enke møllen til svigersønnen Christian Petersen.

Forsamlingshuset.
Hvor møllens stuehus ligger, blev 1867 byens forsam

lingshus, det første folkelige forsamlingshus i landet, 
bygget sammen med en beboelseslejlighed for mølleren.
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Da Jens Madsen kom til møllen, handlede han med 
foreningen, som ejede forsamlingshuset: han fik lov til 
at lægge dette ind til sin beboelseslejlighed imod at 
bygge et andet umiddelbart syd for (på 7 5).

Niels Påskesens.
Mads Fischer solgte 1894 en byggeplads (71) til maler 

(senere fotograf) Niels Påskesen, der nogle år senere til
købte 75.

Poul Terps.
75 solgte Mads Fischer 1898 til skrædder Jørgen Knud

sen, der efter kort tids forløb solgte til Peter Nørgård, som 
dog ikke selv boede dær. Peter Nørgård solgte 1900 til 
læge P. C. Bjerregård, der tilkøbte 75 og efter et par års 
forløb solgte til læge Carl Winther. Denne solgte igen til 
skrædder Gunnar Nielsen, af hvem Poul Terp købte 1909.

Karen Nørgårds.
71 solgte Mads Fischer til Karen Marie Jensen Nørgård 

1900.
Jordemoderens.

75 og 75 købte skomager Ludvig Nikolajsen 1902, og 
solgte det efter fire års forløb til jordemodermanden 
Søren Nielsen, efter hvis død 1911 jordemoderen ejer 
stedet.

Christen Nielsens»
75 købte maler Theodor Nielsen 1904. Han solgte 1910 

stedet til pensioneret lærer Christen Nielsen.
Klaus Karisens.

Hinsides åen på et lille stykke fæstejord (35 og 265) 
fra Mads Fischers gård lå et hus. Hvem der havde byg
get det, ved jeg ikke, men det ejedes i længere tid af 
Jakob Jensen (Post-Jakob), der var en ældre halvbror af 
kromanden Jens Damkjær. Jakob Jensen solgte i 1860erne 
huset til Morten Simonsen (Gamle Morten), der i 1880erne 
solgte til Hans Damkjær, af hvem Klaus Karlsen købte 
det 1890. 6 år senere købte han jorden til selveje af 
Mads Fischer.
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Thomas Pedersens,
På et andet stykke fæstejord (3£) fra Mads Fischers 

gård byggede Niels Christensen (far til den nu afdøde 
Christen Nielsen i Brakker) et hus, som svigersønnen 
Niels Vesterby fik efter ham, og siden fik dennes svigersøn 
Hans Pedersen (Urmager) det. Hans Urmager købte grun
den til selveje og solgte 1909 ejendommen til Thomas 
Pedersen, der før boede på 34.

Bakkehuset.
1911 byggede Mads Fischer på det sydvestligste hjørne 

af Hardtes lod et hus, »Bakkehuset*, til sin svigermor 
Elsebeth Pedersen.

Gård nr. X I
lå ligeoverfor Håstrupsminde, på den anden side vejen. 
1688 og 1718 havde Jeppe Olufsen denne gård i fæste, 
og som nævnt hørte halvparten af gård nr. VIII jo her
til. Efter Jeppe Olufsen fik hans søn Knud Jepsen går
den i fæste, og 1765 har Peder Hansen (Bjerre) den, men 
ved auktionen blev den købt af kammerråd Richter, der 
dog strax efter tilskødede Peder Hansen (Bjerre) den. 
1779 solgte Peder Hansen gården til Niels Nielsen, hvis 
datter 1796 blev gift med Jørgen Poulsen fra gård nr. 
VI, der så fik gården.

Han bortsolgte søndermarken, af hvilken den nordligste 
og største del kom til kroen, og den sydligste del til Frødal. 
1823 gik Jørgen Poulsen fallit, og ved tvangsauktionen 
blev gården tilslået hans svigersøn Johan Jørgensen. 
Denne flyttede gården op og byggede den dær, hvor den 
nu ligger, 1828.

Samtidig solgte han den parcel (29), gården havde 
ligget på, til Niels Peter Ravn, der havde været skole
lærer i Ågård men var bleven afsat. Niels Peter Ravn 
solgte 1830 til Christen Pedersen Kollemorten, der før 
havde boet i det hus, Jens Peter Knudsen nu har.
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Sidst i 1830rne købte lærer Ågårds enke jorden, til hvil
ket vist nogle af gårdens gamle bygninger hørte, men 
da hun siden blev gift med Mads Jensen, solgte denne 
ejendommen til snedker Hans Peder Pedersen, der siden 
boede i Per Matroses sted. Hans Peder Pedersen solgte 
1846 til L. N. Håstrup, der lagde ejendommen sammen 
med sin gård.

Hans Petersens,
Johan Jørgensen solgte ca. 1830 den nyopbyggede gård 

til Hans Thomsen, af hvem Niels Hansen Breining kort 
efter købte. Denne skal have været sådan en rar og god 
mand, men han kom, skønt gift mand, galt afsted med 
skolelærer Jørgen Ågårds enke. Dette skammede han 
sig sådan over, at han ikke kunde udholde at være her 
i byen længere. Hans enke blev senere gift med væver 
Zimmer i Starup.

Niels Breining solgte 1838 til Hans Nielsen fra Bække, 
af hvem Peter Hansen fra N. Lyndelse købte 1853. Efter 
dennes død (han blev dræbt af lynet) 1873 fik sønnen 
Hans Petersen gården.

Hans Petersen har frasolgt tre byggegrunde.
Bakkebo.

Pa 8^ opførte bygmester Peter Knudsen 1901 sig et 
hus (»Bakkebo*).

Dr. Winthers.
81 og 84 købte og bebyggede læge Carl Winther 1907. 

Ounnar Nielsens.
84 købte og bebyggede skrædder Gunnar Nielsen 1909, 

da han havde solgt sit hus til Poul Terp.

Gård nr. X I I
lå omtrent dær, hvor nu Martin Bruhn bor. Den var 
i lang tid uden bygning og dreves sammen med gårdene 
nr. II og IV. 1733 er den halvdel, der havde været 
under nr. IV, dog selvstændig og haves i fæste af en
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mand ved navn Jens Pedersen Farver. Hans svigersøn 
Christen Jensen havde gården indtil 1765, men ved auk
tionen købtes den af kammerråd Richter, som 1772 solgte 
den til Thomas Jensen, der som nævnt lagde den sam
men med nr. II.

Gård nr. X I I I
ved jeg ikke, hvor har ligget I krigsjordebogen af 1718 
står, at den er uden bygning, og at den bruges til nr. 
XI. Dette sidste er dog vist en fejlskrift for nr. I, hvil
ken gård den i hvert fald siden var sammen med og 
blev købt sammen med ved auktionen 1765.

Gård nr. X IV
blev før 1688 fæstet af kaptajn Beenfelt, og da denne 
senere også fæstede gård nr. III, blev de to gårde sam
menlagte og vedblev at være samlede. Jeg ved ikke, 
hvor den har ligget.

Gård nr. X V
var nedbrudt, da det ældste kort blev tegnet, så jeg ved 
heller intet om dens beliggenhed. 1688 har Hans Chri
stensen den i fæste, og han havde endnu 1718 halv
parten af den, medens den anden halvpart brugtes til 
gård nr. X. 1733 har Søren Nielsen Thorsted den hele 
gård i fæste, og efter ham fik sønnen Niels Sørensen den. 
Ved auktionen 1765 købtes den af dennes søn Søren 
Nielsen, der dog snart efter solgte den til Mads Nielsen 
på gård’ nr. X, der sammenlagde gårdene og brød nr. 
XVs bygninger ned.

Has nr. X V I
er kroen. Hvor dette hus oprindelig lå, ved jeg ikke, 
men det er vist 1777, da broen over åen blev bygget, og 
da det fik krobevillingen, blevet bygget på sin nuværende
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plads. Jorden, der hørte til kroen, er 12Ä, som nu ejes 
af Niels Madsen.

Hus nr. XVI indehavdes 1688 af Jørgen Frederiksen, 
1718 og 1733 af Laurs Poulsen, men hvem der købte 
det ved auktionen, ved jeg ikke.

Den første kromand var Christen Andersen. Han solgte 
1781 til Mads Nielsen Pagh fra Viuf, der tilkøbte fra gård 
nr. X den toft, højskolen nu ligger på. Med denne toft 
fulgte intet hartkorn, men der skulde årlig svares 1 rdl. 
af den til ejeren af nr. X. Mads Pagh solgte kroen til 
Diderik Marchosen, men ingen af de to havde den ret 
længe, ti 1787 ejer Jens Hansen Damkjær den. Han døde 
1795, og hans enke giftede sig året efter med Mads Ole
sen (søn af Ole Madsen på gård nr. V i Starup). Han 
tilkøbte størstedelen af søndermarken (12^) fra gård nr. 
XI, hvorved kroen, der før kun havde haft godt en 
skæppe hartkorn, nu fik omtrent 2 tdr.

En bror til Mads Olesen, Christen Olesen, giftede sig 
1815 med Mads Olesens stedatter (Jens Damkjærs dat
ter), og Mads Olesen tilskødede da ham kroen. Efter 
Christen Olesens død 1824 giftede hans enke sig med en 
tredje af Ole Madsens sønner, Søren Olesen, der så var 
kromand til sin død 1836. Han byggede 1833 det stue
hus, som 1910 blev delvis ombygget.

Christen Olesens datter blev 1837 gift med Jens Skou- 
trup fra Seest. Han solgte 1847 til Anders Jensen Uth, 
af hvem inden et års forløb Jens Damkjær Madsen (en 
søn af Mads Olesen) købte. Denne handlede meget om 
med gårdens mark. Således frasolgte han kassehusjorden 
(33) samt kroens oprindelige jord (12Ä), og tilkøbte han 
Jørgen Meylings ejendom samt mageskiftede med Niels 
Fischer, af hvem han fik 14£ og 3£ i stedet for 12^.

1863 solgte Jens Damkjær kroen til Jonas Nielsen Tued. 
Denne døde imidlertid året efter, og Gunde Thuesen købte 
da kroen.
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Gunde Thueseiis enke solgte 1899 kroen til J. M. Mik
kelsen. Efter en tid at have haft kroeriet bortforpagtet 
til Jens Raun Sørensen, solgte Mikkelsen 1904 både lan
deri og kroeri til enkefru Krogh. Hun afstod ejendom
men 1908 til sin svigersøn Niels Andersen, der 1910 solgte 
til Viggo Strathe, af hvem Marius Jensen købte 1911.

Marie Bertelsens.
Gunde Thuesen solgte 1897 et par skæpper land (123L) 

af kroertoften til Marie Bertelsen. Hun lod opføre et hus, 
der foruden beboelseslejlighed til hende selv og maler
inden Elise Konstantin Hansen også indeholdt lokale for 
friskolen og bolig for læreren. Da skolelokalet 1902 var 
blevet for lille, var det, at den nye friskole opførtes lidt 
syd for.

Ågård højskole.
Resten af kroertoften (12£) solgte J. M. Mikkelsen 1900 

til valgmenighedspræst V. Brücker, der samme år byggede 
Ågård højskole dærpå.

J. M. Hansens.
J. M. Mikkelsen solgte 1904 til hjuler Jørgen Martin 

Hansen et hus, som ligger lidt syd for kroen, på den 
anden side landevejen. Det var bygget i 1860erne som 
aftægtshus for Jens Damkjær og havde flere gange været 
solgt fra kroen, men var altid blevet købt tilbage igen.

Hus nr. X V II
var kun en lille ejendom på godt en skæppe hartkorn. 
Det lå omtrent dær, hvor nu Jens Peter Knudsen bor, 
og havdes 1688 i fæste af Anders Christensen, 1718 og 
1733 af (dennes søn?) Søren Andersen Hjuler, der boede 
dær endnu 1761. Hvem der købte huset ved auktio
nen, ved jeg ikke, men 1775 sælger Hans Hansen Brøds- 
gård på gård nr. IX det til Hans Jørgensen på gård nr. I 
og XIII.

10
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Medens marken, som jeg ikke ved, hvor har ligget, 
blev ved at høre til Hans Jørgensens gård, solgte han 
huset med haven til en mand, der hed Christen Jørgen
sen. Denne solgte igen omkring 1800 til Jens Jepsen, hvis 
enke i 1820rne afstod det til sønnen Jeppe Jensen (Mur
mester). Han solgte ca. 1830 til Christen Pedersen Kolle- 
morten, der strax efter solgte til Peder Clausen, af hvem 
Karen Prip købte. Hun solgte til bødkerkonen Ane Marie 
Hansen (Marie Zimmer), der atter solgte til modehandler- 
inden Sine Hilstrand, som flyttede huset og byggede det, 
hvor det nu ligger (før lå det længere nede i haven). 
Den nuværende ejer træskomand Jens Peter Knudsen 
købte af Sine Hilstrand 1892.

Hus nr. X V III
lå ved landevejen, lidt syd for åen, og dets mark (28^) 
lå lige vest for kroens oprindelige mark. Husets fæster 
hed 1688 Iver Christensen, 1718 og 1733 Michel Pedersen. 
Dennes svigersøn Anders Jensen købte 1765 huset til 
selveje og afstod det et par år senere til sin svigersøn 
Søren Jensen {Dragon), efter hvis død 1803 det også går 
i arv til en svigersøn, Hans Jakobsen. Han afstod det 
omkring 1840 til sønnen Jakob Hansen (Snedker), og 
denne tilkøbte parcellen 12Ê fra kroen.

Efter Jakob Snedkers død 1858 giftede enken sig med 
Ole Christensen (Gamle Wolle). Han byggede sig et nyt 
hus oppe på marken, og dette solgte ban 1884 til dets 
nuværende ejer Niels Madsen.

Jakob Brincks.
Det gamle hus nede i byen gik i arv til Jakob Sned

kers søn, der dog aldrig selv boede dær. Han solgte 
det kort efter 1900 til Jakob Mortensen Brinck, der heller 
ikke selv bor dær.



291

Has nr. XIX

indkøbtes til gårdene nr. III og XIV inden 1774. Jeg 
ved ikke, hvor det har ligget, og hvor dets jord var.

Kassehusene.

Den sydligste del af Ågård mark øst for landevejen 
udlagdes ved jordskiftningen til kassehusjord. Denne ud
skiftedes ikke, men husmændene, både de, der havde 
jord, og de, der ingen jord havde, var fælles om den. 
Siden lod husmændene selv kassehusjorden udskifte i 5 
lodder, hvoraf de to yderste var omtrent dobbelt så store 
som hver af de tre inderste.

Kassehuslodden nr. 33 hørte under kroen, men blev 
af Jens Damkjær delt i to parceller og bortsolgt 1852. 
33£ solgte han til møllebygger Jens Christoffersen, der 
dog aldrig fik skøde på det, idet skødet først udstedtes, 
da Jens Christoffersen et par år senere solgte til Knud 
Geertsen. Knud Geertsen solgte 1856 til Hans Sejersen, 
der ejede et sted på Dons mark, og dette sted, der nu 
ejes af Peder Jensens enke, hører lodden endnu til.

Hans Madsen Knudsens.
33è solgte Jens Damkjær til Niels Jørgensen, der be

byggede lodden, men allerede 1855 solgte ejendommen 
til Bendikt Sørensen (Trceskomand), hvis svigersøn Hans 
Madsen Knudsen nu ejer den.

Kassehuslodden nr. 35 hørte til hus nr. XVIII. Jakob 
Hansen solgte den først i 1850erne til Søren Hviid, og 
den hører endnu til den gård, han havde.

Kr. Hansens enkes.
Den østligste kassehuslod (nr. 34) blev ved kassehus

jordens udskiftning tillagt et jordløst hus, som Hendrich 
Frandsen 1780 havde solgt til Oluf Hansen, efter hvem

19*
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sønnen, den tidligere nævnte Rasmus Olesen overtog 
det 1811.

Som nævnt under gård nr. III indkøbte Rasmus Ole
sen en hel del jord til huset, og da han ca. 1835 solgte 
denne sin ejendom, beholdt han den tillagte kassehus
lod, som han vist bebyggede. 1838 solgte han dette sted 
til væver P. Thomsen Lilballe, af hvem Ulrich Vilhelm 
Pedersen købte få år senere.

1860 afstod Ulrich Vilhelm Pedersen ejendommen til 
sin stesøn Kristian Hansen (Møllekusk), hvis enke nu 
ejer den.

Søren Hansens,
Kort efter 1850 solgte Ulrich Vilhelm Pedersen den 

nordlige halvdel af sin jord til en mand ved navn Nis 
Christiansen (Fedt-Nis). Han bebyggede lodden, men 
solgte ganske kort efter til Anders Rasmussen (1854). 
Efter ham fik Anders Aruesen stedet, og han solgte det 
1872 til Christen Laugesen (Smed), efter hvis død 1892 
Søren Hansen købte det.

Kassehuslodden nr. 32 hørte til det hus, hvori Spanier 
nu bor. Dette hus ejedes omkring 1830 af Henrik Laur
sen (Skrædder), Han flyttede siden op og boede på kasse
huslodden, som han ca. 1840 solgte til Søren Hviid. 
Som allerede nævnt fik Søren Hviids datter, der blev 
gift med Nis Kræmmer, denne lod i medgift, og den 
hører endnu til Heinrich Holms ejendom.

L, Spaniers,
Huset nede i byen solgte Henrik Skrædder 1836 til skole

lærer Hansen, der dengang var lærer i Dons, men senere 
blev det i Ågård. 1857 solgte Hansen huset til sadelmager 
Kyster, af hvem sadelmager L. Spanier købte det 1870.

Den første ejer af kassehuslodden nr. 31, jeg ved 
af at sige, var Peder Jørgensen, der formodentlig bebyg-
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gede lodden. Han solgte til Christen Pedersen, der sidst 
i 1830rne lejede lodden ud (til 1888) til væver P. Thom
sen Lilballe, der jo beboede en anden kassehuslod. 
P. Thomsen lejede den igen ud til Jens Carl Hansen, af 
hvem Christen Pedersen 1846 må have tilbagekøbt lejen, 
for han sælger da ejendommen til Nis Kræmmer, der 
igen solgte den til Søren Hviid, hvis gård lodden endnu 
hører til.

Kratlodderne.

Nord for Mads Fischers hovedlod (7®;), mellem lande
vejen imod øst og Chr. Meyers mark samt Brakker skov 
imod vest var i gamle dage krat, Egelandsskifte, kaldtes 
det. Endel af dette krat blev ryddet omkring 1720 og 
udlagt til skolelod, og det var denne lod, Jens Buhi 
købte af Jeppe Murmester.

Det øvrige blev ikke delt ved udskiftningen, men først 
senere, og det samme var tilfældet med et krat, der 
kaldtes Rugbjerg skifte og lå nord for 3A langs med åen.

Da udskiftningen af disse krat fandt sted (jeg ved ikke, 
hvornår det skete, men formodentlig var det omkring 
1820), fik hver af byens gårde en eller flere smalle strim
ler dæraf. Nogle af disse er siden bortsolgte, og resten 
er bortfæstede.

N. P. Jensens.
Den sydligste lod i Egelandsskifte hørte til P. Bjergs 

gård, den næste til Sorgenfri, og den næste alter til 
P. Bjergs. Disse tre lodder lejedes i 1850erne af en 
skrædder ved navn Mads Andersen og er senere blevet 
købt til selveje. Mads Andersen byggede sig et hus, som 
han efter en halv snes års forløb solgte til væver Jens 
Peter Hansen, efter hvis enkes (Inger Maries) død det 
købtes af snedker Niels Peter Jensen.

Forresten havde der før Mads Andersens tid stået et 
slags hus på ejendommen, idet Niels Christensen (far til
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Christen Nielsen i Brakker og bror til Christen Greisen 
i Ågård) havde bygget sig en bolig dær, som var delvis 
gravet ind i bakken. Efter at dette hus var brændt, var 
det, at Niels Christensen fæstede det stykke jord af Niels 
Murmester, som Thomas Petersen nu ejer.

Anders Rasmussens.
Det fjerde Egelandsskifte (31) hørte oprindelig til Hardts 

gård, men købtes ved denne gårds udstykning af Mads 
Poulsen. Da Niels Fischer blev ejer af dennes gård, solgte 
han kratlodden til kroen. 1876 solgte kromanden Gunde 
Thuesen denne lod til Johan Rasmussen, der nogle år i 
forvejen (1863) havde købt den nordfor liggende kratlod 
(81), som hørte til Hans Petersens gård. Denne lod var 
bebygget af Johan Rasmussen, hvis søn slagter Anders 
Rasmussen nu har ejendommen.

>£zn£us<.
Johan Rasmussen solgte 1883 den østlige ende af 31, 

på hvilket stykke jord missionshuset »Fmaus« opførtes.
Niels Kristensens.

De fem næstfølgende skifter udgør nu en samlet ejen
dom, der dels er 400 års fæste, dels selveje. Samlingen 
er foretaget af skolelærer Hansen, og af lodderne hørte 
oprindelig den sydligste (41) til Højgård, de to næste 
(51 og 141) til Peder Bjerres gård, den næstnordligste 
(91) til Nebbehus og den nordligste (lOl) til Chr. Meyers 
gård. Kun de to sydligste lodder er skilt fra de ejen
domme, de hørte til.

Skolelærer Hansen solgte 1865 til Niels Hansen Jessen, 
der boede på den gård, Andreas Boysen nu har. Efter 
at have solgt denne gård byggede han på en af krat
lodderne. 1885 solgte han til Christen Olesen, efter hvis 
død enken en tid ejede stedet. Nu har deres søn Niels 
Kristensen det.

Lodden, der hørte til Nebbehus, har engang været be
bygget, idet Jeppe Pedersen (Træskomand), der som nævnt
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(under gård nr. II) jo havde ejet hele 9X, havde opført 
sig et hus dærpå. Han solgte i den første halvdel af 
1840rne huset til L. N. Håstrup i Ågård, der kort efter 
igen solgte til Frederik Pedersen (Glarmester), af hvem 
skolelærer Hansen købte huset.

Marea Bremsens.
Den lille kratlod 4X nord for skolelodden solgte Jens 

Damkjær (oprindelig hørte den under Højgård) 1855 til 
Ole Mikkelsen. Han bebyggede lodden og solgte 1862 
ejendommen til Peder Bramsen, hvis enke nu ejer den.

Lodden 5X nord for 4X hørte oprindelig til Peder 
Bjerres gård. Den ejedes indtil 1910 i forening af Maren 
Bramsen og Hans Kåd, men er nu blevet delt imellem dem, 
således at Maren Bramsen fik 5^, Hans Kåd 5^3 og 53È.

De to nordligste kratlodder (5X og 4X) er omtalt i det 
foregående (se under gård nr. VI : Hans Kåds og bødker 
Sloths ejendomme). Dog må bemærkes, at der fra dem 
1910 er udskilt 53g og 4X som hørende til Andreas Boy- 
sens ejendom.

Peder Nim s.
Af kratlodderne i Rugbjergskifte hører den vestligste 

(11a ) til Hans Peter Buhis gård. Den bebyggedes om
kring 1830 af Peder Jensen Buhl (en bror til Hans Buhi). 
Efter hans død giftede enken sig 1843 med Niels Lau
ritsen (Døve Niels). Han solgte kort efter til Søren Peder
sen (Træskomand), af hvem Niels Nielsen købte ca. 1870. 
Denne solgte strax efter til Søren Træskomands søn 
Peder Christian Sørensen, der 1872 solgte til Christen Nim. 
Siden 1891 har dennes søn Peder Nim ejet huset.

Søren Pedersens.
Den næste kratlod hørte til Chr. Meyers gård og 

Sorgenfri.*) På denne byggede Diderik Nielsen et hus,

•) Kortet viser først en kratlod hørende til Højgård, men dette må være 
forkert.
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efter at han havde fæstet endel af jorden. Dette hus gik 
i arv til hans datter, der solgte det til den nuværende 
ejer Søren Pedersen.

Den øvrige del af skiftet fæstede og bebyggede Diderik 
Nielsens søn Niels Dideriksen. Også hans hus købte Søren 
Pedersen, og han har nu købt jorden til selveje.

Else Marie Nims.
Dernæst kommer et skifte fra Højgård eller rettere 

sagt fra Hans Grannets gård. Af dette fæstede Thomas 
Jensen (Lille Tammes; hans kone kaldtes Stumpet Ellen) 
den vestlige del midt i 1830rne. Han solgte omkring 
1840 det hus, han havde bygget på lodden, til Hans 
Volthers (Jens Åsers far), hvis søn Jakob Volthers først 
i 1860rne solgte til Poul Jepsen (Lille Poul), efter hvem 
datterdatteren Else Marie Nim arvede huset 1905.

Morten Dams.
Den øvrige del af Højgårds skifte samt det østfor lig

gende skifte, der er 500 års fæste fra Mads Fischers 
(egentlig Hardts) gård, bebyggedes af Peder Christensen 
(Synge-Pejer; hans kone kaldtes Store Rikke), og han 
solgte stedet til Morten Dam, hvis svigersøn Ludvig Ole
sen nu ejer det.

Jens Christensens.
Skiftet øst for Morten Dams hørte til Hans Petersens 

gård. Det fæstedes i 1850erne af Poul Mogensen (Store 
Poul), der opførte et hus dærpå. Dette fik siden hans 
svigersøn Henrik Møller, der 1909 solgte det til Jens 
Christensen, som nu har købt skiftet til selveje.

Hans Fynbos.
Den næste lod er fæste fra Højgård og har tre huse. 

Det ene byggedes af Søren Træskomand. Da han købte 
det hus, hvor Peder Nim nu bor, solgte han huset her 
til Mogens Jensen. Efter ham fik svigersønnen Jens Frede
riksen det, og han solgte det til Hans Fynbo eller rettere 
til dennes søn Peder Poulsen Hansen.
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Jens Hansens.
Det andet hus byggedes af Hans Jensen, der var gift 

med Post-Mette. Efter Hans Jensens død giftede hun 
sig med Jørgen Laursen. Denne afstod huset til sviger
sønnen Henrik Hansen, som ca. 1890 solgte det til Hans 
Jensens søn Jens Hansen.

Henrik Jørgensens.
Det tredje hus byggedes af Hans Peder Svoger, efter hvem 

svigersønnen Christen Salling og sønnen Peder Suoger fik 
det. Nu ejer den sidstes svigersøn Henrik Jørgensen huset.

Lisbet Kjøbmands.
De øvrige fem lodder udgør nu en samlet ejendom. 

Den vestligste af dem er fornylig købt fra Niels Elias 
Knudsens sted. Den har ingen bebyggelse mer, idet det 
hus, som Thomas Jakobsen byggede dær ca. 1850, og 
som siden ejedes af hans svigersøn, skrædder Anders 
Peter Jensen, nu er revet ned.

Lodden dær østen for hørte til Hans P. Buhis gård, 
men blev købt til selveje af Anders Kjøbmand. Den har 
ingen bebyggelse.

De to næste lodder er 400 års fæste fra Nebbehus. 
Den vestligste af dem bebyggede Jens Kjøbmand ca. 
1840. Han afstod ejendommen til sin svigersøn Anders 
Pedersen (Kjøbmand), der siden solgte huset til Stefan 
Jensen. Efter ham fik Jens Jørgen Larsen det og dær- 
næst dennes svigersøn Søren Hansen. Nu ejer Peder 
Hansen (Jens Kjøbmands svigersøn) huset, medens jor
den hører til det næstfølgende hus.

Den østligste lod hørte til Christen Meyers gård. Den 
bebyggedes af den førnævnte Lille Tammes, og efter ham 
fik sønnen Jens Thomsen stedet. Han faldt i krigen 1848, 
og stedet blev da solgt til en skrædder Niels Vilhelm 
Andersen. Ham købte Morten Dam det af ca. 1860, men 
solgte det nogle år efter til Niels Peter Dideriksen, af hvem 
Anders Kjøbmand købte det 1874.
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Nu ejer Anders Kjøbmands enke Lisbet Kjøbmands ste
det, til hvilket hører de fem sidstnævnte lodder.

Niels Gregersen s.
Dær, hvor Niels Gregersen nu bor, lå før 1774 et hus, 

men hvem der har boet dær, har jeg ikke rede på. 1825 
købtes det af Jørgen Pedersen (Stam-Jørgen). Hans enke 
solgte det 1844 til bødker Thomas Peder Hansen, af hvem 
L. N. Håstrup købte det. Han solgte det 1850 til Niels 
Jørgensen, og da denne kort efter flyttede ud på kasse
huslodden, solgte han til Morten Jakobsen, men efter at 
have solgt kassehuslodden til Bendikt Sørensen købte 
han sit gamle sted tilbage. Efter Niels Jørgensens død 
1862 havde sønnen Lille Jørgen det en tid, og ham var 
det vist, der i 1870erne solgte til Niels Markussen, efter 
hvem sparekassen måtte overtage stedet, og af denne var 
det, Niels Gregersen købte først i 1890erne.

Morten Mortensens.
På gadejorden ligeoverfor kroen lod bymændene (vist 

omkring 1800) opføre en jordemorbolig. I denne boede 
»den gamle jordemor« i henved 50 år. Hun havde lært 
jordemorvæsenet, da hun blev enke efter sin første mand 
skipper Brandt. I Ågård giftede hun sig først med Jochum  
Henrich Jürgens og efter hans død med Niels Pedersen, der 
siden blev vejmand i Ågård. Han købte hus og grund til 
ejendom af bymændene (efter sigende for en pot brænde
vin). Af Mads Poulsens enke købte han parcellen 4^, som 
han efter endel års forløb igen solgte til Niels Jessen.

Først i 1870erne købte smeden Anders Mortensen ste
det. Han havde før 1864 haft smedje oppe syd for, hvor 
nu Niels Jespersen bor, men denne smedje blev lukket 
i 1864, og efter krigen lejede han da et stykke jord af 
Håstrup og opførte en smedje dærpå lige nord for åen, 
vest for landevejen. Som allerede nævnt købte han 1875 
en parcel af Hans Mørks ejendom.

Efter Anders Mortensens død 1898 overtog sønnen smed 
Morten Mortensen ejendommen.



VI.Brakker by.
Brakker er sognets yngste by, idet den som tidligere 

nævnt først er fremstået omkring 1670. Oprindelig var 
dens indbyggere vist nogle fattige stympere; men det 
varede ikke længe, på grund af de gode kår de levede 
under, før de blev til mægtige og ret selvbevidste folk. 
De havde jo som boende på hovedgårdsjord adskillige 
friheder: tiendefrihed, frihed for ægtkørsel og andet pligt
arbejde og skulde heller ikke betale højtidsoffer til præst 
og degn. Disse friheder var sognets øvrige befolkning 
misundelig over, og der opstod da et ret spændt forhold 
mellem Brakker og de andre byer. Den ene part lod 
aldrig nogen lejlighed til at drille den anden gå forbi. 
Brakkermændene kaldte deres by Nyborg, men de andre 
sagde stadig »æ Brakker«, og det blev jo det sidste, der 
sejrede. Gang efter gang søgte de øvrige sognefolk at 
narre Brakkerne til noget, de ikke var forpligtede til, 
men det mislykkedes i reglen. Dog siger sagnet, at det 
lykkedes de øvrige sognefolk at tvinge Brakkerne til at 
deltage i klokkeringningen efter Frederik den sjettes 
død*), men dette hævnede de ved at ringe klokken i 
stykker.

Engang blev de Brakkere dog snydt, men det kan man
•) Såfremt sagnet har noget på sig, har det snarere været efter Christian 

den syvendes død 1808. Kirkeklokken blev nemlig omstøbt 1821. Rigtignok 
skulde man så i 13 år have nøjedes med en sprukken klokke, men det er slet 
ikke utænkeligt, når mau husker på, hvor trange tiderne dengang var.
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undskylde dem, for det var i deres allerførste tid, og det 
var selve sognepræsten, der gjorde det. Han talte med 
dem om, at de kunde da godt betale højtidsoffer ligesom 
de andre, og da de ikke var villige til det, truede han 
med, at han vilde søge om, at de skulde give tiende. 
Så blev de Brakkere bange og gik ind på at betale ham 
til hver af de tre højtider 1 mk. pr. td. hartkorn. Det har 
sikkert godtet præsten, ti han kunde naturligvis ikke have 
fået deres tiendefrihed ophævet.

I kirkeregnskabsbogen figurerer stadig under »Indtægt« 
en post, der hedder »Lig fra Brakker«. Med denne har 
det sig således, at da de Brakkere jo ingen ejendomsret 
har til kirken, må de betale extra for klokkeringningen. 
Det har de andre villet drille dem med, men Brakkerne 
har da altid svaret. »Ja, I bliver jo kastet hen på det 
offentliges bekostning«.

I vore dage kan man vel nok sige, at modsætningen 
er hævet. Det skulde da lige være, at det nu er Brak
kerne, der er misundelige på de andre. De Brakkere 
synes nemlig, at der ved tiendeafløsningen gøres dem eh 
stor uret, da det jo er en reform, der ikke kommer dem 
til gode, eftersom de ingen tiende har.

De Brakkere var et folk, der med stor stædighed stod 
på deres ret, hvad der havde en hel mængde processer 
tilfølge. Når øvrigheden krævede afgifter, som de Brak
kere mente sig fritaget for, så, selv om afgifterne var 
aldrig så små, nægtede de at betale og lod hellere deres 
sølvbeslagne merskumspiber, jagtbøsser, kobberkedler o. 
Ign. skrive og sælge ved auktion, end de vilde give efter.

Præsten Jens Høyer skriver i sin indberetning 1766, 
at da Nygård blev nedlagt, blev den til 10 bøndergårde. 
Den blev dog sikkert til endel flere, men i tidens løb 
blev nogle af dem sammenlagte, således at tallet 10 
passer for 1766. Foruden disse 10 gårde var der endel
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ubebygget jord, således den store Nygårds kobbel og ret 
store arealer, der hørte til gård nr. III i Hesselballe og 
til Donsgård.

Gård nr. I

er Nygård, der ikke har andet end navnet tilfælles med 
herregården og kongsgården, idet denne som tidligere 
nævnt blev brudt ned omkring 1700. Bondegården Ny
gård var dog altid betydelig større end de andre gårde 
i Brakker, idet den havde 8 td. hartkorn.

I 1720rne fik birkeskriver Mads Christensen Påby Ny
gård, og han solgte den ca. 1742 til Christian Risom, af 
hvem Christen Sørensen fra Nebel kort efter købte.

Ca. 1747 solgte Christen Sørensen Nygård til sin svi
gerfar John Nielsen Kyed, efter hvis død 1750 sønnen 
Anders Johnsen fik den, og han køhte den til rigtig selv
eje 1765, men allerede 1767 gik han fallit, og ved tvangs
auktionen købte Marcus Claudi gården, som han 1771 
forstørrede ved at tilkøbe gård nr. VI. Året efter døde 
han, og gården kom nu atter under hammeren. Den 
blev da købt af Christoffer Winding, der kort efter også 
købte Nebel kongetiende, men også han gik fallit, og 
en af gårdmændene i Brakker, Peder Gejl, købte da Ny
gård ved auktionen, men afstod den strax igen til Tho
mas Christensen fra Vrannerup, der efter knapt et års 
forløb 1786 solgte den til Johan Christian Throne fra 
Ruggård på Fyen.

Hvorlænge Throne havde Nygård, ved jeg ikke, men 
i 1793 var han lige ved at sælge den til Hans Wulff, 
der senere fik Nebel mølle. Handelen var egentlig i 
orden, men så kom Throne og Wulffs svigerfar op at 
skændes »om fortids tildragelser«, som Wulff siger (sand
synligvis om det nylig løste stavnsbånd og de jyske 
herremænds adresse), og Wulffs svigerfar blev så vred,
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at han slet ikke vilde købe gården, men så istedetfor 
købte den forholdsvis meget dyrere Nebel mølle.

1800 hed Nygårds ejer Christian August Kagsen. Han 
blev vist efterfulgt af en Dahl, og denne igen af Johan 
Kagsen, der 1808 solgte gården til Jørgen Thomsen. Alle
rede 1811 tilskøder denne sidste birkedommer Johannes 
Otto Holm den, og han sælger den to år senere til Frants 
Estein. I løbet af den næste halve snes år havde Ny
gård følgende ejere: Frits Rasmussen, Jørgen Kruckou, 
Søren Møller, Jørgen Thomsen.

Denne sidste, der formodentlig var den samme, som 
havde solgt den 1811, tilskødede 1827 sin søn Nis Jørgen 
Thomsen Nygård. Denne forstørrede gården meget, idet 
han købte hovedparcellen fra Brakkergården (matr.-nr. 6) 
og desuden en stor parcel (3^) fra John Hansens gård. 
Endel af Brakkergårdens jord solgte han dog strax til 
Anders Jørgensen.

Nis Jørgen Thomsen døde 1833, knapt 29 år gammel, 
og enken sad nu for gården 5 år. I nogle af disse år 
var det, at den berygtede greve Henrich von Rantzau var 
bestyrer på gården.

1838 solgte Thomsens enke Nygård til Arent Warel- 
mann Schønau, og denne solgte igen først i 1840rne til 
Georg Degetau, af hvem Nis Lind købte 1856. 1890 solgte 
Linds arvinger til Thgmann, der endnu ejer gården, men 
i de sidste år har haft den forpagtet ud til S. Jakobsen. 
Thy mann frasolgte 1908 tre parceller (2^, 2å, 2^), der 
i en årrække havde været bortfæstede og bebyggede.

Nygård er sikkert den gård i sognet, der er handlet 
mest med, men der er handlet forbavsende lidt om med 
dens marker, ikke mer end her er nævnt, når undtages 
et mindre magelæg med Jakob Pedersens gård, hvorved 
denne gård fik en strimmel af Nygårds jord, der lå 
klods op ad dens lade, og Nygård til gengæld fik en 
strimmel af Jakob Pedersens jord.
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Peder Hansen Smeds.
Det var vist Jørgen Sørensen, som bebyggede 2£. Han 

solgte huset til Jens Rasmussen, efter hvem svigersønnen 
Jakob Therkildsen fik det. Ved fæstets udløb købte Mar
tin Hansen ejendommen, som hans far Peder Hansen Smed 
nu bebor.

Mogens Mogen sens.

2â fik Laurs Bek i fæste og bebyggede. Efter hans 
død giftede enken sig med Hans Jakob Henriksen og 
havde efter dennes død en tid endnu ejendommen. Da 
fæstet var udløbet, købte Christen Nielsen på Skovborg 
den til selveje. Hans enke solgte den for et års tid siden 
til Mogens Mogensen.

2£ fæstedes af Peder Jørgensen, der 1836 efterfulgtes 
af Jokum Andersen. Næste fæster var svigersønnen Sø
ren Jensen, efter hvem sønnen Jokum Sørensen fik ejen
dommen. Hans enke har nu købt den til selveje og lagt 
den sammen med sin anden ejendom.

Qård nr. II

lå på toften 12Ê. Dens mark var foruden toften, den 
lå på, et stykke jord, ager og eng, på begge sider af 
Brakkervejen, vest for Nygårds kobbel, samt et par styk
ker skovjord syd og sydøst for byen.

Christian Risom, der som nævnt en tid ejede Nygård, 
ejede også denne gård. Efter at have solgt Nygård købte 
han Dons mølle, men beholdt samtidig gård nr. II. Da 
Christian Risom omkring 1760 solgte Dons mølle til 
Rasmus Dreyer, fik denne også gård nr. II, og ved auk
tionen 1765 fik han ikke blot disse to ejendomme, men 
også den store Nygårds kobbel til rigtig selveje, og han 
lagde nu endel af nr. Ils jord til denne kobbel.

Rasmus Dreyers søn Vilhelm Adolph Bredahl Dreyer
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solgte fire smalle engskifter ned mod åen. De to vest
ligste købte Peder Geil vist. Hans svigersøn Henrik 
Christiansen solgte i hvert fald den ene af dem (21̂ =) til 
Christen Pedersen i Brakker og den anden (27) til Jep 
Stanghøj i Ågård. Nr. 25 købte Niels Thomsen i Ågård; 
ved hans død 1832 købtes den af Jakob Thomsen, der 
strax efter solgte den til Hans Buhi i Ågård, hvis gård 
den endnu hører til. Nr. 24 købte Oluf Hansen i Ågård, 
og hans søn Rasmus Olesen solgte den til Peder Søren
sen Mølkjer, hvis dattersøn Peder Mølkjer endnu ejer den.

I 1830erne solgte krigsassessor Jørgensen i Dons mølle 
de tre parceller 12L, 12^ og 12J  henholdsvis til Peder 
Terp, Peder Meden og Cl. H. Jessien, og i 1850erne 
solgte hans svigersøn L. C. Jørgensen 12=É til Jes Jessen 
i Almind og 12^ til Niels Fischer på Højgård. Af disse 
hører de fire sidste parceller endnu til de gårde, de ind
købtes til, medens den første ved et magelæg i 1870erne 
kom under gård nr. IX.

Også den øvrige del af sin Brakkerjord, der i længere 
tid havde været fæstet bort og var blevet bebygget, solgte 
møller L. C. Jørgensen midt i 1850erne.

Haas Albert Hansens,
12̂ = købte Morten Hansen (Skov-Morten). Han havde 

en tid haft denne ejendom i fæste, men solgte den nu, 
strax efter at han havde købt den, til Niels Gregersen 
1855. Niels Gregersen afstod den ca. 1880 til sin sviger
søn Knud Jørgensen, og da denne 1890 flyttede til Bor- 
lev for at overtage faderens gård, solgte han til Knud 
Jensen, af hvem den nuværende ejer Hans Albert Hansen 
købte ca. 1900.

Laurids Christensens,
12^, hvor først Jørgen Bjerg og siden Knud Bødker 

havde boet, solgte møller Jørgensen til Søren Christensen 
Rotbøl, af hvem Christian Mikkelsen købte. Da først 
denne og siden enken var død, medens datteren Kirstine
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Mikkelsen var mindreårig, blev siedet forpagtet ud i 

nogle år. Kirstine Mikkelsen blev midt i 1890erne gift 
med træskomand Thomas Koed Mortensen, og han solgte 
da stedet til Hans Damkjær, hvis enke kort efter 1900 
solgte til Peder Christensen. Nu ejer dennes søn Laurids 
Christensen stedet.

Haas Lages,

12X købtes til selveje af Christoffer Rasmussens enke, 
efter hvem sønnen Emanuel Christoffersen fik ejendom
men. Efter hans død 1871 giftede enken sig med Karl 
Lage, efter hvem svigersønnen Niels Venborg fik stedet, 
som han 1911 solgte til svogeren Hans Lage,

Gård nr. HI

lå lidt nordøst for, hvor nu Brakker skole ligger. Den 
ejedes omkring 1750 af Hans Hansen, af hvem Peder 
Jensen fik den. Han tilkøbte 1778 en stor mark vest
ligst i byen, som kaldtes >Venborg vang« eller Venborg 
kobbel. Denne mark hørte til Egtved sogn, men blev 
1872 skilt derfra og lagt under Starup sogn.

Efter Peder Jensens død 1788 overtog sønnen Anders 
Pedersen gården, som han tre år senere udstykkede.

Mølkjærgård.
Hans Pedersen Smed, der før havde ejet gård nr. X, 

købte 1791 et stykke af fælleden og Venborg vang. Han 
hyggede sig en gård på fælleden og kaldte den »Møl- 
kjærgård*. Efter et par års forløb solgte han til Bendt 
Christensen, og da denne døde 1800, købte Søren Peder
sen (Mølkjær) gården, som han sidst i 1820rne afstod 
til sin søn Peder Sørensen Mølkjær. Denne tilkøbte af 
S. M. Buhl i Hesselballe en skovlod i Brakker, som 
sønnen Iver Mølkjær ca. 1890 igen frasolgte til N. Brøds
gård i Hesselballe.

1858 delte Peder Sørensen Mølkjær gården imellem
20
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sine tre børn. Sønnen Iver Pedersen Mølkjær fik hoved
parcellen 184 med bygningerne, og efter ham fik hans 
svigersøn Hans Jensen Lunderskov gården 1891.

Henrik Christensens.
184 blev egentlig bebygget til Iver Pedersen Mølkjær, 

men da hans søster 1858 blev gift med Søren Pedersen 
(Hjuler), fik denne den nye ejendom, medens Iver Møl
kjær som nævnt fik gården. Efter godt en halv snes 
års forløb solgte Søren Hjuler ejendommen til sine to 
svogre (Iver Mølkjær og John Pedersen), og disse solgte 
den et års tid senere til bager Madsen, af hvem Niels 
Venborg købte ca. 1872. Han solgte sidst i 1870erne til 
Peder Mikkelsen, efter hvis enkes død Thomas Christensen 
købte stedet 1890. Efter at have øget ejendommen ved 
at tilkøbe 164 solgte han den 1905 til sin bror smeden 
Henrik Christensen.

Venborgvang,
Venborg vang samt den engparcel, Peder Mølkjær som 

før nævnt havde købt fra gård nr. II, fik og bebyggede 
Peder Mølkjærs svigersøn John Pedersen (en søn af Pe
der Kudsk i Starup). Han afstod 1901 sin gård, >Ven- 
borgvang*, til sønnen Peter Mølkjer.

KHdeagerhas.
Hvem Anders Pedersen solgte sin gårds vestermark 

til, ved jeg ikke, men den blev en selvstændig ejendom. 
Måske er Jens Madsen den første ejer af »Kildeagerhus*, 
som stedet kaldtes, der opførtes dærpå. Han solgte (vist
nok 1806) til Christen Andersen. Tre måneder efter den
nes død 1822 giftede enken sig med Niels Jensen, der 
1833 solgte ejendommen til Vidrik Pedersen.

Efter at have fraskilt 144 solgte Vidrik Pedersen 1853 
Kildeagerhus til Anders Dahl. Da gården i hans tid 
brændte, blev den flyttet lidt længere øst på i marken. 
Anders Dahis enke solgte 1857 ejendommen til Ebbe 
Jensen (German Ebbe), der 1859 efter at have fraskilt
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parcellerne 14a og 14_| solgte til Peder Olesen (Husar), 
af hvem luer Poulsen fra Venborg købte. Efter ham fik 
fotograf Hans Rasmussen ejendommen, som han sidst i 
1860erne solgte til Peder Nielsen (Fynbo), hvis enke igen 
solgte til Jens Nielsen (Væver), af hvem den nuværende 
ejer Jens Mogensen Jensen købte 1892.

Lauge Haaseas.
Da Vidrik Pedersen solgte Kildeagerhus, beholdt han 

selv 14A, som vistnok var bebygget (Niels Jensens aftægts
hus). 1860 afstod Vidrik Pedersens enke dette sted til 
sønnen Peder Vidriksen, der ca. 1870 solgte til Anders 
Dahl (ikke den samme som førnævnte). Anders Dahis 
eftermand var Jens Nielsen (Væver). Han solgte til Hans 
Jørgensen, hvis enke for et par år siden har afstået 
ejendommen til sønnen Lauge Hansen.

Aoders Fløjstrups.
14a købtes og bebyggedes af Søren Jørgensen (Kruse), 

der 1860 solgte til Niels Hermansen, hvis svigersøn Kri
stian Påskesen strax efter fik skøde på ejendommen. 
Han boede dær vist ikke selv og solgte efter få års for
løb til Jørgen Pedersen Krat. Den næste ejer var Jørgen 
Holt, af hvis eftermand Niels Venborg den nuværende 
ejer Anders Fløjstrup Pedersen købte 1881. Han har øget 
ejendommen med parcellen 15 a .

Peter Holts.
På 14£ lå et hus, hvori klodsmageren Christen Ander

sen boede. Dette hus købte Jens Laursen, og omtrent 
samtidig købte han jorden ind dærtil. Den næste ejer 
var Jørgen Holt (der siden fik Anders Fløjstrups ejen
dom). Han solgte til Simon Kristensen, af hvem kreatur- 
handleren Rasmus Nielsen (Påske), en søn af Niels Her
mansen, købte. Ca. 1900 solgte han til Niels Madsen 
Nielsen, af hvis eftermand Martin Jørgensen den nuvæ
rende ejer Peter Holt (en søn af Jørgen Holt) købte.

20*
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1792 solgte Anders Pedersen gårdens østermark til 
Søren Olesen på gård nr. IV. Da denne senere flyttede 
til Harth, solgte han denne mark til gård nr. IX.

Hvad der nu var tilbage af gården (hjemmemarken, 
endel af fælleden samt en smal lod på østermarken, der 
før havde været skov) solgte Anders Pedersen (ad to 
gange) til sin bror Søren Pedersen, hvis enke omkring 
1820 solgte til Hans Jensen Lunderskov (Hjuler}. Hans 
Hjuler bortsolgte i 1830rne to parceller, hvoraf Jakob 
Jensen Lerager i Borlev købte den ene (16i), og den 
hører endnu til hans ejendom med undtagelse af den 
lille parcel 16å, som sidst i 1890erne solgtes til Thomas 
Christensen i Brakker.

Thomas Mortensens.

Den anden parcel blev en selvstændig ejendom. Den 
købtes af Markus Sørensen, der dog efter få års forløb 
solgte til Anton Meyer, der havde gård nr. XI. Han har 
sikkert nedbrudt bygningerne paa parcellen, for da hans 
eftermand Jes Almstok senere solgte samme parcel til 
Skov-Morten, lod denne opføre bygninger. Nu ejer Skov- 
Mortens søn Thomas Mortensen stedet*).

Hans Lunderskov afstod 1854 ejendommen til sin søn 
Mads Lunderskov (Hjuler), og denne solgte 1859 til Niels 
Laursen, der, da han siden købte nabogården, nedbrød 
bygningerne her og lagde marken til sin ny gård.

*) Paa Thomas Mortensens jord ligger to huse foruden det» han selv be
bor. Det vestligste byggedes af Hans Nørhoveds søn Hans Christian Hansen, 
der var gift med Thomas Mortensens søster. Deres søn skrædder Hans Peter 
Hansen har nu solgt det til Thomas Mortensen.

Det østligste byggedes af Niels Christian Jensen i 1850erne. Da fæstet var ud
løbet, købte Thomas Mortensen huset, og han har nu forpagte! huset og et 
lille stykke jord ud til Henrik Højer.
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Qård tir. IV

lå syd for vejen, en lille smule sydøst for, hvor Brak
ker skole nu ligger. Den ejedes omkring 1720 af Skam 
mel Sørensen, og efter ham fik sønnen Søren Skammelsen 
gården. Han døde 1759, og enken giftede sig året efter 
med Peder Jensen Starup, en søn af Jens Iversen i Sta- 
rup. 1788 afstod Peder Jensen Starup gården til sin svi
gersøn Søren Olesen fra Vrå. Som nævnt købte han 1792 
østermarken fra gård nr. Ill, men vist allerede året efter 
flyttede han til Harth og udparcellerede da sin gård. 
Vestermarken og fælleden solgte han til Jens Hansen 
Svendstrup på gård nr. VII, den såkaldte »toftlod« til 
Peder Ulv på gård nr. V og den nylig tilkøbte østermark 
til Peder Andersen Fischer på gård nr. IX.

Anders Nielsens.
Den lille parcel, gården lå på (22£), samt et par små- 

parceller sydøst for byen (22JL og 22ä) solgte Søren Ole
sen formodentlig til Jens Jakobsen, hvis enke 1798 blev 
gift med Jens Mogensen fra Ødsted. Han købte en lille 
skovlod, Bredmay kaldet, af Niels Randbøl og lagde til 
ejendommen. 22£ (Jens Mogensens toft) solgte han siden 
til Jakob Pedersen og har da sagtens bygget dærhenne 
på østermarken, hvor huset nu ligger. 1846 afstod han 
ejendommen til sin søn Peder Jensen, og nu ejer dennes 
svigersøn Anders Nielsen (Pumpmand) den.

Norden skov.
Den sydlige del af Søren Olesens fælled (23) blev en 

selvstændig ejendom, »Nordenskov* kaldet. Den bebyg
gedes af Jørgen Hansen (en søn af Hans Jørgensen på 
gård nr. X i Starup), der købte jorden af Jens Svend
strup 1798. Jørgen Hansen afstod omkring 1820 Norden
skov til sin svigersøn Henrik Pedersen (Skrædder). Den
nes enke giftede sig 1834 med Peder Andersen (Skrædder- 
Peder), som dærved blev ejer af Nordenskov. Han købte
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af Jes Almstok en parcel (71) og lagde til ejendommen. 
Hans søn Anders Pedersen har nu stedet.

Grete Køks’.
1844 fæstede bødker W ulff (Nikolaj Kjærs svigersøn) 

en byggeplads af Peder Andersen. Han byggede sig et 
hus dærpå, men solgte det kort efter til væver Niels 
Hansen Lund, hvis enke (Grete Køks) endnu bor dær.

Gård nr. V

lå lidt sydvest for gård nr. IX, syd for vejen. Den ejedes 
omkring 1700 af Peder Sørensen, efter hvem sønnen Sø
ren Pedersen fik den 1713. Hans enke giftede sig 1751 
med Hans Jørgensen (Jordrup), der var en søn af Jørgen 
Jensen på gård nr. XIII i Starup. 1765 gjorde han lige
som de andre Brakkermænd akkord med regeringen om 
at få sin gård til rigtig selveje, men da terminsdagen 
kom, kunde han ikke betale, og gården skulde så sam
men med 5 andre gårde i Brakker have været til auk
tion påny. Der kom dog kun en gård til ny auktion, 
idet det lykkedes for de andre at få stillet kaution. Hans 
Jørgensens kaution bestod i, at han solgte sin gård til 
en Koldingenser ved navn Jes Lytzen, til hvem det konge
lige skøde så blev udstedt. Jes Lytzen giftede sig samme 
år, han købte gården, med datteren fra det nuværende 
Gammeleje Kirsten Olufsdatter (Ulv), men efter at have 
været mand i fem år, døde han, og enken giftede sig så 
med Peder Christensen fra Starup (en søn af Chr. Peder
sen på gård nr. XII).

Han kaldtes aldrig med sit døbenavn, men altid Pe
der Ulv efter sin kone. Man kunde jo fristes til at tro, 
at han var en ubetydelig mand, siden han således kald
tes med sin kones navn, men dette har ingenlunde væ
ret tilfældet. Han var netop en meget dygtig mand, der 
forstørrede gården så betydeligt, at da han efter 23 års
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forløb afstod den, var den mer end dobbelt så stor, som 
da han modtog den.

1785 fik han af de to Ågårdmænd Diderik Marchosen 
og Christen Andersen skøde på »den halve Slætte May 
Som allerede er af Pælet den væstre Side der af. Som 
Liger med den Nørre Ende til vejen, der gaar fra Col- 
ding til Nye Borg Baragen og med den Syndre ende til 
vester Nebel marke Skiel. Den væstre side grænser til 
Skiellet med Dreier i Dons Mølle og den Østre Side til 
Skiel med os Som er kiendelig af Pællet. Hvilket vi Sæl
ger ham tillige med trende Skou Skifter udi Barager Skou 
Som til hører Samme Eng for den Suma B98dI£i< 1793 
købte han som allerede nævnt Søren Olesens toftlod, og 
samtidig købte han også Jens Svendstrups toftlod.

Peder Ulvs datter Anne blev gift med Niels Sørensen 
Terp (Niels Randbøl), en søn af kromanden i Randbøl. 
Han overtog gården 1796 og var mand i 31 år, men har 
vist ikke på langt nær kunnet måle sig med sin formand 
i dygtighed. Da han afstod gården til sin søn Peder Terp, 
havde den samme hartkorn, som da han modtog den. 
Rigtignok havde han solgt til Jens Mogensen et lille skov
skifte, der kaldtes Bred may, men det fulgte der intet hart
korn med.

Med Peder Terp fik gården igen en dygtig mand. Han 
flyttede 1845—47 gården ud på marken og byggede den 
dær, hvor den nu ligger. På stuehuset lod han indmure 
en sten med følgende indskrift:

Gud gav os Fred og gode Kaar;
Thi lod vi bygge denne Gaard 
Og kaldte den Terpsminde.
Beskjærm os og vort Hjem, o Gud!
Giv, naar vi gaar af Verden ud,
Vi evig Fryd maa finde!

Efter Peder Terps død 1859 sad enken for gården i 
13 år, men afstod den så til sønnen Poul Terp, der alt i
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adskillige år havde styret den. Han og Niels Hansen på 
gård nr. IX magelagde i 1874 en stor del af deres jor
der (Niels Hansen fik 4£ og 12=fe, Poul Terp fik 3A), og 
samtidig solgte han sin fælled til Niels Laursen på gård 
nr. XI.

1909 forpagtede Poul Terp gården ud til sin søn Åge 
Terp og flyttede selv til Ågård.

Gård nr. VI

lå formodentlig lidt nord for den gård, Anton Kruse nu 
har, men jeg ved det ikke bestemt, for gården var brudt 
ned, da det ældste kort blev tegnet. 1765 hed dens ejer 
Jakob Olsen, men det lykkedes ikke for ham at udrede 
den sum, akkorden fordrede. Gården købtes da af Ole 
Jensen Ørum, der 1771 solgte den til Marcus Claudi på 
Nygård.

Gård nr. VII
lå tæt syd for gård nr. IX, klods op ad gård nr. V. Den 
ejedes fra 1759 af Jens Hansen Suendstrup, der var en 
søn af Hans Nielsen på gård nr. II i Borlev. Som alle
rede nævnt købte han fælleden og vestermarken fra gård 
nr. IV, men solgte kort efter både sin egen og den til
købte fælled. Den nordlige halvdel af begge fællederne 
købte Niels Pedersen, Sønderballe, men denne parcel 
blev siden solgt til Søren Madsen Buhl i Hesselballe, 
hvis Brakkermark den grændsede ind til. Den sydlige 
halvdel blev to selvstændige ejendomme, af hvilke den 
på fælleden fra nr. IV alt er omtalt.

Skovborg.
1792 solgte Jens Svendstrup den sydlige del af sin egen 

fælled til Jens Jepsen (far til Jep og Niels Murmester i 
Ågård). Jens Jepsen havde denne ejendom, der kaldtes 
»Skovborg*, indtil han ca. 1800 flyttede til Ågård. Hvem
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han solgte til, ved jeg ikke, men muligvis var det til 
Henning Bertelsen, der senere solgte til Brakker bys lods
ejere. De solgte igen til Søren Christensen, af hvem Frede
rik Vilhelm Meyers enke købte 1818. Året efter giftede 
hun sig med Christen Pedersen Grøn (Christen Snedker), 
og han var nu ejer af stedet indtil 1852, da han afstod 
det til sin søn Frederik Vilhelm Meyer Christensen. Han 
solgte til Peder Jensen først i 1870erne, og denne solgte få 
år efter til Christen Nielsen, af hvis enke den nuværende 
ejer, der også hedder Christen Nielsen, købte 1910.*)

Frederik Snedker solgte den nordre ende af marken 
til Johan Bertelsen på Egeland, der lod opføre et hus 
dær til sin daglejer Peder Madsen, men Peder Jensen 
købte siden jorden tilbage til Skovborg igen.

Jenstedgård.
Samtidig med at Jens Svendstrup solgte sine fælleder, 

solgte han også sin toftlod (til Peder Ulv) samt den toft, 
gården lå på (til gårdene V og IX), og han byggede sig 
så en ny gård, som han kaldte »Jenstedgård«, ude på 
vestermarken. Jens Svendstrup døde 1798, og enken sad 
så for gården nogle år, men det kneb hende at klare sig. 
1806 blev der gjort indførsel i hendes gård, alt blev skre
vet, og auktionsdagen bestemt. Da lånte Niels Randbøl 
hende penge, således at auktionen blev forebygget. Kort 
efter blev Niels Randbols bror Poul Sørensen Terp gift 
med Jens Svendstrups datter, og de fik da gården, som 
ellers var tilskrevet Jens Svendstrups søn Søren Jensen.

Efter Poul Terps død 1812 giftede enken sig med 
Markus Pedersen fra Påby. Han solgte ca. 1830 gården 
til Niels Kyed Christensen, efter hvem sønnen Johan Kyed 
fik den. Han solgte 1906 til Anton Kruse, af hvem Jo
hannes P. Jørgensen samme år købte. Skoven, der hørte 
til gården, beholdt Johan Kyed.

*) Stedet er 1911 solgt til Anders Klit.



314

Rasmus Clausens.
Niels Kyed bortfæstede et stykke jord (10£) til Laurs 

Åser, der lod opføre et hus dærpå. Han afstod ejendom
men til sin svigersøn Søren Nielsen (Stek), og denne solgte 
til Andreas Bogsen Christensen, der købte jorden til selv
eje af Johan Kyed. 1910 solgte Andreas Boysen ejen
dommen til Peder Christensen, der samme år igen solgte 
til Rasmus Clausen.

Haas Lykkes,
Niels Kyed bortfæstede også et lille hjørne østligst i 

marken til Christian Pedersen Åll, som byggede sig et hus 
dær. Dette hus solgtes siden til væveren Hans Lykke, 
efter hvis død 1911 huset solgtes til Niels Venborg og 
Andreas Schønemann.

Gård nr. VHI

eller Brakkergården, som den kaldtes, var byens næst
største gård og lå dær, hvor nu Brakker skole ligger. 
Den ejedes omkring 1765 af Clemend Madsen, hvis dat
ter 1781 blev gift med en meget velstående mand, Peder 
Christensen Gejl (det var ham, der en tid havde Nygård). 
Peder Gejl havde to døtre, af hvilke den ene som 15årig 
blev gift med sønnen fra nabogården Henrik Christian
sen, der 1800 fik gården efter sin svigerfar.

Peder Gejl forstørrede gården lidt, men Henrik Chri
stiansen bortsolgte så store stykker af den, at den, da 
han 1820 gik fallit, ikke var mer end godt halv så stor, 
som da han modtog den. Størstedelen af det bortsolgte, 
nemlig søndermarken, der lå mellem Nygårds mark og 
Dons mølles Brakkermark og nåede fra Brakkervejen og 
til åen, købte Fønixborg.

Efter Henrik Christiansens fallit overtog prokurator 
Christian Luduig Schwensen i Kolding gården. Han solgte 
den dog strax til Conrad Frederik Resen Sødorf, der alter
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efter få års forløb solgte den til Jørgen Thomsen på Ny
gård, hvilken gård den nu blev lagt sammen med. Dette 
skete vist 1828.

Rødkjærhus.
Henrik Christiansen solgte ca. 1815 et lille engskifte 

(2l i )  nede ved Slettemay og en lille parcel (212) vestligst 
i marken til Christen Pedersen. Denne bebyggede sidst
nævnte parcel, og stedet blev kaldt »Rødkjærhus* (egent
lig »Råddenkærhus«). Christen Pedersen døde 1818, og 
enken var året efter lige ved at skulle have været gift 
med Jep Stanghøj i Ågård, men fortrød det, inden der 
blev udlyst, og giftede sig så istedetfor med Anders Jør
gensen fra Lejrskov. Han tilkøbte (af Jørgen Thomsen på 
Nygård) endnu en parcel af Brakkergårdens mark (6£).

Anders Jørgensen døde 1855, og et par år senere delte 
enken ejendommen mellem sine to børn. Svigersønnen 
luar Hansen Lunderskov fik Rødkjærhus, men beholdt af 
marken kun 212. Denne ejendom solgte Ivar Lunder- 
skovs arvinger 1889 til Hans Peter Jepsen, der kort efter 
1900 købte Anton Kruses vestermark (5ä) og lagde dærtil.

Brakker skole.
1854 solgte Anders Jørgensen den østlige halvdel af 

den parcel, han havde købt (6i), til kommunen, der på 
denne lod opføre en skolebygning for Brakker og Bor- 
lev byer.

Karl Jensens.
Resten af Anders Jørgensens ejendom fik sønnen luer 

Andersen. Han bebyggede 62 1857, og 1869 forstørrede 
han sin ejendom ved al købe nr. 17 af Peder Poulsen, 
Venborg. Denne parcel hørte også oprindelig til Brak- 
kergården, men var i sin tid blevet solgt af Henrik Chri
stiansen til Bendt Sørensen Storm på Venborg.

Efter Iver Andersens død 1890 solgte hans enke ejen
dommen til Ebbe Huolbøl, af hvis arvinger Jeppe Jensen
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få år senere købte. Han har for et par år siden afstået 
ejendommen til sin søn Karl Jensen,

Qård nr. IX

ligger endnu, hvor den altid har ligget Den ejedes fra 
ca. 1720 af Peder Poulsen, der ca. 1750 solgte til German 
Jørgensen, efter hvis død 1760 Christen Sørensen fra Ve
sterby fik den. Han fik den til rigtig selveje 1765 og til
købte 1783 af Ågårdmændene Didrik Marchosen og Chri
sten Andersen »den halve sleltemay«, hvorved gården for
størredes betydeligt.

Omkring 1790 afstod Christen Sørensen gården til sin 
stedatters mand Peder Andersen Fischer fra Starup. Også 
denne øgede gården, idet han som nævnt købte øster
marken fia nr. III samt endel af den toft, Jens Svend
strups gård lå på.

Peder Fischers enke afstod 1813 gården til sin sviger
søn John Hansen fra Roedgård i Bølling. Han frasolgte 
vestermarken (3^) til Nygård.

Efter John Hansens død fik sønnen Hans Johnsen Roed 
gården 1841. Han døde 10 år senere, og enken giftede 
sig da med Niels Hansen fra Dons (en bror til Henrik 
Ravn på Sorgenfri). Han og Poul Terp magelagde som 
allerede fortalt en stor del af deres jord 1874.

Niels Hansens eftermand var svigersønnen Jens Raun. 
Da han 1898 blev stationsforstander i Gravens, blev går
den forpagtet ud i en halv snes år og dærefter solgt til 
Hans Kristian Madsen, der 1911 solgte til kommissionær 
Karup.

Jeppe Jensens hus,

Niels Hansen solgte 1868 den lille lod 3£ nede ved 
Slettemaysbro. På denne lod lå et smedehus. Den første 
smed, der boede dær, var vist Laurs Jørgensen. Han 
solgte huset til Simon Krog, af hvem Ole Smed købte.
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Ole Smed solgte 1868 til Peder Hansen Smed, og ham 
var det, der samme år købte grunden til eje. Da Peder 
Smed ca. 1885 gik fallit, købte Jeppe Jensen i Brakker 
huset, og han ejer det endnu.

Mikkel Jensens.
Den til huset hørende smedje, der lå på den anden 

side vejen, købte Peder Andersen og omdannede til be
boelseslejlighed. Han købte endvidere parcellen, som smed
jen lå på (3£) til selveje af Jens Ravn 1893, og kort efter 
1900 solgte han denne ejendom til Mikkel Jensen.

flens Andersens.
Også Hans Andersen købte den plads, hvorpå hans hus 

ligger, til selveje af Jens Ravn 1893.
Chr. Mlkkelsens.

Endvidere solgte Jens Ravn en byggeplads oppe ved 
Brakker holdeplads til Hans Conrad Hansen. Denne af
stod 1907 huset til sin søn Hans Marinus Hansen, der 1908 
solgte til Christen Mikkelsen. Han tilkøbte 1910 9 tdr. 
land af Jens Peter Iversens ejendom.

Brakker holdeplads.
Brakker holdeplads ligger også på grund, der har hørt 

til gård nr. IX.

Gård nr. X
ligger endnu, hvor den har ligget de sidste 150 år. Om
kring 1740 købte Hans Pedersen en lille gård på 1 td. 
hartkorn, og nogle år senere købte han en 3 tønders 
gård. Disse to gårde sammenlagde han og fik den så
ledes samlede gård til rigtig selveje 1765. Allerede 1769 
solgte han gården til Jens Hansen Viuf, og denne, der 
siden flyttede til Gjelballe, solgte den atter 1788 til mon
sieur Anders Andersen fra Fårupgård, der blev gift med 
Jakob Iversens (gård nr. VIII i Starup) datter Else, som 
var 42 år yngre end han. Da han efter fire års ægte
skab døde, giftede hun sig med Peder Thomsen år 1800.
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Han var nu mand på gården til 1835, da hans søn Jakob 
Jesper Pedersen fik den. Han tilkøbte 1842 af Jens Mo
gensen den lille parcel 22^.

Efter Jakob Pedersen fik hans to sønner Peder Thom
sen Jakobsen og Hans Jakobsen gården (»Brødrenes gård«). 
Disse solgte den i 1890erne til dens nuværende ejer An
ton Kruse. Han frasolgte kort efter 1900 en stor del af 
gårdens mark, idet Hans Peter Jepsen som før nævnt 
fik vestermarken, og Martin Hansen fik, hvad der var 
tilbage af fælleden.

1842 solgte Jakob Pedersen til sin svoger Jakob Han
sen den nordlige del af fælleden (5^), der blev en selv
stændig ejendom. Efter Jakob Hansen fik svigersønnen 
Jeppe Jensen den, men da han senere købte en anden 
ejendom i Brakker, solgte han 5å til Niels Madsen i 
Hesselballe.

Martin Hansens.
Den sydlige del af fælleden, som Anton Kruse solgte 

til Martin Hansen, blev også en selvstændig ejendom.
(Den grund, bygningerne ligger på, bortfæstedes i sin tid til 

den berømte Brakker-smed Nikolaj Kjær, efter hvem sønnen 
Niels Kjær fik huset, der senere indkøbtes til gården igen.)

Andreas Scbønemanns.
Den lille lod (5X), Andreas Schønemann bor på, har i 

lang tid været fæste fra gård nr. X, men er nu af Anton 
Kruse solgt til selveje.

Hans Conrad Hansens.
Anton Kruse har endvidere solgt en byggegrund (af 

Jens Mogensens toft) til Hans Conrad Hansen, der har 
opført et hus dærpå.

Gård nr. XI

er den, Jørgen Jørgensen nu har. Den ligger på sin op
rindelige plads og ejedes fra ca. 1720 af Anders Hansen,
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hvis søn Jep Andersen ved auktionen 1765 blev virkelig 
selvejer af den, men han solgte den allerede 1768 til en 
lieutenant Michael Carlsen, der atter 1777 solgte den til 
Christian Henriksen, der var far til Henrik Christiansen, 
som siden giftede sig til Brakkergården. Christian Hen
riksens datter blev 1800 gift med Jens Nissen fra Gamst, 
der så fik gården, som han 1812 solgte til Jørgen Chri
stiansen.

Niels Martinus Petersens.
Jørgen Christiansen frasolgte 1817 vestermarken til 

Anders Pedersen (kobbelsmeden), hvis enke midt i 1820rne 
igen solgte ejendommen, der nu var bebygget, til samme 
Jørgen Christiansen. Da han kort efter døde, giftede hans 
enke sig med Simon Sørensen, der 1832 solgte ejendom
men til Jep Sørensen (Jep Spolt), efter hvem Niels Ras
mussen fik den 1835. Han druknede 1842, og enken 
giftede sig senere med Peter Nielsen, hvis søn Niels Mar
tinus Petersen nu har ejendommen, der er blevet for
mindsket endel, idet den vestlige ende af marken nu 
hører til hans bror Anders Fløjstrups gård.

Jørgen Jørgensens.
Samtidig med, at Jørgen Christiansen købte vester

marken tilbage, solgte han sin gård til Hans Christian 
Sødorf, af hvem Peder Lausen Meden få år senere købte.

Efter at have fraskilt størstedelen af marken solgte 
Peder Meden, vistnok 1837, resten af gården med byg
ningerne til Anton Meyer, og denne tilkøbte siden som alle
rede nævnt Markus Sørensens ejendom. 1851 solgte Anton 
Meyer sin gård til Jes Sørensen (Almstok), af hvem Niels 
Laursen, der ejede Mads Hjulers gård, købte. Han lod 
sidstnævnte gårds bygninger rive ned og lagde marken 
under sin nykøbte gård, som han yderligere øgede ved 
1874 at indkøbe Poul Terps fælled dærtil.

Niels Laursens eftermand var Bertel Såtterup, efter 
hvis død 1903 Peter Nørgård i Ågård købte gården,
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men solgte den samme år til dens nuværende ejer Jør
gen Jørgensen.

(Jens Peter fversens.)
Peder Meden frasolgte fælleden, den såkaldte nørre

mark, til Jørgen Hansen fra Ferup*), der 1837 igen 
solgte til Christen Laugesen (Smed), som 1857 delte ejen
dommen i to, af hvilke sønnen Lauge Christensen fik 
den sydligste med de gamle bygninger. Lauge Christen
sen solgte i den første halvdel af 1860erne til Ole Iver
sen, hvis søn Jens Peter Iversen 1910 solgte de to tredje
parter af jorden til Christen Mikkelsen og den ene tredje
part til Niels Peter Nielsen.

Nteis Peter Nielsens.
Christen Smed opførte nye bygninger på den del af 

jorden, han selv beholdt, men allerede 1862 solgte han 
denne ejendom til Niels Fischer på Højgård og bager 
J. Petersen fra Bramdrup. Senere blev N. Fischer ene
ejer. Ejendommen var en tid lejet ud til Christen Smeds 
søn Knud Christensen. Ca. 1870 delte N. Fischer denne 
ejendom i to. 10 td. land og bygningerne solgte han til 
Johan Nielsen fra Borlev, hvis søn Niels Peter Nielsen nu 
har denne ejendom, som han har øget ved at tilkøbe 
4 td. land af Jens Peter Iversens ejendom.

Den anden lod (7^) lod N. Fischer bebygge og solgte 
den så til Anders Jensen (Lille Anders), hvis enke siden 
solgte til Gregers Jørgensen i Borlev, der lod bygningen 
rive ned og lagde marken under sin ejendom.

Ane Pedersens.
Da Peder Meden havde solgt sin gamle gård, byggede 

han sig en ny nede på søndermarken og forstørrede den 
med 12^, som han købte fra Dons mølle. 1840 solgte

•) Han var formodentlig far til Laurs Jørgensen (Smed). I hvert fald havde 
denne ejendommen en tid, skønt pantebogen udviser, at Jørgen Hansen solgte 
til Christen Laugesen.
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han gården til Peder Buhi fra Starup, hvis enke 1852 
giftede sig med Jens Christian Lykke  fra Viuf, der nu 
havde gården i en årrække. Efter ham fik svigersønnen 
Hans Pedersen gården, og hans enke Ane Pedersen ejer 
den nu.

Martin Lands.
Peder Buhi bortfæstede et stykke jord (7^) til Laurs 

Jørgensen (Smed), der opførte et hus dærpå. Hans efter
mand var Christen Møller. Efter ham kom sønnen Mads 
Møller. Dærnæst Hans Fischer, og endelig Niels Andersen 
Nielsen, hvis bror Anders Nielsen (Pumpmanden) i be
gyndelsen af 1890erne købte huset og samtidig købte 
jorden til selveje af Hans Pedersen. Nu har Anders 
Nielsens svigersøn Martin Lund ejendommen.

Henrik Christensens.
Niels Laursen bortfæstede et lille stykke jord fra Mads 

Hjulers gård, på hvilket smeden Hans Peter byggede et 
hus. Dette købtes siden af en høker ved navn Riber, der 
solgte det til smeden Henrik Christensen i 1880erne. Han 
købte ca. 1900 grunden til selveje af Bertel Såtterup.

Hans P. Hansens.
1908 solgte Jørgen Jørgensen en byggeplads (7^) til 

skrædderen Hans P. Hansen, som opførte et hus dærpå.

Nr. XII
var ingen gård, men et til Donsgård hørende engskifte 
kaldet Slettemay. Kaptajn Bülow på Donsgård solgte ca. 
1780 engen til rådmand Bahnsen i Kolding. Denne solgte 
igen til Ågårdmændene Diderik Marchosen og Christen 
Andersen, der som før nævnt solgte den ene halvpart til 
gård nr. V og den anden til gård nr. IX.

Nr. XIII
var et stykke jord, der allerede før 1765 hørte til gård 
nr. III i Hesselballe, hvilken gård det endnu hører til.

21
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Fønixborg.

Endnu står tilbage at omtale Fønixborg. Dengang Ny
gård blev nedlagt, havde den godt og vel 67 td. hart
korn. Af disse blev jo som allerede forlalt de 48 td. 
overladt bønderne i Brakker mod en årlig høafgift af 
29278 læs, medens det øvrige blev pålagt den ubebyg
gede rytterkobbel, der kaldtes Nygårds kobbel. Denne 
blev ved auktionen 1765 solgt til monsieur Dreyer i Dons 
mølle, der atter 1786 solgte den til Rasmus Anton Poul
sen, som strax gav sig til at bebygge den og kaldte sin 
nye gård > Fønixborg«, vel sagtens en allusion til, at nu 
var den nedlagte herregård stået frem igen som fugl 
Fønix af sin aske.

Børnehjemmet.
Rasmus Anton Poulsen frasolgte 1788 den nordre ende 

af Rejsholt kobbel til en mand, der hed Hans Pedersen 
Grunnet. Han bebyggede lodden og kaldte stedet »Grun- 
netlund«. Ca. 1805 solgte han ejendommen til Hans Jo
hansen, af hvem Nikolaj Pedersen købte 1818. En halv 
snes år senere solgte han stedet til Thomas Jensen, der 
atter solgte til Markus Pedersen, som før boede på Jen- 
stedgård. I 1840rne afstod Markus Pedersen ejendommen 
til sin søn Johan Kyed Markussen, efter hvem broderen 
Peder Markussen fik den i 1850erne. Nu ejes gården, der 
er indrettet som børnehjem, af dennes svigersøn Peter 
Rasmussen. Han har frasolgt den lille parcel 30jk til Axel 
Thygesen, Hesselballe.

Rasmus A. Poulsen solgte også den nordligste del af 
skoven. Nr. 9 købte smeden Peder Christiansen i Ågård. 
Efter ham fik hans eftermand i ægteskabet, smeden Mor
ten Nielsen, det, og det hører endnu til den ejendom, 
han lod bygge (Hans Kåds).

Skovskiftet syd for nr. 9 solgte R. A. Poulsen til tre
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Ågårdmænd: Johannes Jørgensen, Thomas Jensen og 
Poul Jørgensen. Thomas Jensens eftermand Jep Hansen 
solgte sit skovskifte til Poul Jørgensens søn Søren Poul
sen, der arvede det andet skovskifte efter sin far og også 
fik det tredje skovskifte. Efter Søren Poulsen fik hans 
svigersøn Peder Bjerre disse skifter.

Hans Jørgensen på gård nr. I i Ågård købte det smalle 
skifte (nr. 19) syd for disse tre. Da gård nr. I blev delt, 
bestemtes det, at Sorgenfri, sålænge dens ejere var >blod 
af vort blod«, skulde have to favn brænde årlig af 
denne skov, men nu hører den udelukkende til Chr. 
Meyers gård.

Det skovskifte, P. Bjerg i Ågård har, har R. A. Poul
sen formodentlig også bortsolgt.

Hans Jørgensens.
1855 solgte Peder Bjerre det vestligste af sine skov- 

skifter (28^) til Jørgen Thomsen. Dette skifte blev en 
selvstændig ejendom. Jørgen Thomsen lod opføre byg
ninger dærpå. Nu ejes stedet af hans svigersøn Hans 
Jørgensen.

Mogens Hansens.
Det mellemste skovskifte af Peder Bjerres fik Niels 

Fischer sammen med Bøgeskov, og han solgte det 1874 
til Nis Hammelev i Ågård. Dette skifte havde i længere 
tid været bebygget, og i huset boede først en mand, der 
kaldtes Peder Terp, og siden dennes svigersøn, af hvem 
Mogens Hansen vist købte huset. 1883 købte han jorden 
til selveje af Nis Hammelev.

(RødkobbeJgård.)
Omkring 1800 blev den store mark, der ligger øst for 

åen, og som kaldtes »Røde kobbel«, udskilt fra Fønix- 
borg. Den blev til en selvstændig ejendom *Rødkobbel- 
gårdt, hvis første ejer hed Andreas Pedersen. Ca. 1812 
solgte han endel af marken (nr. 13) til Niels Hansen 
Grunnet i Ågård, og størstedelen af denne mark hører

21*
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endnu til Højgård. Dog frasolgte Niels Fischer i 1850erne 
13È til smeden Laurs Jørgensen.

Andreas Pedersen solgte ca. 1812 Rødkobbelgård til 
Hans Pedersen, der i 1820rne atter solgte til Jep Madsen 
Jensen, af hvem Jessien ca. 1840 købte gården tilbage til 
Fønixborg.

Rasmus Anton Poulsen solgte allerede 1790 Fønixborg 
til Henrik Buss, der var en stor pengeudlåner her i sog
net. Han havde gården i en snes år og solgte den 1811 
til Johannes Peter Ingwersen i Viuf (»den gamle major«) 
og Asmus Schmidt. De tilkøbte et par parceller af Hen
rik Christiansens jord (nede ved åen, vest for Slettemay) 
og lagde til gården, men allerede 1812 solgte de Fønix
borg til Andreas Lorentzen, der vistnok samme år solgte 
til birkedommer Holm på Nygård og Frits Rasmussen.

Henrik Buss boede vist selv på gården. Det gjorde 
dærimod de følgende ejere ikke. Gården var fra 1811 
til 1817 forpagtet ud til Frederik Vilhelm Meyer (Chr. 
Meyers bedstefar), og i de følgende år til Søren For
pagter, der siden boede på Kragdahlhus i Ågård.

Ca. 1820 solgte birkedommer Holm, »Fønixborg«, til 
major Poul Borreby von Seidelin, der kort før 1840 igen 
solgte til Claus Hinrich Jessien. Som allerede nævnt til
købte han noget af Dons mølles Brakkerjord og lagde 
desuden den ret store gård Rødkobbelgård under Fønix
borg igen.

Ifølge Pantebogen solgte Jessien Fønixborg til Peter 
Lorentsen, der dog vist kun var stråmand for den rig
tige ejer, hr. Feldberg fra Husum, der efter kort tids for
løb solgte til August Frederik Woldsen i Hamborg, for 
hvem Peter Lorentsen styrede gården, indtil den 1853 
blev forpagtet ud til Johan Christian Classen fra Holsten. 
1868 arvede A. F. Woldsens brodersøn Johan Frederik 
Woldsen Fønixborg, som han efter 20 års forløb bortfor-



325

pagtede til O. Iskov fra Vonsild og 1892 solgte til 
baron C. G. F. Lerche. Efter at gården et par år havde 
været forpagtet ud til J. Clausen, solgte baron Lerche den 
1900 til Otto Scheel, der atter et par år senere solgte til 
S. Jakobsen, af hvem Georg Einfeldt købte 1905.

Fætlesjord.

Efter udskiftningen blev et par stykker af Brakker 
jord ved at være fælles.

Det ene stykke, som kaldtes Tidselbjerg, lå øst for 
Slettemay. Af dette hører nu det sydligste til Nygård, 
men er for en længere årrække bortfæstet til Sorgenfri.

Jakob Andersens.
Det nordligste hører nu til Anton Kruses gård, men 

blev ca. 1840 bortfæstet i 450 år til Peder Laursen Sta
mp. Denne opførte et hus dærpå og afstod senere ejen
dommen til sin søn Laurs Starup, der øgede ejendom
men med 13£. Først i 1870erne solgte Laurs Starup til 
en Søren Peter (Thomsen?), som efter få års forløb igen 
solgte til Christen Andersen (Niels Vorks bror). Ved auk
tionen efter ham købtes ejendommen af Niels Vork, hvis 
søn Jakob Andersen nu har forpagtet den ud til Vilhelm 
Jensen.

Jokum Sørensens enkes.

Det andet stykke fællesjord var nuværende matr. nr. 
31. Det blev overladt til en husmand »mod årlig recogni
tion af 2 rdl. 24 sk.« Disse penge fik gårdmændene til 
deling.

I 1820rne boede Søren Hansen (Tømmermand) på denne 
ejendom, og hans enke solgte den midt i 1830rne til 
svigersønnen Johan Peter Pedersen. Dennes arvinger solgte 
ejendommen til Jokum Sørensen, hvis enke nu ejer den. 
Hun har indkøbt parcellen fra Nygård.
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Peter Johansens enkes.
Et lille hjørne af jorden bortfæstedes til Johan Peters 

søn Peter Johansen, der lod opføre et hus dærpå, som 
nu hans enke ejer.

Gadejord.
Hans Jørgen Gertsens.

Et par af byens huse er bygget på gadejord. Således 
matr. nr. 29. Den første ejer jeg kender af dette hus var 
Hans Edvardsen. Hans solgte ca. 1840 til Jes Hansen, 
hvis svigersøn Hans Jørgen Gertsen nu ejer huset.

Mels Nielsens enkes.
Det andet gadehus har nu matr. nr. 33. Det er opført 

for få år siden af skomageren Niels Nielsen, hvis enke 
nu har huset.



VILGamle stednavne.
a. S ta ru p .

Abrahamstoft, nord for Skovgård; navn efter Abraham 
Jensen.

Aver agre, noget af 4 a nord for kirkevejen og 16JL 
Bagskaft agre, det midterste af 16£ samt det sydligste

af 19 og det nordligste af 20.
Bassebanken, en banke på28A ; vist navn efter Hans Basse. 
Bauen fald, en mark øst for præstegården, umiddelbart 

nord for kirkevejen, grændsende ind til Fred
sted mark.

Boelsmand toft, noget af 21 og 11^.
Brede agre, nuværende nr. 30.
Bredilbro, en bro oppe i Egelands skov.
Bredmay, en stor mark umiddelbart syd for Elkjærhus, 

samt marken umiddelbart nord for Bauen fald.
Brodenhøjs fald, det sydligste af 16a .
Broskov, mellem de treveje: Skovgård vejen, kirkevejen 

og Bøgeskovvejen.
Brødeskov, skoven nord for kohaven.
Buehlands fald, nuværende nr. 12 og vistnok også mar

ken nærmest syd dærfor. Matr. nr. 23 
kaldes Tuer Buehlands agre.

Bækagre, på begge sider af Peter Daugårds bæk, noget 
af 7X og 11a .

Damstedet, engen ved P. Daugårds gård.
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Eenhøjs fald (11A og l l i ) .
Elkjær, marken omkring Elkjærhus.
Enemærke, vest for Skovgård.
Engemay, engen mellem Skovgård og Tofthøj. 
Eskebæks fald, syd for Elkjær (104).
Fiskersbæk, engen i 7-1; har engang hørt til Fischers gård. 
Fonstedmay, marken syd for 9-f , ind til landevejen. 
Fredsted engskifte =  Fiskersbæk.
Fælledskov, syd for Inderkobbel, grændser mod øst til

Indelukke, mod sydøst til Hestild og Aver.
Fåreagre, syd for den østlige del af Indelukke. 
Fårebroen, broen nord for Egeland.
Gammeljords agre, den sydligste del af 94, langs med

Fredsted mark.
Gi el, nord for Egeland, mellem vejen og åen.
Gravens: Gammel Grauens, mellem landevejen, Borlev-

vejen og Hesselballe mark.
Ny Grauens, fra Fonstedmay til 6d_, afgrænd- 
ses mod vest af landevejen.
Grauenshauge, matrikulsnumrene 36 og 37.

Grøndals fald, umiddelbart nord for Buchland. 
Grønkær (6ä).
Grønshave =  Gravenshauge.
Gåsenæbbet (på det gamle kort: Gåsener), den lille trekant 

mellem P. Daugårds eng, Fredsted skel og 
vejen fra P. Daugårds til Fredsted.

Hekkenfeldttoften (74).
Hellagre, syd for Snarebæk.
Hesselballebros agre, sydøst for Hesselballe kirkebro. 
Hesselballevejs agre, syd for sidstnævnte.
Hestild, vest for Fåreagre.
Hultoft, den nordøstlige del af Tofthøj.
Hylteragre, syd for Jesper Krog.
Hønemay, tæt nord for Hans Jørgen Jakobsens gård. 
Indelukke, syd for Inderkobbel, vest for Engemay.
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Inderkobbel, skoven syd for Skovgård.
Jakobstoft (35); navn efter Jakob Andreasen.
Jesper Krogs agre, syd for åen, grændser ind til Hessel-

ballebros agre.
Jomfrutoft (284).
Kirkelykke fald, marken øst og vest for kirken. 
Klegagre, umiddelbart syd for Øragre.
Kohauge, skoven og marken, der grændser til Ammits-

bøl og Hesselballe.
Kovel bank agre, sydøst for Hellagre, ind til Fredsted skel. 
Langagre, endel af 94, syd for 64.
Langkrog, øst for Snarebæk og Hellagre, ind til Fred

sted skel.
Lejren, den sydligste ende af Starup søndermark. 
Lildhauge, nordøst for Elkjær.
Lundagre, det nordøstligste hjørne af 114, mellem Ege

lands og Skovlykke mark — samt marken 
nord for Teglovnsagre.

Lyngfald, endel af 264.
Mortens stykke (46); navn efter Morten Skrædder. 
Moseagre (154).
Munker, nord for Øster Kirkelykke fald.
Mølledamsronde, mellem Hans Jørgen Jakobsens skov 

og Egelands eng.
Møvilds fald, sydvest for Skovgård, marken mellem 

skovene.
Nederballe, nordvest for Hans Jørgen Jakobsens gård, 

øst for åen.
Poul Suders hauge, syd for Kovel bank agre, ind til 

Fredsted skel.
Pultoftagre, øst for Eskebæk og Elkjær.
Rimmelodden (244); navn efter Rimme-Niels.
Ruggaden, marken vest for vejen gennem Starup by. 
Sandkilde agre, mellem Wasted agre og Bredmay, ind

til Fredsted skel.
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Savliagre, vest for Engemay, øst for vejen.
Seen fald, umiddelbart vest for Bagskaft og Brodenhøj. 
Skifterup may, 311, 45, samt syd for markvejen. 
Smedetoft, syd for Egeland, nord for vejen.
Snarebæk, grændser mod nord til Jens Lunds mark og

Bimmelodden, mod vest til bækken, mod syd 
til Hellagre, mod øst til Langkrog.

Springsig, en lavning tværs over vejen, nord for kirken. 
Stakkelsholm, vest for Snarebæk, på den anden side af

bækken.
Stedts ager fald, vest for Sandkilde agre, noget af 71 og 91. 
Studefælled, det samme som Hellagre, Snarebæk, Lang

krog og Kovel bank agre.
Sudergyde agre, syd for Stedts agre, ind til Bredmay. 
Sudergyden, vejen syd for Hekkenfeldttoften (på denne

toft boede 1688 en »suder« [skomager]).
Teglovnsagre, nord for Wollestoft.
Toftdals fald, nord for Tofthøj, grændser mod øst til 

Engemay.
Tofthøj, toften nord for kirken, mellem de tre veje, af 

hvilke den, der forbinder de to kirkeveje, kal
des Tofthøjvejen. Den tilgrændsende del af Skov
gårds mark kaldes også Tofthøj.

Trindkjærhale, den sydligste del af 281.
Tver fald (3, 291).
Varmkjær, marken omkring Starup holdeplads (oprinde

lig kun engen).
Wastedagre, syd for P. Daugårds bæk, mod øst til Fred

sted skel, mod syd til Sandkilde, mod vest 
til Bækagre.

Wollestoft, toften nord for 111; navn efter Ole Madsen. 
Ør agre, syd for Studefælled.
Østerholt, norden for Giel, sønden for Pultoft.
Ågård bros fald, den sydvestligste del af Hans Jørgen

Jakobsens mark.
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b. F re d s te d .
Bauneagpe, den vestligste del af 21.
Buchland (8).
Bukkeshave, øst for skovvejen, lige nord for bækken på 

nørremarken.
Buskagre, vest for Stenbro stykker.
Bækagre, det sydligste af 4 a , syd for bækken. 
Bøllemose, nord for Vejlevejen.
Dams enge, syd for vejen fra Skovlykke til Toftvang 

længst mod øst.
Drek agre, det mellemste af 6a (på søndermarken). 
Fiskeflod agre (1a ).
Gammel toft, vest for det sydligste af Dams enge. 
Gammel vangs agre, nord for Agnetesminde.
Gåseagre, syd for kirkevejen, omtrent hvor Agnetesminde

nu ligger. Indkørselen til denne gård kaldes 
Gåseagerled.

Heden, marken nord for Knorrhave og »æ luhner«. 
Holbækjorden, marken i hjørnet mellem Vejlevejen og

landevejen.
Knorrhave, syd og vest for N. A. Sagers gamle gård. 
Kohave, øst for »æ luhner«.
Kolding vejs agre, syd for kirkevejen, det vestligste af 1a . 
Kragsig agre (24).
Krog agre, marken vest for Skovlykke.
Lange tværfald (5a ).
Langkrog (nu »æ luhnerkrog«), syd og vest for >æluhner«. 
Langsig agre (3a).
Lund (»æ luhner«), skoven nord for Skovlykke, vest for 

skovvejen.
Lysbjærg, vest for Knorrhave, nord for vejen fra Skov

lykke til Toftvang.
Markskelsknuder (4å).
Møllevejshompler (6X og 13Ê).
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Mâlbjerg, vest for Agnetesminde (noget af 34).
Ny vangs agre, sydøst for Gammel vangs agre. 
Pølsemoseagre, syd for Kolding vejs agre (14). 
Ryttertoften, nord for Gammel toft, vest for Dams enge. 
Rødhøjsmose, syd for Vejlevejen.
Sivagre, øst for Skrædderagre.
Skrædderagre, øst for Tingagre.
Smedehave (nu Smededam), noget af l i .
Stakkede tværfald, det østligste af 64 (på søndermarken). 
Stenbro stykker, syd for 14, i krogen ved vejomdrej

ningen.
Stenhøjs agre (nu Stenhuslod) l i .
Store lod (21).
Tingagre, det vestligste af l i  og 1^.
Ulhøjsagre, øst for Sivagre og Stakkede tværfald.

c. H esse l b a lle .
Berris agre, det nordøstligste hjørne af 3 i, ind til Iver 

Kyeds mark.
Brunmarken, nordøst for Harekildens agre.
Christen Andersens toft (34); navn efter Chr. Andersen 

på gård nr. IV.
Gammeljord (24, samt den nord dærfor liggende del af 14). 
Harekildens agre, det sydvestlige hjørne af 4, ind til 5

og 3 i.
Hatfutteral, trekanten nord for 34 (nyt navn?). 
Havretoft, endel af 34 (det indsnævrede sted).
Heden, den større nordlige del af 14 (Lille hede mod vest,

Store hede mod øst).
Hestekrogs agre, den sydøstlige del af 3 i, nordvest for 

P. Nyboes gård.
Husgavlen, umiddelbart nordøst for Stenrøgels fald (en

del af 34).
Hvedeleje agre, syd for Iver Kyeds gård.
Hyrdeengen, nordligst i 34.
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Jesper Krogs skifter, den nordligste del af 5. 
Kaptajnens lod (7).
Kathaler, grændser mod syd til Borlevvejen, mod vest til 32?. 
Kløvermarken, det sydligste af 14 nord for byen. 
Kokborgmarken (9).
Kongeleds agre, syd for Hyrdeengen, nord for Sten- 

røgels fald.
Kongevejs agre, omtrent midt i l i ,  nord for byen. 
Krogen, den del af 14, som er nord for Starup vestermark. 
Langagre, det nordligste af 34 og l i .
Lieutenantens lod (6).
Lille Borlev fald (5).
Lillemarken, det sydligste af l i .
Luun agre (7).
Nederhaugen, skoven 2 i og 34 samt l i  ved Borlev skel. 
Nederkobbel (6).
Oldemor agre, nord for Havretoft (noget af 34). 
Overkobbel (2i).
Ottos lod =  Kokborgmarken.
Rudkrog agre, vest for Hestekrogs agre, nord for 2i. 
Sivagre, sydvest for Havretoft.
Skager, den sydvestligste del af Hesselballe mark. 
Stenrøgel fald, nord for Oldemor agre, grændser mod

sydvest til 4.
Storkereden, umiddelbart syd for Nederhauge (24, 3i). 
Toften, den vestlige del af 14 syd for byen, samt det

sydligste af 34.
Tornagre, den sydvestligste del af 14 syd for byen. 
Tødkjæragre, umiddelbart øst for Kongevejs agre. 
Vester agre, mellem Husgavlen og Kongevejs agre. 
Østerfælled, 24 øst for byen.

d. B o rlev .
Borlevhøj, på nr. 2, nord for Knud Jørgensens mark. 
Bøllingbjærg, en vej og en banke på nr. 14 og 5.
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Eilflod (eller Ielflod), på matr. nr. 2.
Heldager, på matr. nr. 2.
Holmager, på matr. nr. 2.
Katteskægknude, på matr. nr. 1.
Langesig, på matr. nr. 5.
Lillehanke, på matr. nr. 2.
Lillegrue, på matr. nr. 2.
Lysbjærg, banken nord for Gregers Jørgensens mark, på 3a . 
Maren Kongsteds have, på mat. nr. 2, nord for Skovbanken. 
Nødkjær, ved Hjelmdrup skel.
Peder Lunds have, på matr. nr. 2.
Pitteragre (o: Salpeteragre), på matr. nr. 3È; navn efter 

en salpetermølle, som engang har været dær.
Rejskjærbanke, på matr. nr. 2.
Rugstedholm, på matr. nr. 2.
Rørmay, på matr. nr. 3A, syd for Skovbanken. 
Sellebjerg, på matr. nr. 5.
Skovbanken, matr. nr. 7 a.
Skovrunde, på matr. nr. 2.
Sohale, på matr. nr. 1A.
Sokjær, på matr. nr. Ih.
Stenskrog, på matr. nr. 1A.
Storebanke, på matr. nr. 2.
Storegrue, på matr. nr. 2.
Sølsig, på matr. nr. 1A.
Tranbærmose, på matr. nr. 5.
Trindskov, på matr. nr. 2.
Venborg eng, på matr. nr. 5.
Vie, på matr. nr. 1a  og 5, på begge sider af vejen. 
Vældagre, på matr. nr. 2.

e. Å gård.
Egelands skifte, grændser mod øst til landevejen, mod 

vest til 10a
Hardtes lod, matr. nr. 3a .
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Harehøj, en høj nordvest for Sorgenfri.
Hedendammen, marken nord for Jakob Sørensens hus. 
Hesteholm, den sydøstlige del af Hardtes lod. 
Høwsagre, det nordligste af 10£.
Knæbbertorv, Korsgaden i Ågård.
Langagre, marken nord for Chr. Meyers gård. 
Rugbjærg skifte, de små skifter nordligst på Ågård mark

(kaldes tit fejlagtig »Gammel Gravens«, 
således her i denne bog side 6, fodnoten).

Skolelodden (1) hørte oprindelig med til Egelandsskifte, 
var skolelod fra 1721 til 1865.

Snedkertoften (29).
Stanghøj (17).
Stanghøjvejen, vejen fra Nebelvejen til landevejen. 
Thammesmose, nord for Stanghøjvejen, tæt ved landevejen. 
Toften, marken syd for Chr. Meyers gård.
Åserlodden (19); navn efter Jens Iversen (Åser), der ejede 

den for et lille hundrede år siden.

f. B ra k k e r .
Brakkerkobbel, den sydvestligste del af Fønixborg mark. 
Bredeklamper, det nordvestligste hjørne af 3a . 
Bredmay agre, den østlige del af 6å, ind til 5a , fort

sætter sig mod syd.
Brydebekkesled (»Brud Rebekkas«), indkørselen fra Ågård 

mark til Fønixborg mark, øst for Fø
nixborg.

Bølling lodder (3a ).
Christens hompel, i Vænget.
Clauskrogs enge, vest for Donsmølle enge, lige i syd 

fra Nygård.
Damhompel, i Vænget.
Damsgårds agre, syd for Stenvaste agre.
Damsgårds enge, vest for Dyndenge, syd for Damsgårds 

agre.
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Donsmølle enge, vest for Damsgårds enge, syd for En
gelsborg agre.

Dyndenge, vest for Slettemay, syd for Halekrog. 
Elleholms enge, vest for Clauskrog.
Elsesig, et engdrag østligst i Brakker skov.
Engelsborg agre, sydøst for Nygård.
Flægsig, syd for Påltkrog, omtrent midt på fælleden til

gård nr. IX.
Fælleden, det nordligste af Brakker mark.
Gadestykkerne, den sydligste del af Havretoft. 
Gammelmarks mader, vest for Elleholms enge, den syd

vestligste del af Brakker mark.
Grønnehave (121).
Halekrog, syd for Mynterhoved.
Hans Jørgensens toft, sydvest for gård nr. IX. 
Havretoft, den sydlige del af 51.
Hovstætt agre, det østlige af 71, fortsætter sig mod nord. 
Indvang, den østlige del af 31.
Jens Mogensens toft, (221).
Jørgen Hansens sig, i Vænget.
Katteskæg, noget af 121, syd for Vældkilden. 
Kildeagre, den vestlige del af 61, fortsætter sig mod syd

over 101 og 15.
Lammehave, syd for gård nr. IX.
Langagre, øst for Terpsminde.
fflaystykker, vest for Halekrog.
Miehelbuches agre =  Hovstætt agre.
Mynterhoved, den sydligste del af 121 samt noget af 

marken syd for vejen.
Møllekrog, syd for Brakker skov.
Nygårds toft, det vestligste af 31 (på denne toft er det, 

at slottet har ligget).
Poststykkerne, nord for Terpsminde.
Påltkrogsagre, 71 og det østfor liggende.
Rejsholt kobbel, det nordligste af Fønixborg mark.
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Rüdevolds agre, den vestligste del af 10a .
Rødekobbel, (11 a ), kaldes også Tidselbjærg.
Røvhullet =  Vældkilden.
Råddenkær, det midterste af 6a .
Skillodder, marken nordøst for Nygård.
Skinderknude, en lille mark på 10a .
Slettemay, engen sydøst for Halekrog.
Slotskobbel, syd for Vejkobbel.
Smalle kobbel, marken mellem Fønixborg skov og Brak

ker skov.
Smedesig, 500 Al. nord for Terpsminde.
Solkobbel, syd for Fønixborg.
Stakkede enge, engen 3 a_ (kaldes også Slettemay). 
Stenbro agre, det vestligste af 7a .
Stenvaste agre, øst for Engelsborg agre, sydøst for Terps

minde.
Storetoft, øst for gård nr. IX.
Svingelskær, et mosedrag umiddelbart øst for Terpsminde. 
Sygehøj, omtrent midt i 3a .
Søren Olesens lod, i Vænget.
Tidselbjærg, det sydøstligste hjørne af Brakker mark, 

øst for engen.
Trinde Ellekær agre, den østligste del af 10a , fortsætter 

sig mod syd.
Tværforte, vejen mellem Vænget og Nygårds toft. 
Vejkobbel, på begge sider af vejen fra Fønixborg til

Brakker.
Venborg agre (5J).
Venborg vang (32).
Vældkilden, en vældet eng i 12A.
Vænget (»æ v ing’«), vest for Terpsminde.
Æbleholm, en høj lerknude i engen syd for Nygård. 
Ødetofterne (16a ).
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A o d e „ t a . » ............................  .  2 S » .  .  ,  ,  2 2„ „  | 207

, 1 a , b ....................................  z 1 ?P ræ s te g a rd e n ................................  |
1 1 3  P  20 } U  24 J 2 6 1 6 7000 185

N iels L a d e g å rd ............................  1 7 a ,b ................................  1 4 1 2 26 2 |  > 30i 3 12 1 10 13000 183

Jens L u n d .....................................  6 d ................... ' ............  22 , ! 6 30 , 2 16 3 11 16000 1 8 0 o g l8 1
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Peter N ø rg a a rd ............................ 3 4 b ................................... > 2 3 > 7 > Y 7 * 1 5 3 5000 210

Mikkel H a n se n .............................. 33 b ; 4 7 ............................ > 2 2 1 7 > Y 7} 1 6 6 4500 216
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6 d ....................................... > 1 » 4 i
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Anrlarc ^cirpnsen .......................... 4m , n — 56 (V iu f). . . Y Y 3 28 48 Y 3 8
Owl .............................. ,
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1 6 Y 4 7000 235

2 13 Y 11 11200 236

1 6 » 6 3500 226
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P eder A n d e rse n .............. .. 3 1 ............ »

Ï
l i

8
A 1600 221
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H artkorn Areal B esæ tning E jen

dom s

skyld

Om E jen
dom m en 
kan læ ses 

side

Tønder land

’S sk
p.

S
£
7c he

st
e é bcS s

o > 
J S X

u,
2

.2*>
V3ag

er tfla0) sk
ov

ia
lt

Theodor N ie ls e n ..................... 2 — 13 (E gtved)............ 5 4 1 n 70 8 > 80 6 34 2 12 35000 255
Jakob L arsen  .............................. 3 a — 11 b (E g tv ed ).. . 3 » 1 u 38 l i > 40 2 24 2 13 23000 250
Jes S ø re n se n ................................. l a ...................................... 3 2 2 14 28J 2 t 311 3 19 2 13 21000 251
H ans Krings e n k e ....................... 4 ; 6 — 9 (E g tv e d ) .. . . 4 3 3 21 46J 5 » 54 4 24 3 14 27000 252 og 253
K nud J ø r g e n s e n .......................... 5 — 12 (Egtved)............ 2 1 2 U 21 iï 8 2 5 i 3 14 2 8 15000 253
Søren P ed e reen ............................ 1 d — 16 b (B rak k er) .. 1 4 > i 25 > > 2 5 H 2 12 1 6 10500 252
H ans Q v ist..................................... 3 b — 11 a, c (E g tved). 1 3 2

4
1 34 lg 2 41 2 16 1 6 17000 251

G regers J ø rg e n s e n ..................... I b  — 7 k (B rakker). . . 1 » 2 U 11 3ï > 12 1 7 > 3 6500 251
Jens A ndersens e n k e ................ l c ..................................... > 4 > 8 7 * 71 > 4 > 4 3500 252
Niels H a n se n ................................. 8 ..................................... > 3 >

4
1 5 1 » » 4 > 2 4500 253

C hristian  R a sm u sse n ................ 7 a ..................................... > 5 > 1 71
4
3 > 8 i 1 6 4 4800 254

Poul A n d e rse n .............................. 1 7 ...................................... » > > i
* 3
»

4
> l i > 1 1000 256

Lauge K ris te n se n ....................... > » >
2
> > » > > > > > » 1000 256
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V. Ågård by.
a. L a n d e je n d o m m e .

E j e r e n s  N a v n
E jendom m ens

m atriku lsnum re

H artkorn Areal B esæ tning E jen 

dom s

skyld

Om E jen
dom m en 
kan  læses

side

Tønder land

2 sk
p.

fd
k. jQ

73 he
st

e

ho
rn


kv

æ
g

u
<4-1 sv

in

ag
er bC

Co sk
ov

ia
lt

Axel Ø s te r lu n d ............................ 2 c ; 3a, ; 4 a , f, g; . . .

5 a, k, r ; 12 c ; 14 a ; . . .

24a, d- —  1 2 b - ............

13 a> c (B rakker)............

17 4 > 11 143 14 1 172 7 64 » 47 90000 275

H ans H enrik R a v n ..................... 2 h ; 6 a ; 23 — ............

7 e  (N ebel).......................

6 1 1 1 61 8 » 76 4 39 » 25 34000 259

Peder B je rg ................................... 2 a ; 3 b ; 7 e ;  1 0 b ;___

29 — 26 (B rakker). . .

6 3 2 11 57 4 4 671 5 29 2 16 42000 265

C hristian  P e t e r s e n ..................... 7 f ,g ;  9 e ; 19; 20 . . . .  

— 27 (B rakker)............

1 4 1 21 141 2 > 17i 6 8 > 30 35500 283

C hristen M e y e r ............................ 10 a; 14 d — 19(B rk .). 2 6 1 i 22J i 7 4 30 2 16 » 10 20000 260

H ans P e te rs e n .............................. 8 a ..................................... 2 4 3 U 25J 4 » 30 3 13 2 9 16000 285

Mette og M aren S ø re n se n . . . . 9 a ,d ;  16; 2 1 a .............. 3 5 3 11 31 3 » 36J 4 15 > 12 21500 264

M arius J e n s e n .............................. 2 d ; 1 2 a ; 1 4 c ; 27c  . . 2 7 > i 24 l i » 26 2 12 > 10 32000 287

H ans Peter B u h i.......................... l c ;  5 e ;  l i a  - .........

25 ; 28 a (B rakker). . . .

2 5 » 21 281 3 3 35 2 11 2 4 17000 270



V. Ågård by. a. Landejendomme. (Fortsat.)

E j e r e n s  n a v n
E jendom m ens

m atriku lsnum re

H artkorn Areal B esæ tning Ejen-

dom s

skyld

Om E jen
dom m en 
kan læses 

side

T ønder land

uT3
c.
« 2 â« he

st
e

ho
rn


kv

æ
g

u•«
Viag

er W>cO sk
ov Ä

M ads F isc h e r ................................. 3 c ; 7 a ; 2 6 a ................ 3 2 2 311 3 i » 36J 3 19 » 20 21000 281

H ans Ghr. N ie lsen ....................... 5 g ; 1 5 a .......................... 1 6 3 i i 1 9 | » » 20 2 8 » 8 12000 261

Jens S ø re n se n .............................. 22 — 1 6 g; 38b  (Nebel) 1 3 » 2 1 2 2 | l i i  ' 25 i 2 13 » 15 11000 260

1 3 ........................................ 1 3 » 24 Î » 25 i 1 10 1 8 9800 281

Frode R a sm u sse n ....................... 2 c ...................................... » 3 3 41 is » 5 1 11 > 6 5000 267

Sejer S ø re n s e n ............................ 5 i ;  7 b ; 31; 3 5 ............ 2 > 2 i 24J » » 251 2 11 » 10 12800 282

Jens M adsen C h ris ten sen . . . . 1 8 ........................................ » 5 2 2 8 » » 84 1 4 » • 2 3800 281

Peter N ø rg å rd .............................. 9 c, f ......................................... » 2 2 n 2 i » 21 ♦ ❖ * » 6000 263

H ans Frederiksen  M adsen . . . . 3 d ....................................... » 5 3 4 9g » » 91 1 3 » 2 6000 279

Niels M ad sen ......................... 12b ; 2 8 b ....................... » 5 2 u 5 » » 51 > 3 » 4 3000 290

H ans K å d ........................................ 4b- 5 b, aa, ab

— 9 (B rakker)................

» 4 1 l i n i > 81 1 5 » 4 10000 272

H ans M adsen K n u d se n ............ 27a, d; 3 3 b ................... » 5 2 l i 10J » » 111 1 6 » 4 8000 291

H ans Jesper H a n s e n ................ l l b ; 1 7 ............................ 1 5 3 2 I H » > 15.1 2 7 » 9 11500 280

Jakob S ø re n se n ........................... 2 5 ........................................ » 5 1 21 85 > » 91 1 4 » 5 5800 266

A ndreas Sm erups e n k e ............ 5 c ..................................... » 1 3 2 | 2g » » 21 > 1 » » 3000 272

H pinriph H olm 7 C; 3 2 .............................. > 6 1 21

l i

111 » » 12 1 6 » 5 7500 : 282

Nifils Jespei e n ............................ 5 0 ; 7 d ............................ 1 * ii 2 121 » > 13 1 8 » 6 10000

2500

283

297A nders P edersens e n k e . . . . . . 5 n ; l i d .......................... > » 1 21 2 | » i » 2 i » 2 » 2

Ifvictinn H a n s e n s  e n k e  . . . . 3 4 a ..................................... » 2 3 > ^5 » » 8?« » 2 > 1 2500 291
l Y l  l o  t i t t  11 ±XvVlJ-OVUu vixxvv

M orten M o r te n se n . . . . . . . 27 b ; 3 6 ........................... » 3 2 l i 41 > » 45 > 4 » 7 5000 298

Niels Elias K n u d s e n ................ i c ;  5 f ;  14 b ; 26b . . » 3 3 2 3 2 » 51 1 3 » 8 5000 273

Søren Kr. H a n se n . . .  . . 3 4 b ....................... .. . . . » 3 » U 4 | » » 41 » 3 » 2 3500 292

A ndreas N ie ls e n .......................... 2 f ...................................... » 3 1 l i 4 i > » 5 1 4 » 4 4000 267

Jakob A n d e r s e n .......................... i 2 g ....................................... » 2 > i i » 4 » 2 » 2 3800 267

KTielc: TnQiflQPn ! 1 5 b ..................................... » 2 3 l i 4 j » » 51 » 3 » 2 5000 263

R ocm rtc R a sm u sse n
U d ..................................... » 5 » 1 11 » » H i l 1 4 > 4 5500 278

V lon c l^Qvlcpn . . . . . . .
! 3 g; 2 6 d .......................... » 1 2 i 2J s » 211 » 4 » 3 3000 284

NTiolc TCricteneen ........... i£ e  ; 5 h ............................ » » 1 i 3 > » 31 » 2 > > 4000 294

M aren B ram sen ............................ 4 f ;  5 r ............................ » > *

1 i l

T« i » » i > 1 ’ 1 » 2000 295

•) Jorden borlforpagtet.
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b. Andre ejendomme.

Hart- Ä > Hart- à
Matr. korn  g Matr. korn

E j e r e n s  n a v n  ----------- g ,§ E j e r e n s  n a v n  ----------- g  ,§ .
nr. -  ö 2  w nr. . . -  0 2

  ,| S q II 11 M I U  [] 2  w || H  W ca >-4

P eder N ie ls e n ................  5 d ............ 1 g j§  4000 262 Mikkel S ø re n se n ...... 2 k ........................  » g fa 2000 268

A nders A n d e r s e n .........  1 1 c .......... l  l j  g 5000 271 Carl N ie lsen .............. 2 > ................. > g fa  2700 268 w

S k o lev æ sen e t................... 9*>.............. 21 » 6 9500 85 B ødkersvend S lo th . . . .  4 » ; 5 y . . .  » 1 |  f a  600 272
Ågård valgm enighed. . 5o, t, u, x . 8 2 |  1 12000 { 2 7 ^  N. S. R asm ussen  . .  . .  12ß; 2 4 b . > 2 g 3000 277

Âgård m e je r i ................... 4 i b k ; 5 s .  1 , g 22000 L. S p a n ie r .......................... (fæstegrund) J 2000 292

Niels P å s k e s e n ..............  7 b  n .........  » 2 g 4500 284 P eder H a n se n .................... do. fa  I 1000 297

Poul T e rp .......................... 7K  o . . .  » lg  g 4500 284 T hom as Jo h an sen s enke do.? fa  800 269
Iver K r is te n se n ..............  5 <7.............. > J g 3000 275 P eder Poulsen  H a n s e n . do. j 800 296

Else Marie R a v n ...........  o v .............  , g fa  2800 275 Else Marie N im .............. I do. g 1200 296

M arie B e rte lsen ..............  1 2 c .........  l  » g 6000 289 K nud M adsen N ielsen .. do. 900 279

Peter J. K n u d se n ...........  8 c .............  » lg  g 6000 286 Peder N im . ...................  do. fa  1400 295
Jo rd em o ren .......................  7 m , P ; . . .  » lg  4800' 284 T hom as P e d e r s e n .........  3 h ............|| > | g j  1600 285

K aren N ø r g å r d ..............  7 1 .............  » g g 2800 284 H enrik Jø rg e n se n ............  (fæstejord) j  1500 297
Jul C h r is t ia n se n ............ 51, m . . . .  > g 2OOO 273 Jen s Emil C h ris ten sen . 8 ? ............. |J » 12J g 1000 296

M artin B ru h n ..................  (fæ stegrund) g 2900 263 Jens Erik Hansen . . . .  (fæstejord T3,  1900 297

M aren S p ed tsb e rg .......... 5 P ............ ' »  i  « 0 0  274 Ludvig ül'eien T. 7 7 . . .  7  do.
Jørgen M. H a n s e n . . .  . 1 2 « ; 24«=. .  1 J 3300 289 Jen s A sers e n k e ..............  5 æ .............. 1 &  700 274

Mette Marie A rvesen . .  2 1 b ........  ,  2 i  2000 267 M iss io n sh u se t....................  3 f .............  » » ,  2300
Jen s P e ter K n u d s e n . . .  3 0 ..............  > à 2000 289 F o rsam lin g sh u se t............ 7 »  . .  » ,  „  4000 283

A nders R a s m u s s e n . . . .  3 e ; 8 b . .  1 ,  ? 5500 294 Jen s M adsen .....................  ( t e s t e n d )  » 1400 2 0

N iels G reg ersen ..............  3 7 ..............  > i  I  2100 298 A gård frisk o le .................... .............. 1 i  » 10000 27

N iels P e ter J e n s e n . . .  2 b ; 6 b . .  ,  2 |  1»», 9500 293 Cbr. N ie ls e n ....................... 7«............  » i  » 5000

Jakob  B rin k .....................  2 8 a .........  » *  i  2500 290 Carl W in th e r ......................  8 d .e ........  ,  l j  1 12000 286

Søren  P e d e rse n ..............  1 0 c .......... ,  1J i  1400 295 Agård k irk e ......................... ...................  » ‘ _
v  Rriieker 12 f . . . .  5 2 1 J 28000 289 G unnar N ie ls e n ................ 8 g .............. > « s 8000
Vilhelm  Jensen  '. ............',2  i ...............  » > * 2300 268 Niels Jø rg e n se n ..............  9 h .............  » • » 4000 264

l| j Elsebeth  P e d e rse n .........  3 >.............. » » i  || ? 200
Il ______________________ _____ ____________________*t—  ----------------------- ---------------—  co---------------------------»-------------: “--------  tntn



VI. Brakker by.
a. Landejendomme.

E j e r e n s  n a v n
E jendom m ens

m atrikulsnum re

H artkorn Areal B esæ tning Ejen-

dom s

skyld

Om ejen
dom m en 
kan læses 
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T ønder land

2
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(Z3 2

ä
73

w
ln
Vua ho

rn


kv
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g i
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«2

a
enag

er bflC sk
ov «

Georg E in fe ld t .............................
r
l a ,  b, C; H a , b ; 1 2 d . .

1
29 3 1 21 260 15 45 330 16 135 > > 185000 322

(1 3 5)
G, T h y m a n n ................................... 2 a, b; 3 c ; 6a, b, c . , . 24 5 1 2 240 30 25 307 15 101 3 45 180000 301
A nton K r u s e ................................. 5 a, b ; 22 c ................. 4 2 » 1 34§ U 13 504 3 22 > 11 26000 317

(2J)
N. K a ru p .......................................... 3 a ,b , f ;  4 c ; 1 2 b  . . . . 4 6 » 11 4 3 | 124 63J 4 24 > 7 30000 316

(21)
H ans P ed ersens e n k e .............. 7 a, b'; 12 c ..................... 4 4 2 35 2 24 40 5 21 3 9 27000 320

(21)
Niels M artinus P e d e rsen ......... 15 b ................................... 1 1 » U 12J 2 > 15 1 10 > 6 9000 319
Joh an n es P. J ø r g e n s e n ............ 1 0 a ................................... 2 4 2 1 26 5 > 324 3 22 » 21 16000 313
Poul T erp ........................................ 3 c; 4 a , b ....................... 10 5 3 1 Î 80 12 11 108 5 51 > 22 58000 310

(2) >
Jens M ogensen J e n se n .............. 14 a ................................... 6 » 11 8 3¥ > 9 1 7 > 6 5500 306
H ans L u n d e rsk o v ....................... 18 a ................................... 1 2 3 2 J 154 1? > 17 1 9 > 4 7600 305
N ie ls 'P . 'N ie ls e n .......................... 7 d, g, i, 1. n ................... 7 1 21 8 i > 134 1 6 > 4 6800 320
Jokum  S ørensens enke . . . . . . 2e- 31 7 1 21 13A . > > 134 . ? ! Z » 3 g 325

H ans J ø r g e n s e n .......................... 2 8 c ................................... 3 1 1.4 Obs » 54 » 4 » 2 i 3Ï00 323

Karl J e n s e n ................................... 6 c ;  1 7 ............................ i 1 3 1 1 1 5 | 1 > 17 4 15 4 11 1 11500 315

Jørgen J ø rg e n s e n ..................... 4d, e ; 7 e ; l ß a ..........., 2 6 1 4 2 9 | > > 30 3 20 2 12 20000 319

T hom as M o rte n se n .. . 16c, d ............................ i 2 > 2 Î 5 A > > o j I > 2 » 1 4000 308

H ans P e ter J e p se n ..................... 5 d; 21 a .......................... 2 3 2 11 30 » » 304 2 17 2 10 14000 315

A nders Pedersen  ....................... 7 f ;  2 3 ............................ 7 » 2 124 1 » 134 1 6 » 3 7000 309

A nders N ie ls e n ............................ 22 a< B .............................. 2 1 1

(i) 5 | s » 6 1 4 » 4 3400 309

C hristen  N ie lsen .......................... 20 a, b .............................. 4 3 U 9 > » 9 3 1 4 > 4 5000 312

Peder R a sm u sse n ....................... 30 a .................................! 1 2 3 1 204 12 » 22 2 13 1 4 12000 322

H ans H a n se n ................................ 12 a ................................... 5 2 3Ï 8 1 > 9 7 1 5 » 5 7000 304

L aurits  K r is te n se n ..................... 12 e ................................... 3 1 21 4 > 44 > 4 > 4 4000 304

H ans L ag e ...................................... 12 f ................................... 3 > 1 > > 31 1 3 » 1 3900 305

H enrik  C h r is te n s e n ................... 1 6 e ; 1 8 b ....................... 4 2 11 11 > 84 1 5 » 2 4000 306

Peter H o l t ..................................... 14 d ................................... 1 2 21 3 > > 34 > 2 » 2 2500 307

Peder M ø lk je r............................... 24; 3 2 .............................. 1 4 > 21 18 1 » 194 2 12 1 6 10000 306

A nders F lø jstrup  P ed ersen . . . 14 c; 15 a ....................... 6 2 11 12 » > 124 1 5 > 3 7500 307

R asm us C lau sen .......................... 10 c ................................... 1 3 21 OB » > 3 » 3 > 3 2500 314

Mikkel J e n se n ............................... 3 g ...................................... 1 1 21 4 > > 44 » 3 » 2 2300 317

M ogens H a n s e n .......................... 28 b ................................... 1 1 2 | » » 24 » 2 » 2 2500 323

L auge H a n se n .......................... 14 b ......... ......................... 2 2 3 24 A > 34 » 3 > 2 2000 307

M ogens M o g e n se n ..................... 2 d ...................................... 4 1
¥

¥

o
5

1 6
> > 5J » 2 > » 4000 303

M artin  J. H a n s e n ........................ 2 C; 5 e ............................ 1 » 1 J 12 > > 13»’, 1 4 » 5 7800 318

M artin  L u n d ................................. 7 c ..................................... 2 11 24 > »
8 2
3 » 2 » 2 1800 321

Jakob A n d e rs e n .......................... 13 b (resten  fæste) . . . 2 11 > > » 3 5» 2 > 2 ? 325
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b. Andre ejendomme.

E j e r e n s  n a v n
Matr.

nr.

H art
korn

T
d.

 l
an

d

E
je

nd
om

s
sk

yl
d

L
æ

s 
si

de

2
a

S k o le v æ se n e t............................ 6 d ............ 17 4 9500 315

Peder H ansen  S m e d .............. (se M artin J. H ansen) 303

H enrik  C h ris ten sen ................. 16 f ......... > 1 iB 2500 321

Niels N ielsens e n k e .............. 3 3 .............. » i À 1600 326

H ans Jørgen G e r ts e n ............ 2 9 .............. » 1 Ï 4 1000 326

H ans A n d e rsen .......................... 3 h ............ » 3 1 800 317

Grete K ø k s .......................... . . (fæ stegrund)
4

1

B

8 600 310

Peter Joh an sen s e n k e ............

A ndreas S ch ø n em an n ............

do.

5 f ............ > i

B
&

1800

1200

326

318

H ans K onrad H a n se n ............ 22 d ......... » 34 IB 3500 318

C hristen  M ik k e lsen ................. 3 i ;  7 h  . . 20 i 5500 317

H ans P. H a n se n ....................... 7 m ............ > i 1200 321

Th. M ortensen . . .  ......... » > » 900 308

do. .......................... » » » 900 308

B rakker h o ld e p la d s ................ > » > » 317

Jeppe Jensen  ............................ 3 d ............. > 1 A 600 316

H ans Lykkes h u s ................... (fæstegr-und)1

12

B 600 314



G.

NOGLE STAMTAVLER



Stamtavle t.Den ældre Skovgård-slægt.
1. slæ gtled.

Peder Hansen Hår (boede 1662 og 1688 på Skovgård).

2. slæ gtled.
Jakob Pedersen Hår (boede på Skovgård), f  1744,

1 Kirsten Jensdatter f 1707, ou 2 ........ f 1745.

3. slæ gtled.
A. Jakob Hårs og Kirsten Jensdatters børn.

Kirsten, født 1695 f  1776, cu Peder Andersen (se stam
tavle III 3).

Anna, født 1699, oo Jesper Sørensen (boede på den gård 
i Tudvad, som Jens Andersen nu har).

Flere børn.

B. Jakob Hårs børn af 2. ægteskab.
Mogens, født 1709 f 1776, oo 1 Gertrud Jepsdatter f 1752, 

oo 2 ........ (boede på gård nr. I i Starup).
Kirsten, født 1711 f 1781, oo 1 Hans Boesen f  1740,

oo 2 Ude Pedersen, født 1714 f  1789 (boede på gård 
nr. II i Fredsted); se st. IV 4 B.

Else, født 1714 f  1772, oo luer Andersen, født 1707 f  1771 
(boede på gård nr. VIII i Starup.)
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Holger, født 1719 f  1762, Anna Hansdatter fra Nebel, 
født 1728 f 1791 (boede på Skovgård); se st. II 1.

Maren, født 1723 f 1755, oc Peder Jørgensen (se stam
tavle IV 4 A).

4. slæ gtled.
A. Anna Hårs og  Jesper Sørensens børn.

Dorthe, født 1719, oc 1 Jens Eriksen af Tud vad, 2 Pe
der Pedersen af Hesselballe (se stamtavle III 4).

Maren, født 1731 f 1792, Villads Hansen i Hesselballe, 
født 1724 f 1809.

Flere børn.

B. Mogens Jakobsen Hårs og  Gertrud Jepsdatters børn.
Anna, født 1745 f 1825, Thomas Laursen (Skomager),
Peder, født 1750 f  1831, Maren Sørensdatter.

Flere børn.

C. Mogens Jakobsen Hårs børn af 2. ægteskab.
Niels, født 1742.
Anna Kirstine, født 1760 f 1830, John Sørensen i Sta

mp, født 1753 f  1835.
Flere børn.

D. Else Hårs og Iver Andersens børn.
Jakob, født 1746 j* 1819, Anne Andersdatter, født 1738 

f  1826 (boede på gård nr. VIII i Starup).
Flere børn.

E. Holger Hårs og Anne Hansdatters børn.
Hans, født 1751, oj en datter fra Petersbjerggård.
Peder, født 1755, f ugift på Skovgård 1841.
Kirsten, født 1760, 1 Peder Nielsen i Dons, 2 Chri

stian Henriksen i Dons.
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5. slæ gtled«
A. Dorthe Jespersdatters og Jens Eriksens datter.

Anna, født 1740 f 1821, trolovet med Jens Pedersen på
gård nr. I a i Fredsted (se stamtavle IV 4 B). Han 
dør før brylluppet, og hun arver gården efter ham. 
co Christen Nielsen fra Bramdrup, født 1739 f 1819.

B. Maren Jespersdatters og Villads Hansens børn.
Anna, født 1760 f ugift i Hesselballe 1845.
Hans, født 1764 f ugift i Hesselballe 1846.

Flere børn.

C. Peder Mogensen Hårs og Maren Sørensdatters børn.
Vous Kirstine, født 1788, ro Peder Hansen Bårdesøe, født 

1778 f  1863.
Flere børn.

D. Jakob Iversens og Anne Andersdatters børn.
Else, født 1768 t  1850, co 1 Anders Andersen, født 1727 

t  1800, co 2 Peder Thomsen, født 1772 f 1835 
(boede på gård nr. X i Brakker).

Mette, født 1775 f  1856, co 1 Jens Christensen Møller, 
født 1750 f 1810, co 2 Greis Hansen, ^o 3 Jørgen 
Christoffersen,

Iver, født 1777 f 1825, co Maren Jensdatter (se stamtavle 
V 4 A), boede på Ødegård.

Anna, født 1780 f  1840, co Hans Pedersen (Husmand), 
født 1786 f 1849.

Karen, født 1783, co Lars Pedersen (Skrædder) *) født 1789. 
Kirsten, født 1786 f 1846, co 1 Laurs Nielsen fra Vil

strup, født 1782 f  1824, co 2 Thomas Jensen (Lund
mand) fra Tolstrup, født 1793 f 1871 (boede på
gård nr. VIII i Starup).

Flere børn.
•) Sagfører J. L. Hansen, i Kolding er en dattersøn af dem.
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E. Hans Holdersen Hårs datter.
........ oo Peder Henriksen fra Dons (boede på Peters-

bjerggård).

6. slæ gtled.
A. Anna Jensdatters og Christen Nielsens børn. 

Jens, født 1773 f 1846, ro Mette Marie J  ør gensdatter, født
1768 f 1834 (boede først i Fredericia, siden 1812 
på gård nr. I a i Fredsted).

Anna Kirstine, født 1777, Hans Terkelsen fra Vrå (boede 
indtil 1812 på gård nr. I a i Fredsted).

Peder, født 1783 f 1861, ro Dorthe Marie Zakariasdatter, 
født 1790 f 1855 (boede på Beckeshus i Starup).

Flere børn.

B. Vous Kirstine Pedersdatters og P. H. Bårdesøes søn.
Peder (Kudsk), født 1812 f 1873, ro Ane Margrethe Pe- 

dersdatter, født 1806 f  1887.

C. Else Jakobsdatters og Peder Thomsens børn.
Anders, født 1801, ro  Maren Christiansdatter (boede i Vrå). 
Anna, født 1806 f . . . . ,  ro  Anton Engelhardt Meyer, født

1811 f I860.
Jakob Jesper, født 1810 f  1873, ro  Agnete Johnsdatter, 

født 1818 f  1878 (boede på gård nr. X i Brakker).
Maren, født 1814 f 1842, ro Jakob Hansen, født 1814 

t  1884.
Mette Katrine, født 1817 f 1905, ro Mogens Jensen, født 

1814 f 1882.

D. Iver Jakobsens og Maren Jensdatters søn.
Jakob Berg, født 1817 f  1890, ro  Ane Laursdatter (se F) 

(boede på gård nr. VIII i Starup).
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E. Anna Jakobsdatters og Hans Husmands børn.
............. Jens Jensen (boede i Egtved).
Maren, født 1813 f 1873, oc Iver Christiansen (boede på 

Fredsted mark).
Ane, født 1815 f  1899, Niels Andersen (Snedker), født 

1812 f 1880 (boede på Fredsted mark).
Flere børn.

F. Kirsten Jakobsdatters og Laurs Nielsens børn.
Ane, født 1817 f  1866, oc Jakob Berg Iversen (se D). 

Flere børn.

6. Kirsten Jakobsdatters og Thomas Lundmands søn.
Laurits (Thuesen), født 1825 + 1871, Sara ...............

(boede i Almind).

H............ Hansdatter Hårs og Peder Henriksens søn.
Hans Hår, født 1801 + 1862, Mette Marie Pedersen, 

født 1799 f  1856 (boede sidst på Sorgenfri).

1. slæ gtled .
A. Jens Christensens og Mette Marie Jørgensdatters

datter.
Kristiane, født 1813 + 1893, Peter Sager (se stamtavle 

III 7 C); boede på gård nr. I a i Fredsted.

B. Peder Christensens og Dorthe Marie Zakariasdatters
børn.

Margrethe, født 1817, <v> Søren Pedersen (Lildhauge), født 
1819 (boede på Starup mark).

Ane, født 1820, Anders Johansen Frost, født 1801 
(boede på Beckeshus).

Barbara, født 1823, oc Niels Hansen, født 1825.
Flere børn.
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C. Peder Kudsks og  Ane Margrethe Pedersdatters børn.
John, født 1834, Sørensine Pedersen, født 1837 (bor 

i Brakker).
Holger Jepsen, født 1845 f  1880, <v> Ane Softe Thomsen, 

født 1848 (boede på Starup mark).
Flere børn.

D. Anders Pedersens og Maren Christiansdatters søn.
Christian Rigelsen, født 1844, Marie Katrine Jensen (se 

8 G); bor i Vrå.

E. Anna Pedersdatters og Anton Meyers børn.
Frederik Vilhelm, født 1842 f 1904, co Mette Nielsen 

(boede i Nebel).
Christen, født 1844, co Bodil Softe Nielsen (se stamtavle 

III 7 D); bor i Ågård.
Søren, født 1847 f  1902, co Kirsten Nielsen (boede på 

Berntlund).
Flere børn.

F. Jakob J. Pedersens og Agnete Johnsdatters børn. 
John, født 1844 (bor i Nebel).
Peder Thomsen, født 1846.
Christen, født 1851.
Hans, født 1853.
Peter, født 1855 f 1894, cc Mathea Habenicht, født 1865. 
Dorthea, født 1858, "o Peter Lauesen (bor i Nebel).

Flere børn.

G. Maren Pedersdatters og Jakob Hansens datter.
Maren Dorthea Kirstine, født 1842 f  1908, Jeppe Jen

sen (boede i Brakker).
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H. Mette Katrine Pedersdatters og Mogens Jensens 
børn.

Maren, co arbejdsmand Ole Kristensen i Gravens. 
Jensine, oj arbejdsmand Jens Frederiksen, f  i Gravens.

Flere børn.

I. Jakob Bergs og Ane Laursdatters børn.
luer, født 1847 f  1903, oo Kirstine Hansen (boede på 

gård nr. VIII i Starup); se 8 E.
Kirstine Marie, født 1856, co 1 Peder Roed, co 2 Jørgen 

Nielsen (bor på Donsgård).
Flere børn.

J.................Hansdatters og Jens Jensens søn.
Søren Peter, født 1845, oo Ane Hansen (se M) ; bor i Egholt.

K. Ane Hansdatters og Niels Snedkers børn. 
Anders, født 1838 t  1871; arkitekt.
Martin, født 1846, oo Jensine Villadsen, født 1848 f  1897

(boede på Starup mark).
Maren, født 1857 f  - , hjuler Niels Chr. Nielsen

(boede på Fredsted mark).
Flere børn.

L. Laurits Thuesens og S a r a ...........s børn.
Kirstine, oo luer Koed (boede i Møsvrå).
Marie, co Henrik Junker Jespersen f  (bor i Nebel). 
Dinessine, co Hans Peter Hansen (bor på Almind mark).

M. Hans Hårs og Mette Marie Pedersens børn.
Jørgen Raun, født 1828 f 1910, oo Maren Christensen

Raun, født 1823 f 1901 (boede i Nebel).
Maren, født 1829 f, Niels Peder Pedersen Bundgård

(se st. II 4 A).
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Kirsten, født 1831 f ,  <v> Hans Andersen, født 1832 f  (boede 
i Oustrup).

Peder Baun, født 1833 f 1909, Ane Hansen Roed, født 
1844 (boede i Nebel); se stamtavle VII 6.

Ane Kirstine, født 1834 f  1900 Henrik Raun Hansen, 
født 1829 f  1894 (boede på Sorgenfri).

Ane, født 1837 f, Søren Peter Jensen (se J).

8« slæ gtled.
A. Barbara Pedersdatters og* Niels Hansens sen. 

Peder Nielsen, bor på Fredsted nørremark.

B. John Pedersens og  Sørensine Pedersens børn.
Peder, født 1862 (bor i Fuglsang).
Peder Mølkjer, født 1875, Marie Jørgensen, født 1882 

(bor på Venborgvang).
Flere børn.

C. Fr. V. Meyers og Mette Nielsens børn.
Anton Engelhardt, maler (bor i Nebel).
Niels, o j  Anne Therkildsen (bor i Nebel).
Anna, o j  Therkild Jørgensen Therkildsen (bor i Nebel).

D. Chr. Meyers og Sofie Nielsens børn.
Niels, født 1868, Mary Hansen, født 1871 (bor på En- 

højgård).
Anton, født 1871.
Peter, født 1874, Karen Bjerg, født 1880 (bor i Nebel). 
Andreas, født 1878.

E. Søren Meyers og Kirsten Nielsens børn.
Niels, født 1882 f 1911, Kristine Berg (boede på gård

nr. VIII i Stamp); se 7 I.
Flere børn.
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F. Maren D. K. Pedersdatters og Jeppe Jensens børn.
Niels Peter, født 1875, o? Julie Alfrida Pedersen, født 1886, 

snedker (bor i Ågård).
Marie Katrine, født 1870, cu Christian Rigelsen Andersen 

(se 7 D).
Karl, født 1879, Mary Jakobsen, født 1887 (bor i 

Brakker).
Jens, født 1872.

G. Søren Peter Jensens og Ane Hansens datter.
Mette Marie, født 1862, eo Hans Jensen, født 1850 (bor i 

Nebel).

H. Martin Nielsens og Jensine Villadsens datter. 
Anne Hedevig, født 1877, cv Peder Emil Poulsen, født 1871

(bor på Starup mark).

I. Kirsten Hansens og Hans Andersens søn.
Anders Sørensen (bor i Nebel).

J. Peder Ravn Hansens og Ane Hansen Roeds børn.
Mette Marie, Jens Ravn (bor i Højrup).
Niels Hansen, født 1877, Johanne Olesen, født 1872 

(bor i Nebel).
Flere børn.

K. Ane Kirstine Hansens og Henrik Ravns børn.
Hans Hår, født 1858, Nielsigne Nielsen, født 1863 

t  1911 (bor i Dons).
Hans Henrik, født 1861, o- Anna Sager (se stamt. Ill 

9 B); bor på Sorgenfri.
Else Marie, født 1865.
Maren, født 1878, Martin Pedersen, født 1881.

Flere børn.

25



Stamtavle ILDen yngre Skovgård-slægt.
1. slæ gtled .

Peder Sørensen Buhi, født i Nebel 1733 f  1797, eo Anne 
Hansdatter, enke efter Holger Hår (se stamtavle I 
3 B); boede på Skovgård.

2. slæ gtled .
Holger, født 1763 f 1842, Karen Lauritsdatter, født 

1770 f 1834 (boede på Skovgård).
Flere børn.

3. slæ gtled.
Holger Pedersen Buhis og Karen Lauritsdatters børn.
Laurits, født 1797 (boede i Pjedsted).
Anna, født 1799, Peder Nielsen Bundgård, født 1787 

(boede i Smidstrup).
Peder, født 1801 (boede i Velling).
Agnete, født 1803 f  1890, Søren Madsen Buhi (se 

stamtavle III 5), født i Dons 1777 f  1855 (boede 
på gård nr. III i Hesselballe).

Maren, født 1805 f  1885, oc Niels Pedersen Jensen 
Fischer, født 1810 f 1876 (boede på Højgård o. a. st.).

Niels, født 1807.
Mette Marie, født 1810 f 1880, Johan Vilhelm Ber

telsen, født 1810 f 1885 (boede på Egeland).
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Gunner, født 1813 f 1878, <v> Jens Henriksen, født 1811 
f  1895 (boede på Skovgård).

4. slæ gtled .
A. Anne Holgersdatter Buhis og  P. N. Bundgårds børn.
Niels Peder, født 1820, ~  Maren Hansen Ravn (se 

stamtavle I 7 M); boede i Læborg.
Maren, født 1829 f  1899, Ole Nielsen Hansen Dau- 

gård, født 1822 f  1909 (boede på gård nr. III i Starup).

B. Agnete Holgersdatter Buhis og  S. M. Buhis børn.
Holger, født 1833 f  1907, <v> Larsine Mikkelsen, født

1833 f  . . . .  (boede på Agnetesminde).
Kirsten, født 1834, cv> Peder Jørgensen, født 1825 f  1888

(boede på gård nr. III i Hesselballe).
Mads Peter, født 1846 f, cv> Angelica Hår.

C. Mette Marie H. Buhis og Johan Bertelsens børn. 
Maren, født 1836 f, <v> Christen Poulsen Berg, født

1829 f  1892 (folketingsmand for Koldingkredsen). 
Karen Buhi, født 1838 (bor på Egeland).
Ane Johanne, født 1841, Conrad Bendix Heinrich

von Nutzhorn (højskolelærer i Askov).
Otto Kged, født 1844 f (provst).

Flere børn.

D. Gunner H. Buhis og  Jens Henriksens børn.
Holger Buhi, født 1839 f  1911 (boede først på Skov

gård, senere i Kolding).
Johanne, født 1841 f  ugift på Skovgård 1899.
Karen Buhi, født 1843, o j  Søren Bonnesen (boede en

tid på Drabæks mølle).
Ellen Magdalene, født 1845 f  1879, Peter Eskildsen

Andresen.
25*
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Henrik, født 1847, Charlotte Thygesen (se st. Ill 8 E); 
boede først på Bøgeskov, nu i Kolding.

Flere børn.

S. slæ gtled .
A. Niels Peder Pedersen Bundgårds 

og  Maren H. Ravns datter.
Ane, Niels Hansen (uddeler i Nebel brugsforening).

B. Maren P. Bundgårds og Ole Daugårds børn.
Ane Katrine, Jens Christensen (se stamtavle III 8 F). 
Peter, født 1866, ou Johanne Lauridsen (bor på gård

nr. III i Starup).
Flere børn.

C. Karen Buhl Henriksens og Søren Bonnesens datter.
Agnete, født 1875, ou Axel Thygesen (se stamtavle III 8 E).



Stamtavle III.Hesselballe-slægten.
1« slæ gtled.

Madtz Andersen (boede 1662 på gård nr. III i Hesselballe).

2. slæ gtled.
Anders Madtzen (boede 1688 og 1718 på gård nr. III i 

Hesselballe).

3. slæ gtled .
Peder Andersen, født 1674 f 1740, Kirsten Jakobsdaiter 

(se stamt. 1 3 A); boede på gård nr. III i Hesselballe.

4. slæ gtled.
Sofie, f  1757, Niels Sørensen Kyed, født 1713 f  1784 

(boede på Egeland).
Anders, født 1719 (boede i Høllund).
Peder, født 1723, cxp Dorthe Jespersdatter (se stamt. 1 4 A); 

boede i Tudvad.
Kirsten, født 1727 f  1807, Erik Nielsen Lysholt, født 

1735 f 1807 (boede på gård nr. III i Hesselballe).

5. slæ gtled.
A. Sofie Pedersdatters og Niels Sørensen Kyeds børn.
Mette Kirstine, født 1741, oo Ole Madsen, født 1735 f  1797 

(boede på gård nr. V i Starup).



374

Søren, født 1743 f ugift på Egeland 1828.
Johan Otto, født 1749 t  1832, oc Maren Poulsdatter, født 

1750 f  1831 (boede på Egeland).

B. Anders Pedersens børn.
Kirsten, født 1754 f  1819, co Peter Sager, født 1760 f 1826 

(boede på Haraidskær fabrik).
Jes (boede i Høllund).

C. Peder Pedersens og  Dorthe Jespersdatters børn.
Jens, født 1755 f 1810, oo Maren Pedersdatter (se stamt. 

IV 5 C); boede først på gård nr. I b i Fredsted, 
siden på gård nr. I i Hesselballe.

Kirsten, født 1766 + 1831, oo Søren Madsen Buhi, født 
1777 f 1855 (boede på gård nr. III i Hesselballe); 
se st. II 3.

Flere børn.

6. slæ gtled»
A. Mette Kirstine N. Kyeds og Ole Madsens børn.

Mads, født 1764, co enken Diderica Marie Jakobsdatter 
(boede i Ågård kro).

Søren, født 1772 f 1836, oo broderens enke Lene Marie 
Jensdatter (boede i Ågård kro).

Christen, født 1775 f 1824, co Lene Marie Jensdatter 
(boede i Ågård kro).

Marie Kirstine, født 1780 f  1838, oo Mads Jørgensen 
(boede på Nørballegård).

Flere børn.

B. Kirsten Andersdatters og  Peter Sagers børn.
Anne, født 1787, oo Niels Andersen Hansen Daugård, født

1779 (boede på Daugårdsminde i Stubberup).
Peter, født 1789 f  1832, oo Birgitte Huidtfeldt fra Vejle, 

f  1884 (boede på Haraidskær fabrik).
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Sofie Marie, født 1795, ou landmåler H. Kidde (boede på 
Kiddegård).

Flere børn.

C. Jes Andersens søn.
Niels, født 1807 f  1885, ou Kirstine Hansdatter, født 1817 

I  1883 (boede på gård nr. I i Ågård); se stamt. VI 5 A.

D. Jens Pedersens og  Maren Pedersdatters børn.
Peder (Fredsted), født 1786 f  1869, ou 1 Johanne Peders- 

datter, født 1798 f  1620, 2 Kirsten Marie Peders-
datter, født 1796 f  1868 (boede i Elkjærhus).

Laurits (Fredsted), født 1793 f  1887, ou Christiane Char
lotte Kjær, født 1805 f  1862 (boede på Hesselballegård).

Jens, født 1796 f 1874, ou Ane Kirstine Sørensdatter (boede 
i »Østerlide«).

Ane, født 1804 f 1894, Hans Peder Jørgensen (se 
stamt. IV 6 B).

1. slæ gtled.
A. Mads Olesens og  Diderica Marie Jakobsdatters børn.
Jens Damkjær, født 1803 f  1871, ou Else Marie Sørens- 

datter, født 1809 t  1869 (boede i Ågård kro).
Flere børn.

B. Christen Olesens og Lene Marie Jensdatters datter. 
Mette Kirstine, født 1815 f 1841, ou Jens Skoutrup, født

1809 (boede i Ågård kro).

C. Anna P. Sagers og  Niels Andersen H. Daugårds børn.
Peter Sager, født 1806 f  1869, ou Kristiane Jensdatter (se 

stamt. I 7 A); boede på gård nr. I a i Fredsted.
Niels, født 1813 f  1884, ou enken Karen Sørensdatter 

(boede på gård nr. III i Fredsted).
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Jens, født 1818 t  1858, co Karen Marie Ravn, født 1828 
f  1875 (boede på Daugårdsniinde i Fredsted).

Flere børn.

D. Niels Jessens og Kirstine Hansdatters børn. 
Bodil Sofie, født 1845, cc Christen Antonsen Meyer (se

stamt. I 7 E).
Flere børn.

E. Peder Jensen Fredsteds og Johanne Pedersdatters
datter.

Maren, født 1819 + 1900, co Peder Jensen Berg (se stam
tavle V 5 B).

F. Peder Jensen Fredsteds og Kirsten Marie Peders
datters søn.

Jens, født 1829, Ellen Sofie Johnsen (boede i Elkjærhus).

6. Laurits Jensen Fredsteds og Christiane Charlotte 
Kjærs børn.

Christian Sofas Kjær, født 1832 f  1858.
Jensine Marie Sofie, født 1836 f 1904, oo Christian Thy- 

gesen f 1891 (boede på Gammeleje).

H. Jens Jensens og Ane Kirstine Sørensdatters børn.
Maren, født 1831 f, co Hans Pedersen, født 1828 f  (boede 

på Fredsted mark).
Inger Marie, født 1835 f  1863, co Johan Otto Kyed Poul

sen (se st. V 6 A).
Ane Dorthe, født 1838 f, Hans Christensen, født 1837 f 

(boede i »Østerlide«).
Flere børn.
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8. slæ gtled .
A. Peter Sager Nielsens og Kristiane Jensdatters børn.
Jens, født 1832 f 1875, co 1 Karen Marie Andersdatter, 

født 1836, co 2 Margrethe Jørgensen (boede sidst i 
Vejle).

Niels Andersen, født 1833, co Ane Pedersen Terp (se stam
tavle 5 6 C ); bor på Skovlykke i Fredsted.

Flere børn.

B. Niels Daugårds og  Karen Sørensdatters børn.
Ane, født 1841, co Niels Peter Hansen, født 1846 (bor i 

Nebel).
Jens, født 1845, co Maren Ladegård, født 1852 f  1907 

(bor på gård nr. III (Toftvang) i Fredsted).

C. Jens Daugårds og Karen Marie Ravns børn.
Jens Ravn, født 1851 j* 1907, ^o Else Marie Nielsen, født 

1856 (boede på gård nr. IX i Brakker, var sidst 
stationsforstander i Gravens).

Niels Andersen, født 1854 (bor i Viuf).
Jens Daugård, født 1858, co 1 Mette Kirstine Petersen, 

co 2 Hansine Andersen Fischer, født 1862 (forhenv. 
gårdejer på Daugårdsminde i Fredsted); se st. VII 5 B.

Flere børn.

D. Jens P. Fredsteds og Ellen Sofie Johnsens børn.
Peder, født 1861 (bor på Olufsdahl i Fredsted).
Kirstine Marie, født 1863.

E. Jensine Marie Sofie Fredsteds og Chr.Thygesens børn. 
Jens Christoffer, født 1858 (bor på Dalbygård).
Charlotte, født 1859, co Henrik Henriksen (se stamt II 4 D). 
Hedevig, født 1867, co Christian Sørensen, født 1868 (boede

først på Gammeleje, nu i Odense).
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Valdemar, født 1869 (cand. mag., København).
Axel, født 1871, co Agnete Bonnesen (se stamtavle II 5 C);

bor på Hesselballegård.
Flere børn.

F. Ane Dorthe Jensens og Hans Christensens børn. 
Christen (manufakturhandler i Ringkøbing).
Jens, cc Ane Katrine Daugård (se stamtavle II 5 B);

boede først i Vindelev, nu i Ødis.

9. slæ gtled«
A. Jens Sagers og Karen Marie Andersdatters datter. 
Kristine, født 1863 (bor i Hellerup).

B. Niels Andersen Sagers og  Ane P. Terps børn. 
Peter, født 1871, cc Ane Snogh (bor i Hallendrup).
Jens Peter, født 1875 (bor på Skovlykke).
Anna, født 1877, co Hans Henrik Ravn (se stamt. I 8 M). 
Kristiane, født 1880, co Niels Ravn (se D).
Anne Marie, født 1883, oo Poul Lindholm, født 1869 (bor

i Ågård friskole).

C. Jens Daugårds og Maren Ladegårds børn. 
Karen, født 1877, eo Jørgen Henriksen Ravn, født 1871

(forstander for Hejis efterskole).
Marie, født 1880.
Niels, født 1882.
Hans, født 1883.
Peder Ladegård, født 1896.

D. Jens Ravn Jensens og Else Marie Nielsens børn. 
Jens, født 1877, co Emma Munch, født 1877 (lokomotiv

fører ved Kolding—Egtved-banen).
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Niels, født 1878, Kristiane Sager (se B); forpagter på
Stids mølle.

Rasmus, født 1880, cu Marie Dam (bor i Kolding). 
Margrethe, født 1884, Verner Andersen, født 1886,

(skrædder i Svendborg).
Karen Marie, født 1887.
Petra, født 1891.
Johanne, født 1894.
Maren, født 1896.



Stamtavle IV.F red sted-slægten.
1. slæ gtled.

Christen Dynnesen, oo Voldborg (boede omkring 1660 på 
gård nr. I i Fredsted).

2. slægtled«
Maren C hr istensdatter, oc Ude Jensen, f  1701 (boede på 

gård nr. I i Fredsted).

3« slægtled«
Christen, født 1672 (boede i Taulov).
Jørgen, født 1675 (boede på gård nr. I b i Fredsted). 
Jep, født 1677 (boede i Kongsted).
Kirsten, født 1684 f 1754, oc Mads Sørensen i Starup. 
Mette, født 1689 f  1759, oo Peder Jensen, f  1755 (boede

på gård nr. I a i Fred sted).
Maren, født 1694 f 1765, oo 1 Jens Madsen Piengård, 

f  1738, oc 2 Peder Nielsen, f 1760 (boede på gård 
nr. IV i Starup).

Flere børn.

4. slægtled«
A. Jørgen Udesens børn.

Ude, t  1763, oo Maren Pedersdatter (boede på gård nr. XI 
i Starup).
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Hans, født 1714 f 1750, ou Anna Jensdatter, født 1729 
t  1793 (boede på gård nr. X i Starup).

Peder, født 1716 f  1809, eu 1 Maren Jakobsdatter (se 
stamt. I 3 B), cv 2 Karen Pedersdatter, født 1725 
t  1802 (boede på gård nr. I b i Fredsted).

Agnete, født 1719, eu Jørgen Christensen af Vesterby. 
Flere børn.

B. Mette Udsdatters og Peder Jensens børn.
Ude, født 1714 f 1789, eu Kirsten Jakobsdatter Hår (se 

st. I 3B); boede på gård nr. II i Fredsted.
Jens, født 1717 f 1764, ou Anna Marie Jensdatter, f 1763, 

trolovet med Anna Jensdatter (se stamtavle I 5 A); 
boede på gård nr. Ia  i Fredsted.

Kirsten, født 1720 f  1763, ou 1 Jens Pedersen Roed, født 
1720 f  1758, ou 2 Jesper Bertelsen (boede på gård 
nr. III i Fredsted).

C. Maren Udsdatters og Jens Madsen Piengårds børn. 
Voldborg, født 1733, ou Jørgen Jensen, født 1733 (boede

på gård nr. IV i Starup).
Flere børn.

S. slæ gtled.
A. Hans Jørgensens og Anna Jensdatters datter. 

Margrethe, født 1750 f  1831, ou Peder Thulesen fra Lejr
skov, født 1742 f  1807 (boede på gård nr. X i Starup).

B. Peder Jørgensens og Maren Jakobsdatters søn. 
Jørgen, født 1752 f  1826, ou Ane Nielsdatter Bruun, født

1770 f I860 (boede siden 1794 på gård nr. VII i 
Fredsted).
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C. Peder Jørgensens og Karen Pedersdatters børn. 
Maren, født 1763 f  1808, Jens Pedersen (se st. III 5 C).

Flere børn.

D. Ude Pedersens og  Kirsten Jakobsdatters børn.
Voldborg, født 1742, Jørgen Pedersen, født 1743 f  1803 

(boede på gård nr. I i Hesselballe).
Peder, født 1749 f 1808, ru Maren Thomasdatter, født 

1755 f 1815 (boede først på gård nr. II i Fredsted, 
siden på Breininglnnd i Starup).

Mette, født 1751, c-o Søren Christensen i Herslev.

6« slæ gtled .
A. Margrethe Hansdatters og Peder Thulesens børn. 
Kirsten, født 1794 f 1844, 1 Erik Sørensen af Ankers

hus, ru 2 Hans Hansen Buhi, født 1776 t  1821
(boede på gård nr. X i Starup).

Flere børn.

B. Jørgen Pedersens og Ane Nielsdatter Bruuns børn. 
Niels, født 1798, ru Ane Johanne Sørensdatter (boede i

Viuf).
Hans Peder, født 1801 f  1887, ru  Ane Jensdatter (se 

stamt III 6 D); boede på gård nr. VII i Fredsted.
Marie, født 1805, ru Peder Christensen, født 1806 (boede 

i Viuf).

C. Peder Udesens og  Maren Thomasdatters børn. 
Ude, født 1780 t  1839, ru Dorthe Marie Olufsdatter, født

1783 f  1859 (boede på gård nr. II i Fredsted). 
Kirsten Marie, født 1796 f 1868, Peder Jensen Fredsted

(se stamt. Ill 6 D).
Flere børn.
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7. slæ gtled .
A. Kirsten Pedersdatters og Hans Hansen Buhis børn. 
Peder, født 1810 j* 1851, co Kirstine Christensdatter Grun

net, født 1816 f 1873 (boede først på gård nr. X i
Starup, siden i Brakker).

Flere børn.

B. Hans Peder Jørgensens og Ane Jensdatters børn.
Jørgen Bjerregård, født 1833 f, eo Else Nielsen (boede i 

Viuf).
Maren Bjerregård, født 1838, oj Mads Nielsen (boede i 

Kolding).
Ane Marie Bjerregård, født 1840, co luer Koed Pedersen, 

født 1833.
Niels Bjerregård, født 1843 (bor i Fredsted).
Karen Bjerregård, født 1846 (bor i Fredsted).

C. Marie Jørgensdatters og Peder Christensens søn.
Jørgen Bjerregård, Maren Sørensen (boede først i Viuf, 

flyttede senere til Høgsholt).

D. Ude Pedersens og Dorthe Marie Olufsdatters børn. 
Peder, født 1805 f  1890, cc 1 Ane Marie Sørensdatter, 

født 1815 f 1846, ro 2 Marie Jensdatter (boede på
Fredsted mark).

Maren, født 1809, co Peder Sejersen, født 1798 (boede på 
Viuf mark).

Hans, født 1812, Ellen Marie Bertelsdatter fra Bred
strup (boede først på gård nr. II i Fredsted, senere 
på Vingsted mølle o. fl. steder).

Marie Kirstine, født 1816 f 1873, co 1 Søren Pedersen, 
født 1799 f 1848, co 2 Christen Melchiorsen fra St. 
Velling, født 1817 |  1882 (boede på Starup mark).
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Mette, født 1818, Lauge Pedersen, født 1804 (boede 
først på Fredsted mark, siden i Ågård).

Karen, født 1820, <x> John Christensen fra Linneballe, 
født 1811.

Flere børn.

8. slæ gtled.
A. Peder Buhis og Kirstine Christensdatters børn. 

Hans, født 1835, cv Ane Sofie Andersen fra Nebel, født 1837. 
Else, født 1837, luer Andersen, født 1829 f  1890 (boede

i Brakker)
Birthe, født 1840 f 1864, cx. Jens Peder Jensen, født 1837. 
Niets, født 1847, Valborg Christiane Henriette Vilhelmine

Zimmer, født 1848 f 1874.
Henrik, født 1850.

Flere børn.

B. Jørgen Bjerregårds og  Else Nielsens børn.
Mette, f.
Peder (boede først i Viuf, nu i Kolding).

C. Jørgen Bjerregårds og Maren Sørensens søn. 
Peter Chr. Bjerregård (en tid læge i Agård, nu i Silkeborg).

D. Peder Udesens og Ane Marie Sørensdatters børn. 
Ude, født 1839, Else Marie Ladegård (maler, bor på

Fredsted mark).
Ane Else, født 1842, oc Jens Christensen Jørgensen i Skibet, 

født 1836.
Flere børn.

E. Peder Udesens og Marie Jensdatters børn.
Jens Bjerregård, født 1848 (bor på Fredsted mark).

Flere børn.
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F. Maren Udsdatters og Peder Sejersens søn.
Sejer Pedersen (boede en tid i Ågård).

G. Marie Kirstine Udsdatters og  Søren Pedersens børn. 
Ane Johanne, født 1839, Søren Jensen Christensen af

Stubdrup, født 1840.
Dorthe Marie, født 1846, Laust Thuesen Andersen, født 

1832 (boede på Starup mark).

9. slæ gtled.
Else Pedersen Buhis og Iver Andersens søn. 

Anders, født 1862, Kirsten Johannesen, født 1870
(blikkenslager, bor i Ågård).

26



Stamtavle V.Ødegård-slægten.
1. slæ gtled.

Peder Jensen f  1729 (boede på Ødegård).

2. slæ gtled.
Christen Pedersen f  1769, ~  Anna Christensdatter, født 1694 

f  1775 (boede på Ødegård).

3. slæ gtled.
Margrethe f  1775, ~  Jens Pedersen fra Hesselballe, født 1727 

t  1793 (boede på Ødegård).
Peder (Ulv), født 1743 f  1810, ~  Kirsten Olufsdatter fra 

Hesselballe, født 1741 f  1805 (boede på gård nr. V 
i Brakker).

Flere børn.

4. slægtled«
A. Margrethe Christensdatters og Jens Pedersens børn. 
Anna, født 1767, ~  Jørgen Christensen, Lille Lihine. 
Christen (Bødker), født 1770 f 1845 (boede i Stamp). 
Maren, født 1773 f  1846, ~  1 Jens Hansen Berg, født 1762

f 1815, ~  2 Iver Jakobsen (se stamtavle I 5 D) ; 
boede på Ødegård.

Flere børn.
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B. Peder Christensens (Ulvs) og Kirsten Olufs 
datters børn.

Anna, født 1774 j* 1807, ~  Niels Sørensen Terp, født 1767 
t  1842 (boede på gård nr. V i Brakker).

Flere børn.
5« slæ gtled.

A. Anna Christensdatters og Jørgen Christensens søn. 
Hans, født 1805 y 1881, ~  Ane Kirstine Jensdatter (se B);

boede på Starup mark.

B. Maren Jensdatters og Jens H. Bergs børn. 
Maren, født 1798, ~  Poul Pedersen, Venborg, født 1795. 
Ane Kirstine, født 1806 f 1862, ~  Hans Jørgensen (se A). 
Peder, født 1810 f  1899, ~  Maren Pedersdatter Fredsted

(se st. III 7 E); boede på Ødegård.
Flere børn.

C. Anna Pedersdatters og Niels S. Terps børn. 
Peder, født 1801 f 1859, ~  Ane Jørgensen fra Refsgård,

født 1809 f 1884 (boede på Terpsminde).
Flere børn.

6. slæ gtled.
A. Maren Jensdatters og Poul Pedersens børn. 

Johan Otto Kyed, født 1830 f 1895, ~  1 Inger Marie Jen
sen (se stamt. Ill 7 H), ~  2 Sine Marie Sørensdatter, 
født 1835 f 1876 (boede på Starup mark).

luer f 1862 (boede en kort tid i Brakker).
Flere børn.

B. Peder Bergs og Maren Pedersdatter Fredsteds børn. 
Maren, født 1843, ~  Hans Jørgen Jakobsen (se stamt. VI

5 C); bor på Ødegård.
Kristiane, født 1853.

Flere børn.
26*
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C. Peder Nielsen Terps og Ane Jørgensens børn«
Niels, født 1837, — Ellen Kirstine Qvist f (bor i Viuf). 
Poul, født 1845, — Margrethe Jørgensen fra Røjgård (boede

først på Terpsminde, nu i Agård).
Ane, født 1847 f 1911,— N. Andersen Sager (se stamt. Ill 8 A). 

Flere børn.

7. slægtled.«
A. Johan Kyed Poulsens 

og Sine Marie Sørensdatters børn.
Inger (bor i Vejle).

Flere børn.

B. Maren P. Bergs og  Hans Jørgen Jakobsens børn.
Peder Berg, født 1868, — Martha Brink (bor i Svinholt). 
Jakob, født 1870, — Margrethe Bertelsen, født 1879 (bor

i Starup).
Jens Berg, født 1872.
Anna, født 1875.
Kirstine, født 1877.
Marie, født 1882, — smed Jens Møller, født 1885 (bor i 

Rugsted).



Stamtavle VLGjelballe-slægten.
1. slæ gtled.

Thule Jørgensen (fra Gjelballe), ~  Sofie Michelsdatter fra
Ågård (boede fra 1729 på gård nr. IV i Ågård).

2. slæ gtled,
Jørgen, født 1730 f  1780, ~  Maren Pedersdatter, født 1726 

f 1807 (boede på gård nr. VII i Ågård).
Michel, født 1732 (boede på gård nr. IV i Ågård).

3. slæ gtled.
Jørgen Thulesens og  Maren Pedersdatters børn. 

Maren, født 1756 f 1831, ~  Hans Jørgensen, født 1759
f 1839 (boede på gård nr. I i Ågård).

Peder, født 1760, ~  enken Sofie Nielsdatter pa Enhøjgård. 
Thule, født 1765, f  1838, ~  Kirsten Jensdatter, født 1775

I 1855 (boede en tid på Enhøjgård).
Hans, født 1768 f 1829, 1 Cathrine Sofie Nielsdatter,

født 1771 f 1801, ~  2 Mette Jakobsdatter, født 1769 
f  1847 (boede først på Starup mark, siden på gård 
nr. I i Borlev).

4. slæ gtled.
A. Maren Jørgensdatters og Hans Jørgensens børn. 

Mette, født 1782 f  1820,~  Niels Nielsen (Rolighed), født 1778
(boede på Sorgenfri).



390

Bodil, født 1786 f 1817, ~  Hans Hans Hansen Buch, 
født 1786 f 1846 (boede på Chr. Meyers gård i 
Ågård).

B. Thule Jørgensens og Kirsten Jensdatters børn.
Ellen Kirstine, født 1807, ~  Martin Knudsen (boede på 

Starup mark).
Enevold, født 1814 f 1893 (boede i Starup by).

Flere børn.

C. Hans Jørgensens og Cathrine Sofie Nielsdatters søn. 
Jørgen (Ågård), født 1801 f 1836, ~  Ane Katrine Thomas

datter (skolelærer i Agård).

D. Hans Jørgensens og Mette Jakobsdatters børn.
Jakob, født 1805 f 1854, ~  1 Ane Grejsdatter, født 1817 

f 1851, ~  2 Ane Margrethe Thomasdatter fra Smid- 
strup, f (boede i Borlev).

Hans, født 1808 f  1883, Maren Thomasdatter, f  (boede 
i Borlev).

Flere børn.

5. slæ gtled.
A. Bodil Hansdatters og Hans H. Buchs datter. 

Kirstine, født 1817 f  1883, ~  Niels Jessen (se stamt. Ill 6 C).

B. Ellen Kirstine Thulesdatters og  
Martin Knudsens børn.

Thule, født 1846 f  1905, ~  Birgitte Marie Jakobsen, (boede 
på Starup mark).

Flere børn.

C. Jakob Hansens og Ane Grejsdatters børn. 
Hans Jørgen, født 1838, ~  Maren Pedersen Berg (se stam

tavle V 6 B).
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Gregers, født 1843 f , ~  Kirsten Sørensen (boede en 
tid på Stamp mark).

Jens, født 1849 f 1909, ~  Marie Christiansen f 1910 
(boede på Stamp mark).

D. Hans Hansens og Maren Thomasdatters børn. 
Sidsel Katrine, født 1841 f 1909, co Jørgen Pedersen Qvist

fra Gårslev, født 1839 (boede i Borlev).
Flere Børn.

6. slæ gtled.
A. Gregers Jakobsens og Kirsten Sørensens børn. 

Anna, født 1878, o? skrædder Hans Jørgen Sørensen, født
1876 (bor i Gravens).

Flere Børn.

B. Sidsel Katrine Hansens og Jørgen P. Qvists børn. 
Hans Hansen, født 1874, co Maren Jørgensen, født 1887. 
Kirstine, født 1876.



Stamtavle VILFischer-slægten.
1. slæ gtled.

Peder Andersen fra Andkjær, f  1739, I Else Jensdat
ter Løvland, 2 Johanne Hansdatter (boede på gård 
nr. IX i Starup).

2. slæ gtled .
Peder Andersens og  Johanne Hansdatters børn.

Anders Pedersen Fischer, født 1723 f  1781, 1 Mette
Jørgensdatler fra gård nr. XIII, f 1755, 2 Mette
Clemensdatter fra gård nr. XIII, f 1759, co 3 Dor
thea Jensdatter, født 1734 f 1809 (boede på gård 
nr. IV i Starup).

Hans, født 1728 (boede i Stubdrup i Harth).

3. slæ gtled.
A. Anders P. Fischers og  Mette Jørgensdatters børn. 
Peder, født 1751 f  1809, Angenethe Hansdatter, født

1755 f  1827 (boede på gård nr. IX i Brakker).
Jørgen, født 1754 f ung.

B. Anders P. Fischers og  Mette Clemensdatters datter. 
Mette, født 1756.
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C. Anders P. Fisehers og Dorthea Jensdatters børn. 
Jens, født 1767 f  1831, cv Johanne Jakobsdatter, født 1785

I 1867 (boede på gård nr. IV i Starup).
Johanne, født 1769, oc Jens Andersen Raun i Jordrup.

4. slæ gtled .
A. Peder Andersen Fischers 

og Angenethe Hansdatters børn.

Else Cathrine, født 1792 f 1865, John Hansen Roed 
fra Roedgård, født 1785 f 1835 (boede på gård nr. 
IX i Brakker).

Flere børn.

B. Jens Andersen Fischers 
og Johanne Jakobsdatters børn.

Niels Pedersen, født 1810 f 1876, Maren Holgersdatter 
Buhi (se stamt. II 3).

Ane Johanne, født 1813, Niels Jepsen (Poder) af Al
mind, født 1809.

Anders, født 1815 f 1875, 1 Karen Laursdatter Huiid,
født 1810 f 1845, 2 Trine Madsdatter (boede på
Buchlandsgård).

Mette Marie, født 1817, Peder Matlhiasen Rasmussen, 
født 1795 (boede i Horsted).

Dorthe, født 1819, Mads Pedersen fra Smidstrup, født 
1811.

Jakobine, født 1821 f  1894, Jens Jakobsen fra Mejs
ling, født 1820 t  1877 (boede i Varmkær).

Maren, født 1823, ro skolelærer Hans Schjøth i Vester, 
født 1821.

Jakob, født 1826 (boede i Bølling).
luer Koed, født 1828 f  1895, Maren Madsdatter, født 

1833 f  1894 (boede i Ågård).
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5» slæ gtled
A. Else Cathrine Pedersdatters og John H. Roeds børn. 
Mette Marie, født 1813, co Mads Knudsen af Vesterby,

født 1808.
Hans, født 1815 f 1851, co Ane Margrethe Pedersdatter, 

født 1817 f  1881 (boede på gård nr. IX i Brakker).
Agnete, født 1818 f 1878, co Jakob Jesper Pedersen (se 

stamtavle I 6 C).
Flere børn.

B. Anders Jensen Fischers og Trine Madsdatters børn. 
Jens, født 1852, co Kirstine Rasmussen, født 1864 (bor på

Buchlandsgård).
Hansine, fø d t 1862, co Jens Daugård, (se stamt. Ill 8 C). 

Flere børn.

C. Jakobine Fischers og Jens Jakobsens børn. 
Johanne, født 1852, co Jens Bjerresgård Nielsen Kged,

født 1850 (bor i Varm kær).
Flere børn.

D. Iver Koed Fischers og Maren Madsdatters søn. 
Mads Jensen, født 1863, co Laurine Pedersen, født 1868

(bor i Agård).

6. slæ gtled.
Hans Johnsen Roeds 

og Ane Margrethe Pedersdatters børn.
Else Cathrine, født 1842, co Jens Nielsen Raun i Viuf. 
Ane, født 1844, co Peder Ravn Hansen (se stamt. I 7 M). 
Maren, født 1846, co lærer Kring i Jordrup.
Peder, født 1848 f 1890, co Kirstine Marie Berg (se stam

tavle I 7 I).
Flere børn.
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