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FORORD
Omtrent 70 år er gået siden August F. Schmidt skrev bogen: SKANDERUP SOGN, og meget har ændret sig gennem disse
70 år.
Desværre er det ret begrænset, hvad August Schmidt har skrevet om de gamle landsbyer og gårde i sognet, og da jeg som
udgangspunkt begyndte at samle oplysninger om landsbyen Nagbøl og dens historie og efterhånden også fik samlet en del
stof om de øvrige landsbyer, er jeg af forskellige mennesker blevet opfordret til at skrive noget af dette ned i en bog.

Det er baggrunden for, at jeg forsøger offentliggørelse af en del af det samlede materiale. Men det er ikke uden store
betænkeligheder, for hvad skal med, og hvad skal udelades?
Denne beskrivelse af sognets gamle gårde vil sikkert være præget af, at den er skrevet af en ældre bonde med dybe rødder i
det gamle bondesamfund, og ikke af en dygtig, velformuleret og øvet skribent. Der er sikkert meget, som burde være skrevet
anderledes og mere let tilgængeligt og overskueligt samt en del, der burde uddybes mere, men alt skal jo have en ende - også
dette skriveri. Historien bliver man aldrig færdig med, - hverken den yngre eller den ældre historie.
Med hensyn til den nyere historie har udviklingen bevirket, at meget af det skrevne hurtigt kan blive forældet, og hvad angår
den ældre historie, da bliver flere og flere af de gamle arkivalier, som er på Rigsarkivet og på vore Landsarkiver efterhånden
mere lettilgængelige, da de kan lånes hjem til stedlige arkiver i form af mikrofilm og mikrofich o. lgn., og noget af dette
kildemateriale kan måske give en bedre viden og være mere pålideligt end det, som tidligere har været kendt?

Det er især tiden efter Svenskekrigene, som har optaget mig meget med de kummerlige livsvilkår, befolkningen på denne
egn har levet under, men også toldgrænsetiden med smugleriet, samt den nyere tid med stationsbyens begyndelse og videre
udvikling, og endvidere pastor Moes særlige betydning for sognet med vækkelser og menighedsliv. Den stærke modstand
imod ham kom ofte til at give Skanderup sogn et ganske enestående særpræg.

Jeg har selv haft megen glæde af at arbejde med sognets historie, og jeg håber, at noget af det, jeg har samlet, kan være til
hjælp og af interesse for andre, og jeg håber, at man vil undskylde de mangler og fejl, der uden tvivl vil findes i denne bog.
Til sidst en stor tak til LOKALHISTORISK ARKIV I LUNDERSKOV samt til alle, der på forskellig måde har hjulpet og
støttet mig og givet mig værdifulde oplysninger.
Med dette vil jeg hermed overdrage mit manuskript til Lokalhistorisk forening og sige tak for, at de vil tage sig af det
praktiske og økonomiske, hvad angår udgivelsen af denne bog.

THOMAS O. CHRISTENSEN, Nagbøl, foråret 1995.
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LANDSBYEN SKANDERUP
Skanderup er en af de ældste landsbyer i sognet, og den har været den største i mange, mange år.
Der har langt tilbage i tiden været 16-20 gårde, huse og boelssteder i landsbyen.
11610 har vi en oversigt over landsbyens beboere i Koldinghus Lens Regnskab, hvor vi har navnene på beboerne.
Der er på dette tidspunkt:

3 selvejergårde (jordegne bønder),
13 større fæstegårde,
4 selvejerhusmænd, og
6 lejehusmænd eller inderster

samt desuden landsbysmeden PEDER SMED - altså ialt ca. 30 husstande.
De efterfølgende år med Svenskekrigene gjorde et stort indhug i den lokale befolkning.
Ifølge Provin Jørgensens oplysninger, flygtede adskillige beboere fra Skanderup til Kolding ved slutningen af
krigene, og en del døde af den efterfølgende pest.
Ifølge tingbøgeme var der flere ødegårde i adskillige år efter Svenskekrigene og et mindre befolkningstal.
Ved matrikuleringen i 1664 og den efterfølgende regulering 1688, fik gårdene numre fra 1 til 17.
I Markbogen fra 1683 samt ved Matrikuleringen 1688 oplyses, at der på følgende gårdes grund desuden også var
et boelssted, som hørte til gårdene, - nemlig ved
gård nr. 1 LARS PEDERSEN,
gård nr. 3 ANDERS JEPSEN, og
gård nr. 14 JEP LAURSEN.

Desuden var der noget kirkejord i byen.
Tiden efter Svenskekrigene var præget af megen fattigdom og elendighed på egnen. FROVIN JØRGENSEN har
i sin bog:“ En liden fattig by“ fortalt lidt om forholdene i Skanderup i 1722, og om hvordan man var plaget af
armod o.s.v.

Ved en opgørelse i Rytterprotokollen ca. 1740 over huse i Skanderup, som for størstedelen beboedes af ryttere eller såkaldte afdankede ryttere, nævnes 8 huse, hvori det ene en nedlagt gård foruden degnens og smedens huse
- ialt 25-27 beboelser iberegnet gårdene.
Ved Ryttergodsauktionen i 1765 blev landsbyen Skanderup købt af kancelliraad CLAUSEN, Østerbygaard. Dette
køb var ikke uden problemer for bønderne i Skanderup; man fik oprettet en kontrakt med ham, men det førte til
adskillige stridigheder, idet han forlangte arbejde af dem på Østerbygaard, hvilket de protesterede imod. 11785
slap de dog for denne ordning på grund af amtmand Hofmanns indgreb i sagen.
I 1774 blev landsbyens jord udskiftet og fordelt mellem de enkelte gårde, og på landsbykortet fra 1772 har vi et
nogenlunde godt billede af landsbyens udseende og størrelse - dog mangler Skanderupgaard, som er beliggende
lige udenfor kortets område.

SKANDERUP.
SAMMENLÆGNING AF GÅRDE
Adskillige af gårdene har en tid været delt i såkaldte halvgårde. Det gælder bl.a. gårdene nr. 4, nr. 11 og nr. 13.
Denne deling skete gerne , når børn skulle overtage gårde efter forældre. Men disse delinger var gerne kun for en
tid, så blev de atter sammenlagt. Efterhånden skete der flere sammenlægninger af de bestående gårde.
Den første var gård nr. 9 - den blev lagt ind til gård nr. 4: GRØNVANGGAARD.
Den næste, der blev sammenlagt var gård nr. 14, der blev lagt ind til gård nr. 16 - senere udflyttet som SKANDE
RUP NØRGAARD.
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Efter Ryttergodsauktionen i 1765 købte ejeren af gård nr. 5 Jens Viuf, SKANDERUPGAARD, - gård nr. 8, og den
blev derefter lagt ind under denne gård.
I de følgende år fulgte flere sammenlægninger - først gård nr. 1, der blev lagt sammen med gård nr. 11 :
WISSINGSMINDE.

Desuden blev gård nr. 17 - præstens såkaldte mensalgård - lagt under gård nr. 3 : HELENESMINDE.

Senere blev også gård nr. 12 lagt under gård nr. 2: MARIEGAARD.

UDSKIFTNING OG UDFLYTNING
Skanderup fik ved udskiftningen i 1774 en ret god ordning med jordfordeling mellem de forskellige gårde; de
fleste gårde fik deres agerjord i 1 eller 2 lodder, og desuden fik hver gård et stykke hedejord, evt. jord på landsby
ens overdrev. Desuden fik alle gårde et stykke skov. I tidens løb er der blevet handlet en del med disse lodder. 3 af
gårdene flyttede efter udskiftningen ud til deres marker i hver sin retning fra byen.
Gård nr. 10 - TVESGAARD - flyttede til Klebæk,
Gård nr. 16 - SKANDERUP NØRGAARD - flyttede mod nord,
Gård nr. 6 - DAMKJÆRHUS, nu Damkjærgaard - flyttede mod øst.
Midt i 1800-tallet flyttede også
gård nr. 15 - LANGAGERGAARD - til Klebæk, og
gård nr. 3 - KNUDSMINDE, nu Helenesminde - flyttede lidt udenfor byen.

På de udflyttede gårdes tofter blev der så efterhånden bygget en hel del huse, og her er den nuværende landsby
med Brugsen, skoler, valgmenighedskirke og beboelser efterhånden blevet til.
På landsbyens udmarker blev der så i 1800-tallet opført en del gårde og ejendomme, og i det følgende skal der
fortælles lidt om de enkelte gårdes historie og andre oplysninger om dem.
Ved matrikuleringen i 1844, som blev udført på grundlag af opmålinger og kort fra 1821, fik gårdene nye numre
og ny hartkomsansættelse, og alt dette skal også omtales.

o

Skandenip Udskiftning 1776

ÆILDSTÈ ORIGINAL BULLS

GÅRDE I SKANDERUP 1772
Gård nr. 1 :

Beliggende mellem Grønvanggaard og Wissingsminde og siden lagt under Wissingsminde.

Gård nr. 2:

Mariegaard. Omtrent samme sted som idag.

Gård nr. 3:

Helenesminde. Dengang lå den der, hvor Kastanieallé 33 nu er, og siden er den udflyttet til nu
værende plads .

Gård nr. 4:

Grønvanggaard. Stadig på samme sted.

Gård nr. 5:

Skanderupgaard. Beliggende lige udenfor kortet; samme sted som idag.

Gård nr. 6:

Damkjærgaard. Den lå ca. der, hvor den gamle skole siden er bygget: Kastanieallé nr. 19, og der
fra udflyttet til nuværende plads tæt ved Skanderup Landevej.

Gård nr. 7:

Lå mellem Mariegaard og Wissingsminde, og siden lagt under Wissingsminde.

Gård nr. 8:

Lå, hvor Brugsen nu er, og siden lagt under Skanderupgaard.

Gård nr. 9:

Har været ca. hvor Kastanieallé 17 nu er, og så lagt under Grønvanggaard.

Gård nr. 10:

Lå mellem Mariegaard og Wissingsminde, og blev så siden flyttet til Klebæk - den nuværende
Tvedsgård.

Gård nr. 11:

Wissingsminde. Samme sted som idag.

Gård nr. 12:

Harbogaarden. Lå på stedet, hvor Kastaneiallé 18 og 20 nu er.

Gård nr. 13:

Ejersminde. Er sikkert flyttet et lille stykke længere mod øst fra landsbyen til dens nuværende
plads.

Gård nr. 14:

Sammenlagt med nr. 16 ved siden af Grønvanggaard, men sikkert tidligere beliggende på den
modsatte side af vejen.

Gård nr. 15:

Langagergaard. Lå dengang, hvor Smedegyden nr. 1 nu er, og er siden flyttet til nuværende sted
i Klebæk, hvorpå der kom høker og bageri på stedet.

Gård nr. 16:

Skanderup Nørgaard. Lå dengang ved siden af Grønvanggaard, og blev siden flyttet ud til sin
nuværende plads ved Egeskovvej.

Gård nr. 17:

Præstens mensalgaard eller anneksgaard. Lå der, hvor Kastanieallé 33 nu er.

MATRIKELANSÆTTELSER I SKANDERUP BY 1688
1.

IVER TULLESEN. Selvejergård.

gi. hartkorn
nyt hartkorn

14-6-0-0
6-6-2-1

gi. hartkorn
nyt hartkorn

7-5-0-2
S-4-2-2
1-2-0-0
1-6-3-2

gi. hartkorn
nyt hartkorn

7-2-3-1
6-6-0-0

+ noget jord på I. Tullesens grund,
som LARS PETERSEN sidst påboede
+ kirkejord, som fornævnte mand bruger.

2.

OLUF N. BUCH. Ryttergård.
+ kirkejord til Andst kirke
+ do. til Skanderup kirke, ialt
+ skov.

3.

LAURS TULLESEN. Selvejergård.
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+ skov, samt et hus på gårdens
grund, beboet af ANDERS JEPSEN
+ kirkejord.
4.

Borgm. FAUST. Ryttergård.

0-3-2-2

gi. hartkorn
nythartkom

11-0-2-0
5-7-3-1

gi. hartkorn
nyt hartkorn

13-1-0-0
6-4-2-2

gi. hartkorn
nyt hartkorn

5-0-0-0
4-6-0-2

gi. hartkorn
nyt hartkorn

3-Ô-2-2
2-4-0-2
0-0-0-1

gi. hartkorn
nyt hartkorn

5-6-1-0
4-1-0-2
0-1-0-2
0-0-3-1

gi. hartkorn
nyt hartkorn

3-0-0-0
2-6-0-0
0-0-0-1

gi. hartkorn
nyt hartkorn

1-7-0-2
4-1-2-0
0-0-0-1

gi. hartkorn
nyt hartkorn

12-0-0-0
7-1-0-1

gi. hartkorn
nyt hartkorn

8-4-0-0
8-4-0-0

+ skov.
5.

Borgm. FAUST, Kolding. Selvejerg.

+ skov.
6.

GREGERS THOMSEN. Ryttergård.

+ skov.
7.

THYGE MADSEN. Ryttergård.

+ skov

8.

NIELS GREGERSEN. Ryttergård.

+ kirkejord
+ skov
9.

PEDER SKRÆDDER. Ryttergård.

+ skov
10.

RASMUS KNUDSEN. Ryttergård.

+ skov

11.

Sal. JON LASSENS enke. Ryttergård.

+ skov
12.

HANS THOMSEN ULF. Ryttergård.
+ skov

13.

THOMAS HANSEN og HANS NIELSEN,
Ryttergård.
+ skov

gi. hartkorn
nyt hartkorn

10-6-0-0
6-4-3-2
0-0-1-1

14.

ANDERS SØRENSEN. Ryttergård.

gi. hartkorn
nyt hartkorn

8-5-3-2
5-4-0-1

+ skov
+ hus, beboet af JEP LAURSEN
15.

JON JØRGENSEN. Ryttergård.

0-3-0-1
gi. hartkorn
nyt hartkorn

7-3-0-2
6-3-0-0
0-0-1-0
3-7-1-1

gi. hartkorn
nyt hartkorn

8-7-2-2
5-3-1-0

+ skov
+ noget jord?

16.

VISTI MIKKELSEN. Ryttergård.

17.

Hus, som hører under Præstegården
i Nagbøl, og som beboes af HANS MADSEN

Ovenstående liste er afskrevet på Landsarkivet i Viborg og er muligvis ikke fejlfri.
12

0-1-5-2

de gamle gårde i skanderup
GÅRD NR. 1
Denne gamle gård er forlængst forsvundet. Den var beliggende mellem Wissingsminde og Grønvanggaard. På det
gamle kort fra 1821 kan man se nogle af husene aftegnet, men de er senere helt forsvundet. Ved matrikuleringen
i 1844 fik den nr. 7, men da var gården overtaget af Wissingsminde.
Gård nr. 1 var tidligere en meget betydelig gård; den var først ansat til 14,6 tdr. hartkorn, men ved omvurderingen
1688 blev den sat til 6-6-2-1. TULLESEN-slægten og dens efterkommere havde den i mange år.
11610 er det IVER TULLESEN, der har den. Ifølge Jordebøger 1631 og 1641 nævnes TULLE IVERSEN, men
1653 står der i Jordebogen:

„ TULLE IVERSEN - i hans sted HANS CHRISTENSEN.“
HANS CHRISTENSEN blev gift med Tulles enke og var en betydelig mand - Delefoged under Koldinghus i
mange år.
Efter Svenskekrigene var gården noget ruineret, men kom dog ret hurtigt i nogenlunde stand igen.
1 1678 har stedsønnen IVER TULLESEN gården, og han har ifølge Skatteliste:

1 Svend og 2 Piger samt en Besætning på:
5 Heste,
5 Køer,
4 Stude,
2 Kvier,
4 Faar,
4 Svin og
2 Bistokke og
Forældrene på Aftægt.
Ved Syn paa Ryttergods i 1686 er besætningen forøget, og da er der af bygninger følgende:
Stuehus
Lade
Fæhus
Stald

15 Fag,
10 Fag,
17 Fag,
6 Fag.

„Bruget god, Manden ved Magt“ - står der . Det var en af de få gårde på egnen, der klarede sig nogenlunde.
11697 afgår Iver Tullesen ved døden og derefter bliver det sønnen JEP IVERSEN, efter at enken havde fortsat i et
par år. I Fæsteprotokollen 1702 står følgende:

„Iver Tullesens Enkes Gaard Skanderup Sogn og By, som har formedelst Alderdom afstaaet til hendes Søn Jep
Iversen. For Indfæstning 4 Rigsdaler“. Jep Iversen var gift med MAREN HANSDATTER BASSE fra Viuf.
I Fæsteprotokol 1711 står fortalt, at de klager over, at de er blevet frastjålet 44 alen lærred, som har ligget til
afblegning. En soldat Nicolaj Fansmed bliver anholdt for tyveriet. Han har da bl.a. fået syet 4 skjorter af dette
lærred, og han skal senere fremstilles for Herredstinget.
Jep Iversen døde 1719. Skifte den 23. november 1719: 4 sønner og 2 døtre, og af sønnerne blev den ene Tulle
Iversen siden præst i Vestjylland, og han antog navnet Skandtorp.
En anden søn Poul Jepsen blev møller på Rolles Mølle, og Iver Jepsen fik gård nr. 16 i Skanderup, og datteren
Anna Jepsdatter blev kone på gård nr. 15 i Skanderup.

Enken MAREN HANSDATTER blev derefter gift med LAURITS THOMSEN ULF fra nabogården. Han får
fæste på gården den 9. oktober 1721. De fik 2 døtre Else Marie og Maren.
Laurs T. Ulf fik noget jord fra sin fars gård - gård nr. 3 - og det er vist på denne jord, at gården RØRKJÆRGAARD
siden er bygget.
Datteren MAREN blev gift med sønnen fra gård nr. 2 HANS MADSEN, og han fik fæste på gården den 30
september 1748. Ved hans fæste er der 52 fag hus til gården.
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Maren Laursdatter døde allerede i 1752 fra 2 små børn: Mads Hansen 3 år og Gunder Marie 10 uger. Skifte den
26. oktober 1752.
HANS MADSEN havde gården ved Rytterauktionen 1765, og han købte den til selveje i årene derefter, men han
solgte den så senere til Wissingsminde. Han døde 1776 - 65 år gammel.
Datteren GUNDER MARIE blev gift med HANS J. BRAMSEN fra Skanderupgaard, og de overtog Gelballegaard.
Sønnen HANS MADSEN kom til Sdr. Vilstrup og fik gård nr. 4 i Sdr. Vilstrup fra 1777-1779, og en af hans
oldebørn var RASMUS NIELSEN, som havde HØJDEGAARD i Gelballe.
Idag har en af Rasmus Nielsens oldebørn VAGN NIELSEN - GRØNVANGGAARD - nabo til stedet, hvor slægten
har virket for mange år siden, og der er adskillige andre efterkommere, som stadigvæk er her på egnen.

GAMLE GÅRDE I SKANDERUP
GÅRD NR. 2: MARIEGAARD

Mariegaard i Skanderup.
Denne gård er en gammel selvejergård, og den er sikkert beliggende på sin gamle plads i landsbyens nordvestlige
hjørne. I adskillige år havde BUCH-slægten gården.
1 1630eme havde OLUF BUCH den, derpå sønnen KNUD OLUFSEN BUCH. Han betegnes i en skatteliste som
storbonde, men i 1660 har MADS CLEMMENSEN gården, men den er øde; der er kun 2 huse tilbage, og de er
meget forfaldne.
Knud Buch havde pant i gården, men som forholdene var, betød det ikke ret meget.
Knud Buchs kone MAREN JENSDATTER døde 1660, og der bliver holdt skifte efter hende i november samme år.
Knud Buch har været formynder for en søstersøn OLUF NIELSEN BUCH, og nu efter krigene har han mest gæld,
og det bliver denne søstersøn OLUF BUCH, som må overtage de værdier, som findes, bl.a. anpart i gård nr. 2, og
han overtager siden gården , og får den forbedret.
Ifølge Skatteliste 1678 har Oluf Buch foruden hustru:
2 Tjenestefolk, og en besætning på:

3 Heste,
1 Føl,
4 Køer,
1 Stud,
6 Kvier,
10 Faar og
2 Svin.
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Ved Syn paa Ryttergods 1686 oplyses, at der er :
Stuehus
15 Fag,
Lade
12 Fag,
Fæhus
10 Fag,
Stald
7 Fag, og
„Manden er ved Magt“ - står den

I Fæsteprotokol 1703 står følgende:
„Oluf Buch i Skanderup, som hidtil har beboet Gaard i Skanderup, har formedelst Alderdom indtaget til sig en
Karl fra Paaby MADS HANSEN, som vil ægte hans Datter“.
Han ønsker at fæste gården, og han giver 6 rgd. i fæste.
Oluf Buchs datter ELSE OLUFSDATTER dør i barselsseng 1705, og Mads Hansen gifter sig derefter med EL
LEN PEDERSDATTER fra Stubberup ved Højen.
OLUF BUCH døde 1714 - 75 år gammel, og hustruen SIDSEL i 1719 - 78 år gammel.
Mads Hansen havde gården til 1736, hvor han afgår ved døden. Skifte den 9. oktober 1736. Enken havde så
gården nogle år.
Sønnen HANS MADSEN overtog nabogården nr. 1, og broderen PEDER MADSEN fik en gård i Gelballe, mens
broderen OLUF MADSEN først havde en nabogård, men i 1749 får han fæste på moderens gård.
Den er da på 40 Fag Hus og med en Besætning på:
4 Heste,
6 Køer,
8 Ungkreaturer og
10 Faar.

Oluf Madsen flyttede nogle år efter til Bønstrup, hvor han overtog Bønstrupgaard.
Det blev så JENS LARSEN fra Søgaard ved Vamdrup, som fik fæste på gården, og han købte den til selveje ved
Ryttergodsauktionen 1765, og gården har været i denne slægts eje siden. Det er nok den eneste af gårdene i
Skanderup, hvorom det samme kan siges.
Jens Larsens datter ELSE JENSDATTER og hendes mand NIELS JEPSEN overtog gården efter Jens Larsens død,
og enken drev den i nogle år.
Else Jensdatter døde i 1820 - 59 år gammel, og deres søn JEPPE NIELSEN får derefter gården.
Han var gift med ANNE MAGDELENE NISDATTER fra Tyrstrup. De fik 2 sønner:
NIELS JEPSEN, som senere overtog Grønvanggaard, og NIS JEPSEN FALLESEN, som fik Mariegaard, og en
datter, som siden blev gift og bosatte sig i Tyrstrup, og hos hende fik Jep Nielsen og hustru deres aftægt, da de
havde afstået Mariegaard til sønnen NIS J. FALLESEN.
Nis Fallesen var gift med MARIE CHRISTINE MARTENSEN, og de fik 3 døtre, som blev landmandskoner på
egnen: Mariegaard, Nagbølgaard og Enghøjgaard i Hjarup.
Nis Fallesen købte Harbogaarden 1886 og lagde den under Mariegaard.
Marie Fallesen døde i 1890 - 53 år gammel, og Nis Fallesen blev derefter gift med enken MAGDALENE JEPSEN,
født Raahr.
I 1901 overtog datteren MARIE FALLESEN og svigersønnen MATHIAS SKOVGAARD fra Seest gården, og i
deres tid blev der bl.a. bygget nyt stuehus og meget andet. Gården var i mange år et eftertragtet lærested for mange
unge mennesker.
Dette fortsatte også efter at deres søn NIS FALLESEN SKOVGÅRD i 1931 overtog den gamle slægtsgård. FALLE,
som han gerne blev kaldt, blev gift med J. JOHANNE BRUUN fra Nøireris i Skodborg, og de fik 4 børn - 2 sønner
og 2 døtre - hvoraf den ældste datter MARIE og hendes mand THORVALD LARSEN nu er ejere af gården.
De har bl.a. købt gården SØNDERVANG i Klebæk, og bygget nye svinestalde til og meget andet.
Til gården har der langt tilbage i tiden hørt en del såkaldt kirkejord. Ved matrikuleringen 1844 fik gården nr. 3a
og 4a m.fl. med hartkorn 3a: 0-2-2-16 og 4a: 7-3-1-1.

Generationsskifte på en gård i Skanderup 1695
Endnu omkring 1700 var der enkelte selvejende tilbage på Koldingegnen, - et beskedent antal sammenlignet med
fæstegodset og det omfattende lyttergods, der tilhørte Kongen og tjente som underhold for rytteriet.
Selvejerbøndeme var for få til at kunne gøre sig gældende som en særlig befolkningsgruppe, og udviklingen
navnlig 1600-tallets mange problemer - gik i retning af en stadig ringere status for bonden, som selv ejede sin
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gård, hård beskatning og andre byrder, som i nogen grad ligestillede selvejer og fæstebonde. På ét punkt blev
selvejerbondens særstilling dog fremhævet - når han ville afstå sin gård.

Da LAURITS TULLESEN i Skanderup i 1695 afstod sin gård til svigersønnen THOMAS HANSEN ULF, skete
det under de gamle retslige formaliteter. 3 Tingdage efter hinanden havde Laurits Tullesen lovbudt sin gård på
Herredstinget „med selvejerrettighed, bund og grund, både i by, skov og mark“.
Med denne lovbydelse henvendte sælgeren sig først og fremmest til slægten på såvel fædrene som mødrene side.
Disse havde en førsteret til at erhverve den udbudte gård.
Heraf fulgte, at disse personer, undertiden en større flok, indstævnedes til Herredstinget for at påhøre lovbydelsen.
Dette krav peger tydeligvis tilbag til en tid, da slægt og gods dannede en snæver forbindelse, som det kom an på
at bevare.

Kun hvis ingen af slægten ville købe eller antage selvejergården, kunne den erhverves af en anden, og i så fald
havde egnens største godsejer (den, som var i besiddelse af Herlighedsretten) førsteret til at erhverve gården.
Netop gennem denne bestemmelse blev mange gamle selvejergårde til fæstegods.
Oftest - også i ovennævnte tilfælde, var lovbydelsen som nævnt, kun en formalitet, idet handelen allerede i
forvejen var afgjort.

Nærværende ved Laurits Tullesens lovbud var hans 3 sønner: PEDER, MICHEL og JENS.
Desuden var IVER GODSKESEN i Uhre, og PEDER GODSKESEN i Lejrskov indstævnet, idet de havde „nogen
rettighed i gården“, - en arvepart efter deres morfar, sal. PEDER CHRISTENSEN, Haurlund.
Ingen fremkom dog med nogen indvending, da Thomas Hansen Ulf fremstod ved tinget og begærede at købe
gården, og bød derfor sølv og rede penges betaling, så meget, som han ville give og begærede nu skøde.
Der blev af retten tvende gange lydeligt påråbt og æsket, om nogen havde noget herimod at sige. Og ingen var
samme gård begærende uden Thomas Hansen Ulf.
„Nu gav alle tilstedeværende Thomas Hansen Ulf hånden og gav ham, hans hustru GUNDE LAURITSDATTER
og alle deres arvinger fuldkommen hjemmel og skøde på bemeldte selvejergård.“

Herpå begærede Thomas Hansen Ulf tingsvidne. Dette var en udskrift af Tingbogen, således som der ovenfor er
citeret, og andet skøde i dokumentarisk form fik køberen ikke, - hvilket heller ikke var nødvendigt, da Tingbogen
på daværende tid også gjorde fyldest som Skøde- og Panteprotokol. Om købesummen gives ingen oplysning.
Ved samme lejlighed blev der indgået en aftægtskontrakt mellem Laurits Tullesen og gårdens nye ejer.

Thomas Hansen Ulf lovede „at skaffe Laurits Tullesen hans livstid nødtørftig føde og ophold med forsvarlig godt
øl og mad ved deres egen dug og disk, så godt og tilbørligt, som de det selv nyder og sig med bespiser“.
Desforuden skal og må han hans livstid nyde og efter eget behag sig nyttiggøre efterskrevne husværelse af samme
selvejergårds husbygning, - nemlig:
fire fag af den vestre lades søndre ende til stuehus. Og syv fag , som står for sig selv vester for.

I lige måde skal han nyde og beholde en gammel egekiste og et sengested. Hvis (hvad) brøstfældighed, som enten
på bemeldte huse, kiste eller sengested nu findes, lover T.H.U. på sin bekostning at lade reparere både med
tømmer, tag og væglukkelse, og hvad videre derved billigen bør repareres, så det alt inden førstkommende Set.
Hansdag midsommer 1696 kan være fuldfærdigt.
Og skal T.H.U selv den halve part af snedker- og arbejdsløn, som samme brøstfældigheds arbejde billigen kan
koste (udrede, samt for sin egen person hjælpe til med arbejdet..? Den gamle tingbog er her ulæselig).
Og når han samme huse til beboelse og brug fuldfærdiget har antaget, da skal han selv fremdeles til hans egen
nytte den vedligeholde.
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Ydermere skal fom. Laurits Tullesen selv nyde, beholde og sig efter egne behag nyttiggøre hans egne sengeklæ
der, som på skiftet (efter hans hustru?) uden vurdering blev ham tilstillet, såvel også

2 Stude,
2 Bæster,
1 Vogn,
1 Jemgryde,
1 Øltønde,
2 Faar og
2 Svin,
hvilket altsammen bemeldte L.T. selv udtager og gør sig til nytte, som han bedst det synes.
Hvis enten L.T. eller fom. hans svoger (datidens udtryk for svigersøn) Thomas Hansen Ulf skulle blive til sinds ej
på kost med mad og øl tilsammen at ville længer forblive, da skal det stande dem frit for derfra at træde.
Og Laurits Tullesen sig selv med øl og mad fra den tid at regne og på samme måde, som herefter meldes. Når L.T.
selv sin kost og underholdning agter at antage, da skal han til årlig og sædvanlig brug, beholde og sin livstid sig
nyttiggøre efterskrevne sædeland og ageijord, som er:

Det nordreste stykke på Ersthoved,
det nordreste stykke på Liden hede,
det østreste stykke på i det tredie kast på Søndre Kjærfald, det søndre stykke på Grydefald,
det vestreste stykke i det første kast på Viidsvedfald,
den vestre agersende på Lang vesterager op til vejen,
den østre ager næst vesten kirkeledet i Kirkebyfald,
den vestre ager på Vesterhed, næst Langdam. Nok udi Nørremark den vestre ager på Luustvad,
den vestre ager imellem kj ærene og den dertil hørende søndre agerendes fortled.
Hvilke forskr. ageijord altsammen er af forskr. Laurits Tullesens hidtil påboende selvejergårds tilliggende. Des
foruden efterskrevne engjorder af samme grunds grund, nemlig udi Nørremark Eskier stift, hvilket L.T. selv
nyder, hvad enten han spiser hos T.H.U. eller han tager hans aftægt for sig aparte.
Desuden, når han spiser hos sig selv, skal han nyde og bruge et lidet engkjær, kaldet Svinkjær og et lidet skifte i
Damkjær.
Efter hans død og afgang skal forsk, ageijord og eng igen følge T.H.U. og hans arvinger.
Og skal T.H.U. skaffe nødtørftig og fornøden græs til Laurits Tullesens forsk, bæster, køer, og får, så ve, at L.T.s
egne svin årlig både sommer og vinter i gården og udenfor med T.H.U.s egne svin og skal nyde underholdning.
Og om Laurits Tullesen selv tager forsk, aftægtsjord under egen avl og brug , så skal han dog nyde sin øl og mad
og forsvarlig livsophold hos Thomas Hansen Ulf og hans hustru på deres bekostning, indtil han af sine aftægts
jorde isåede kom og aftægtsengs grøde det næste år får indavlet. (T.H.U. skulle levere sædekornet uden betaling).
Hvorimod L.T., når han selv tager sin aftægtsjord i brug, årlig skal betale til T.H.U. til hjælp i forskr. selvejergårds
rytterholdsudgifter i rede penge 24 skilling dansk, til rytterhestens vinterføde 2 skæpper havre, som til årsdag skal
betales - at regne fra den første nytårsdag, efter at L.T. har indavlet af jorden.
For alle Kgl. afgifter og besværinger af jord og grund skulle L.T. være fri og angerløs.
Endelig at holde god, christelig, fredelig, høflig omgængelse og skifte ro og mag, som sig hør og bør, som for Gud
og alle mennesker forsvarlig være kan.
Hvorefter parterne tog hinanden i hånden, og tingsvidne udstedtes.
Aftægten til en fratrædende gårdbesidder, selvejer eller fæstebonde, var fra gammel tid en almindelig ordning ved
generationsskiftet. Blandt de mange aftægtskontrakter, der findes i rettens protokoller, dog især fra en noget
senere tid, vil den ovenfor omtalte fra 1695 vistnok kunne betragtes som et typisk eksempel på de ældste kendte
kontrakter.
Aftægten måtte jo nødvendigvis blive en byrde for den nye mand på gården, men i dette tilfælde er ydelserne sammenlignet med senere tiders - beskedne, og om kontante bidrag til aftægten er der ikke tale. Det er sikkert et
oprindeligt træk i begrebet aftægt, når L.T., hvis han ikke længere spiser hos aftægtsyderen, skal have overladt de
nævnte dele af gårdens jorder.
Såvel Tullesen som Ulf var på den tid kendte slægtsnavne på Koldingegnen.“
Kolding Folkeblads kronik den 2. oktober 1965 af Overlærer Valdemar Andersen, Bække.
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DE GAMLE GÅRDE I SKANDERUP
GÅRD NR. 3: HELENESMINDE
Kastanieallé nr. 4:

Helenesminde, Skanderup.
Denne gamle selvejergård har oprindeligt ligget midt i landsbyen, der, hvor M.Eg. Andersen, Kastanieallé 24 nu
bor, men er udflyttet til sin nuværende plads af KNUD HANSEN, som havde gården fra ca. 1826-1868. Gården
blev i mange år kaldet KNUDSMINDE efter ham.
Først i 1600-tallet var der flere ejere på gården.
1628 MIKKEL NIELSEN, 1638 LARS JESPERSEN, og senere CHRISTEN JENSEN.
Ifølge Tingbog 1660 har LAURITS TULLESEN nu overtaget den, og den er ruineret og spoleret efter Svenskekrig
ene. Laurits Tullesen var vist søn af Tulle Iversen på gård nr. 1.
1664 findes flg. beskrivelse af gården:

„Stuehus
Lade vest i Gaard
et lidet gi. Hus i nord

12 Fag ved Magt,
11 Fag ved Magt,
10 Fag brøstfældigt“.

Skatteliste 1678 oplyser, at der foruden L.Tullesen og hustru, samt 2 tjenestefolk befinder sig:
4 Heste,
4 Køer,
2 Stude,
5 Kvier,
6 Faar og
3 Svin.
Ved Syn paa Ryttergods 1686 er bygningerne udvidet til 41 fag hus og manden er „ved Magt“.
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I 1695 afstod Laurs Tullesen gården til sin datter GUNDER og svigersøn THOMAS HANSEN ULF, som var fra
gård nr. 12: Harbogaarden.

(Jvf.foranstående kronik fra Kolding Folkeblad vedr. et generationsskifte på denne gård fra 1695. Her er udførligt
beskrevet, hvordan det gik til).
Sønnen HANS THOMSEN ULF fik gården efter forældrenes død 1738-1739. Han var gift med METTE JENS
DATTER, og han havde gåden ved Ryttergodsauktionen 1765. Ejerskabet er belyst på foranstående sider.
Det blev derefter sønnen THOMAS HANSEN ULF, der overtog gården, og han var gift med KJESTIN MAR
GRETHE HANSDATTER fra Ødis.
Thomas H. Ulf døde 1796 - 42 år gammel, og enken havde nu gården i nogle år, hvorefter en datter METTE
KIRSTINE og svigersøn MADS JENSEN fik gården.
Mads Jensen (Højen) døde forholdsvis tidligt, og gården blev solgt til KNUD HANSEN, Paaby v. Harte. Han blev
gift med INGER CATHRINE SKOVGAARD (degnens datter).
Knud Hansen var sognefoged og han flyttede gården ud til sin nuværende plads. Han købte en del jord, bl.a. jord,
som havde hørt til præstens mensaljord, og en del jord blev mageskiftet ved den udflyttede jord.
Hustruen Inger Skovgaard døde i 1843 - 47 år gammel, og han blev derefter gift med ANE TERKILSEN.
Datteren af 1. ægteskab NIKOLINE fik en søn udenfor ægteskab: JENS NIELSEN i 1847, og han overtog siden
gården efter Knud Hansen.
NIKOLINE blev i 1851 gift med ERIK SØRENSEN, og de fik det yderste af gårdens jord i Klebæk, hvor de
byggede gården Lykkesgaard - der, hvor nu THORVALD RUDBECK bor.

Ane Terkilsen døde 1871 og Knud Hansen i 1875, men forinden havde dattersønnen JENS NIELSEN overtaget
gården i 1868, og han var blevet gift med MAREN HANSEN fra Harte samme år. Hun døde imidlertid året efter,
og han blev så gift med ANNA ELISABETH LIND.
Jens Nielsen havde gården indtil sønnen af 1. ægteskab HANS KNUDSEN NIELSEN fik den i 1891, da han blev
gift med ANE KAROLINE ANDERSEN fra Gejsing, men hun døde det følgende år, og Hans Nielsen blev da gift
med ANNA MARIE RAVN fra Skartved. De fik mange børn, af hvilke en del har været bosat her på egnen.
I Hans Nielsens tid brændte gården, og han byggede en ny gård, som han kaldte HELENESMINDE.
Hans Nielsen byggede en aftægtsbolig i byen (Svinget 6), og i 1932 solgte han gården til ERIK HØJER, som
havde den til 1937, hvor POUL HAUE - Søren Haues søn ffa Wissingsminde - købte gården.
1944 under sidste verdenskrig solgte Poul Haue til HANS JOHANSEN fra Skrydstrup, som måtte afstå sin gård
der, på grund af anlæggelse af flyvepladsen i Skrydstrup.
Hans Johansen havde gården i mange år, indtil han overdrog den til sin søn ERIK JOHANSEN, og det er stadig
væk ELIN og ERIK JOHANSEN, der har Helenesminde.

Gården fik ved matrikuleringen 1844 nr: 13a som hovedmatrikel nr. og ansattes da til hartkorn: 4-4-1-1 1/4. Ved
handel og mageskifte er dette nok ændret en del siden.
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GAMLE GÅRDE I SKANDERUP
GÅRD NR. 4: GRØNVANGGAARD
Kastanieallé nr. 31:

Grønvanggård, Skanderup.

Denne gård har en tid været Fæstegaard under Skanderupgård, men hvor længe, vides ikke bestemt. I en tid har
den også været udlagt som officersgård - det er nævnt i Tingbogen 1664.
Før 1660 var gården delt i 2 halvgårde, og den var på 11 tdr. hartkorn . Fæsterne var HANS NIELSEN og SØREN
NIELSEN - muligvis brødre og af Kieldeslægten.
11660 står følgende Tingbogen:
„Crontjener Hans Nielsen død - V2 Gaard, hvortil findes 2 af hans Børn, 1 Pige og 1 Karl. Samme Gaard næsten
nedbrudt og øde Crontjener findes, 1 Pige og Gaarden næsten nedbrudt og øde. Førnævnte Arvinger agter sig ikke
at holde sig til Stedet“.
1664 er Gården stadig delvis øde, på den ene er der kun nogle bjælker og rester af begge ovne.
1688 ved matrikulering ansættes den til: 5-7-3-1 i hartkorn, og da betegnes den som borgmester Fausts fæstegård,
men fæsterens navn nævnes ikke.
1687 får NIELS HANSEN KIELDE fæste på gården (muligvis efterkommer af slægten, der tidligere har været på
gården).
NIELS H. KIELDE blev i 1692 viet til MAREN NISDATTER fra gård nr. 6 i Dollerup.
1699 får Niels H. Kielde endvidere fæste på PEDER SKRÆDDERS gård nr. 9 i Skanderup, og den bliver lagt
under nr. 4.
Maren og Niels Kieldes datter og svigersøn KIRSTEN og SØREN TERPAGER (corporal) fik fæste på gården den
26. september 1726.
Niels Kieldes søn HANS NIELSEN havde vist fæste på nr. 9, men 1731 får han fæste på en gård i Geising, og
SØREN TERPAGER får fæste på begge gårde.
Sønnen LAURITS TERPAGER, der var gift med ANE KIRSTINE ANDERSDATTER fra Seest, fik fæste på
gården 1765, og køber den siden til selveje.
Ved Folketællingen i 1787 er Laurits Terpager død, og enken har gården. Hun gifter sig derefter med HANS
ANDERSEN fra Gaurslund.
11809 overtager sønnen ANDERS TERPAGER gården; han gifter sig med ANE MARGRETHE NIELSDATTER
- Niels J. Friismands datter fra gård nr. 12 i Skanderup. Anders Terpager var sognefoged, og døde 1851 - 74 år
gammel, og nogle år efter overtog datteren ANE MARGRETHE TERPAGER og svigersønnen NIELS JEPSEN
fra Marie gaard (gård nr. 2) gården efter enken.

11887 fik deres søn ANDREAS ANTON TERPAGER NIELSEN gården. Han var gift med degnens datter THYRA
ROSE.
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En halv snes år senere kom de i økonomiske vanskeligheder, og efter tvangsauktion blev gården i 1898 overtaget
af JENS NIELSEN og KIRSTINE SCHELDE fra Nørupgaard i Vraa.
Jens Nielsen døde i 1908 og Kirsten Schelde havde en bestyrer en tid. Da frasolgtes bl.a. jorden i Klebæk, som
hørte til gården, og her opførtes så gården Søndervang.

I 1910 blev Kirsten S. Nielsen gift med en enkemand: JOHAN NIELSEN fra Højdegaard i Gelballe; han var
sognefoged og med i adskillige bestyrelser i sognet.
Johan Nielsens søn JENS RASMUS NIELSEN overtog gården 1952 efter at have været forpagter i nogle år. Han
var gift med MINNA KNUDSEN fra Gelballe, og af deres 5 bøm har den næstældste søn VAGN NIELSEN nu
overtaget Grønvanggaard, og Minna og Jens Nielsen har bygget hus ved siden af gården.
Gården fik ved Matrikuleringen 1844 nr. 8a, og ansattes til: 13-3-2J/2 i hartkorn og var en betydelig stor gård,
men siden er bl.a. markerne solgt fra, og her er så gårdene Frederiksminde og Pargumlund bygget.

Kopi af jordebog 1664
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MOGENS KRAG
„KRAG, Mogens, 1625-76. Officer, født i Viborg den 24. dec. 1625. Søn af nedennævnte Niels Krag (død 1650),
var 1650 Hofjunker hos Fr. den 3. og 1657 Oberstlieutenant og Næstkommanderende i Oberst Kjeld Langes
Regiment, der hørte til Anders Billes Hær.
Om K.S Forhold i dette ulykkelige Felttog, i hvilket han tillige med sin Chef faldt i Fangenskab, hvorfra han
udløstes ved Roskildefreden 1658, vides der intet.
Desto mere bemærket gjorde han sig, da Krigen brød ud paa ny, og hans Navn vil stedse være knyttet til den
mindeværdige Kreds af tapre og uforsagte Mænd, der førte an under Kjøbenhavns Belejring, og hvem Landet i
første Række skylder sin Existens.
Han fik strax ved Karl Gustavs Ankomst for Kjøbenhavns Porte med Titel af Oberst, Kommandoen over
Haandværkssvendene og blev tillige Næstkommanderende under Kjeld Lange over Studenterne i Følge disses
Ønske, da de to Adelsmænd „bedst kendte de danske Studenters Humør“.
Da Lange kort efter faldt, Blev K. Chef for det nu af Kjøbmandssvendene, Haandværkssvendene og Studenterne
sammensatte Korps, i hvilket senere tillige Hoffets Betjente indlemmedes.
K. deltog i Gyldenløves berømte Udfald imellem Vesterport og Nørreport.
Natten mellem 10. og 11. Febr. 1659 førte han Overbefalingen over de Tropper, der vare opstillede på Slotsholmen
indbefattet Løngangen, Voldfrontens vester Fløj, imod hvilken de svenske Generaler Wawassor og Fersen rettede
det første, voldsomme Stormangreb.
Senere paa Aaret blev K. sendt til Jylland for at hverve et Regiment og tillige overtage Kommandoen over Frederiksodde.
Ved Fredsslutningen 1660 kom han dog med sit Regiment til Kjøbenhavn, hvor han deltog i Rigsdagen. S.A.
1666 blev han Chef for det nyformerede fynske Regiment Fodfolk. K., der var Ejer af Herregaarden Kaas, ægtede
1. den 29. juli 1660 Dorthe Jørgensdatter Rosenkrantz (død 18. okt. 1667) og 2. den 18. nov. 1668 Helvig Arentsdatter
v.d.Kuhla (død 1676). Han døde 1676.“
Afskrift fra DANSK BIOGRAFISK LEKSIKON.

GAMLE GÅRDE I SKANDERUP
GÅRD NR. 5: SKANDERUPGAARD
Smedegyden nr. 9:

Denne gård har sin ganske særlige historie, idet gården i mange år var en såkaldt adelig sædegård, og den var ejet
af den adelige slægt SANDBERG-slægten.
I Danmarks Adelsårbog nævnes adskillige af disse ejere b.a.
ANDERS ESBERNSEN - 1538,
CHRISTERN ANDERSEN - 1556,
ERIK, JØRGEN og OTTE ENSEN - 1580,
ANDERS CHRISTENSEN, og
LAS CHRISTENSEN,
men ret mange oplysninger er der ikke at finde om denne adelsslægt, og hvor den siden er blevet af.
Skanderupgaard var midt i 1600-tallet ejet af adelsmanden MOGENS KRAG, og denne var bl.a. hofjunker hos
KONG FREDERIK den 3., og han gjorde sig ret fordelagtigt bemærket under Københavns belejring i 1659, og
han deltog i ledelsen af flere betydelige krigshandlinger under Svenskekrigene (se foran).
Han var ejer af herregården Kaas i Vestjylland, og han var gift 1. gang med DORTE JØRGENSDATTER
ROSENKRANTZ den 18. oktober 1667, og 2. gang med HELVIG ARENTZDATTER von der KUHLA.
Både Mogens Krag og hustruen døde 1676, og det er foimentlig en arving - måske datter - ANNE ROSENKRANTZ
- der så har gården i 1678 ifølge skatteliste dette år, og den er så formentlig solgt kort tid derefter til borgmester
RUDOLF FAUST, i Kolding.
Ifølge Jordebog fra 1664 var JON JØRGENSEN STUB fæster på gården i 1664, og et boelssted, der tilhørte
gården, var øde.
Gården ejedes så en del år af borgmester R. FAUST i Kolding, som var en af Koldings rigeste mænd - amtsskriver,
skatteforpagter m.m.
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Såvel i Markbog 1683-1686 som ved matrikuleringen 1688 nævnes gård nr. 5 i Skanderup som borgmester Fausts
proprietærgård.
Efter R. Fausts død førtes der flere retssager mod hans arvinger, da man mente, han havde begået svig og bedra
geri i flere tilfælde, og det førte til langvarige processer, hvor enken og arvingerne gjorde, hvad de kunne for at
redde så meget som muligt af hans efterladenskaber - deriblandt Skanderupgaard.
Der gik omtrent 11 år, inden disse retssager kunne afsluttes.
Om Rudolf Faust har både Frovin Jørgensen og P. Eliassen fortalt ret udførligt i nogle af deres bøger!
HANS IVERSEN og KIRSTEN JENSDATTER.
Gården blev derefter købt af HANS IVERSEN, som var søn af Tulle Iversen på gård nr. 1 i Skanderup. Gården
havde jo en særstilling, da den var fri og selvejet, og derfor findes der ingen oplysninger om den i Koldinghus’s
Rytter- og Fæsteprotokoller, og den er heller ikke opført på listen over gårde ved Ryttergodsauktionen 1765.

Hans Iversens datter og svigersøn MAREN HANSDATTER og JEPPE ERIKSEN BRAMSEN overtog gården ca.
1741, og de havde den nogle år.
En søn af dem HANS JEPSEN BRAMSEN blev siden gift med GUNDER MARIE HANSDATTER fra gård nr. 1
i Skanderup, og de købte siden Gelballegaard.
Omkring 1762 købtes Skanderupgaard af JENS WIUF, og han købte desuden i 1767 gård nr. 8 i Skanderup, og de
blev derefter lagt sammen.

Nogle år efter blev gården købt af en søn fra Nagbølgård LAURS POVLSEN BUCH og ANNE INGEBORG
RASMUSDATTER.
Efter Laurs Buchs død i 1802 blev det deres datter og svigersøn fra Gaurslund BODIL KIRSTINE LAURS
DATTER og TERKEL SØRENSEN, der overtog gården.
Men efter nogle år solgte de og flyttede til Uhre i Leirskov sogn, og Skanderupgaard blev købt af NIELS ANDER
SEN, som havde den til sin død først i 1840erne, og enken havde den ved Matrikuleringen 1844, hvorefter den i
nogle år var ejet af LAURITS RASMUSSEN.
Derefter får RASMUS JENSEN skøde på gården den 27. august 1847. Han havde forskellige forpagtere på går
den, bl.a:

E. F. SEBELIN, gift med SOFIE CHRISTIANSDATTER BUCH,
MAZANTI og
INGVARD MADSEN fra Hejis.
Rasmus Jensens enke FREDERIKKE MARTINE født THASTUM solgte 1893 gården til HANS PETER GAMST
fra Langagergaard i Klebæk for 35.685 kr.
HANS PETER GAMST var gift med ERNESTINE MOMSEN fra Vrannerup, og de havde gården i mange år.
Deres søn og svigerdatter GERHARD og ANNA GAMST overtog derefter gården og havde den i adskillige år,
hvorefter det blev deres datter og svigersøn KAREN MARGRETHE og HENNING CHRISTIANSEN, der videre
førte gården, og de har den stadigvæk med en betydelig kvægbesætning.
Skanderupgaard har oprindeligt været en stor gård; ved Matrikuleringen 1664 blev den ansat til: 13-1-0-0 i
hartkorn , men ved reguleringen i 1688 blev dette nedsat til: 6-4-2-2 + skovskyld.
Efter 1676 blev gård nr. 8’s areal med hartkorn: 4-1-6-2 lagt til, men senere solgtes udmarken ved Skanderup
skov fra, og her blev gården Rosenlund bygget.
Ved Matrikuleringen 1844 fik Skanderupgaard nr. 12a med hartkorn: 14-5-0-2 + skov.
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GAMLE GÅRDE ISKANDERUP
GÅRD NR. 6: DAMKJÆRGAARD
Lå tidl. ca. Kastanieallé nr. 17:

Damkjærgaard, Skanderup.
Denne gård har oprindeligt været beliggende midt i landsbyen, omtrent der, hvor familien Skovgaaard i mange år
har haft deres aftægts villa - Kastanieallé nr. 17.
GREGERS THOMSEN havde gården i 1678 iflg. Skatteliste samme år, og han havde moderen ANNE OLUFSDATTER på aftægt, og endvidere moderens broder KNUD OLUFSEN BUCH, og denne benævnes som storbonde
(noget kunne tyde på, at han tidl. har haft denne gård, evt. sammen med gård nr. 2).
I 1678 har Gregers Thomsen følgende besætning:

2 Heste,
1 Føl,
4 Køer,
3 Stude,
4 Kvier,
9 Faar,
2 Svin og
2 Bistokke.

Ved Syn paa Ryttergods 1686 er besætningen omtrent den samme, og bygningerne:
Stuehus
Søndre hus
Vestre hus

7 fag,
9 fag,
8 fag,

og de er temmelig vedligeholdte, og han har stadig 2 gamle folk på aftægt.
GREGERS THOMSEN var gift med KAREN WESTIDATTER fra gård nr. 16. De havde 3 døtre, og datteren
INGEBORG GREGERSDATTER blev gift med en søn fra gård nr. 13, POVL PEDERSEN, og de fik fæste på
gården den 7. november 1731, men de måtte en del år senere forlade den på grund af armod.
MADS PEDERSEN - født påLanderupgaard, fik fæste på gården i 1747. Han gik under navnet MADS LANDRUP
og var gift med MAREN SØRENSDATTER, men hun døde i 1760. Skifte den 11. juni 1760, og da har gården 44
fag hus, som betegnes som brøstfældige.
MADS LANDRUP blev gift 2. gang med MAREN LAURSDATTER. De havde gården ved Rytteigodsauktionen
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1765, og købte den til selveje? Efter Mads Landrups død i 1775 giftede enken sig med JENS ANDERSEN fra
Haftrup - kaldet JENS HAFTRUP. Han overtog gården, og havde den i nogle år, men gården blev så udflyttet fra
Skanderup til sin nuværende plads: Skanderup Landevej nr. 28, hvor den i begyndelsen blev kaldt Damkjærhus,
men dette er så siden blevet ændret til Damkjærgaard.
Den gamle gård i landsbyen forsvandt så efterhånden i de følgende år.
HANS JEPSEN SKOVGAARD var den første ejer af Damkjærhus. Han var søn af JEP NIELSEN, Skovgaard i
Leirskov, og han var gift med KIRSTEN PEDERSDATTER fra gård nr. 17 i Skanderup (præstens mensalgård).
Hans J. Skovgaard døde 1816 - 46 år gammel.

Derefter overtog sønnen JENS HANSEN (VÆVER) gården, men han døde i 1836 - og derefter var de flere
skiftende ejere på gården, bl.a. LAUGE HANSEN, og i 1854 blev den købt af HANS CHRISTIAN NISSEN, som
var gift med ANE KIRSTINE MADSEN.
Efter hendes død i 1868 - 42 år gammel, blev han i 1873 gift med METTE KATHRINE HANSEN, der var datter
fra gården Engholm.
Nogle år efter blev gården købt af JACOB POVLSEN DUE fra Vonsild; han var gift med METTE KIRSTINE
JØRGENSEN SCHMIDT, men efter nogle års forløb døde Jacob Due, og enken fortsatte med gården endnu nogle
år.

C. JØRGEN JØRGENSEN fik skøde på gården i 1900, og han havde den til 1926, hvor HELENE og JØRGEN
LAURITS JØRGENSEN - en søn af førnævnte - overtog gården. De havde den så i mange år, og solgte den til de
nuværende ejere ELLEN og KNUD SVENDSEN, der har udbygget og forbedret gården betydeligt, og de har en
ret stor kvægbesætning på stedet.
Lidt vest for gården var der i adskillige år et teglværk. Gård nr. 6 havde i 1664 5 tdr. hartkorn - og det ændres i
1688 til: 4-6-0-2.
Ved Matrikuleringen 1844 fik den nr. 16a med hartkorn: 3-2-3-2M,

GAMLE GÅRDE I SKANDERUP
GÅRD NR. 7: WISSINGSMINDEVEJ
Denne gamle gård lå i nærheden af Wissingsminde, og stuehuset af denne gård ligger stadigvæk ved vejen til
Wissingsminde.
1660 har POVL CHRISTENSEN fæstet gården efter PETER HANSEN og giftede sig med dennes enke DORTE
PEDERSDATTER. En del af stuehuset er nedfalden og forrådnet, og der mangler en del tømmer.

1 1664 står der ifølge Tingbogen:
„Dorte Peder Hansens Crongaard. Stuehus - 13 Fag, 3 Fag nedfalden og og ellers brøstfældigt paa Tømmer og
Tag, 1 Ladehus øster i Gaarden -11 Fag ved Magt, 1 Hus norden i Gaarden - 11 Fag brøstfældigt“.
1688 har THYGE MADSEN gården, og den bliver ansat til: 2-4-0-2 mod tidligere: 3-6-2-2. Thyge Madsen havde
også gården i 1678 med en besætning på:

2 Heste,
1 Plag,
3 Køer,
4 Kvier,
10 Faar,
2 Svin og
2 Bistokke.

1 1686 er bygningerne 33 fag og nogenlunde ved magt.
Datteren KAREN THYGESDATTER og svigersønnen JENS NIELSEN overtager så fæstet nogle år efter, Jens
Nielsen afgår ved døden, og i 1696 bliver ESBERN KNUDSEN gift med KAREN THYGESDATTER og overta
ger stedet.
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Esbem Knudsens datter METTE ESBERNSDATTER bliver gift med HANS PEDERSEN fra gård nr. 13 og får
fæste på gården den 14. juli 1733. Hans Pedersen har stedet ved Ryttergodsauktionen 1765 og sønnen ESBERN
HANSEN har den nogle år efter, men han køber siden gård nr. 13 og søsteren ANE HANSDATTER får så gård nr.
7. Hun er gift med PEDER HANSEN (TUESEN), og de har stedet til ca. 1808, hvor HANS HANSEN køber det.
Han har gården til sin død 1845 - 70 år gammel.
Sønnen JENS HANSEN har den nu nogle år, og så mageskifter han vist med HANS CHR. HANSEN på Tvesgaard
i Klebæk.
Denne sælger i 1869 gård nr. 7 til CARL FR. C. PETERSEN, som i 1898 afhænder til N. CHR. SINDBERG, og
han havde den til 1906, hvor CL. H. BUCSK - gift med KATHRINE M. JEGSEN fra Bastrup overtog gården.
Efter nogle års forløb blev gården købt af ejeren på Wissingsminde, og jorden lagt under denne gård og stuehuset
brugt som medarbejderbolig.

Gård nr. 7 fik ved Matrikuleringen 1844 nr. 5a og ansattes til: 3-6-3-1 tdr. hartkorn.

GAMLE GÅRDE I SKANDERUP
GÅRD NR. 8: SVINGET NR. 12
Denne gård har oprindeligt været der, hvor Skanderup Brugs nu er placeret.
1 1660 står der i Tingbogen:
„Crontjener Jens Iversen, hvortil (nu) findes Gregers Povlsen, som er ganske ruineret og fordærvet.“
1 1678s Skatteliste står: „NIELS GREGERSEN (sikkert Gregers Povlsens søn) og Hustru (endvidere hans gamle
forældre, som for Alderdom og Skrøbelighed har opladt (afstået) Gaarden.
Besætning:

2 Heste,
5 Stude,
2 Kvier,
6 Faar,
2 Svin og
2 Bistokke.“
Ved Syn 1686 er der af bygninger:

Stuehus
Lade
Fæhus

15 Fag,
17Fag,
17 Fag.

Vedligeholdte, og Manden nogenlunde ved Magt.“

NIELS GREGERSEN var gift med KAREN CHRISTENSDATTER, og deres datter ANNA NIELSDATTER og
svigersønnen HANS POVLSEN fik fæste på gården 1706. Anna Nielsdatter døde 1722. Skifte den 17. februar
1722. Der var 4 bøm, 1 søn og 3 døtre.

Hans Povlsen gifter sig igen med MARGRETHE NIELSDATTER, men hun døde 1724 - kun 23 år gammel.
Han bliver nu gift 3. gang med METTE OLUFSDATTER ULF.
Hans Povlsen afgår ved døden 1748 - 70 år gammel. Skifte den 21. maj 1749.

Nogle år efter overtog SØREN NISSEN fæste på gården, og han har gården ved Rytteigodsauktionen 1765. Hans
svigersøn får fæste på den omtrent samtidigt, men 1767 køber JENS VIUF på Skanderupgaard gården, og den
bliver lagt under denne.
En del år var der et boelssted, og der boede bl.a. en væver en del år.
Gården var 1664 ansat til: 5-6-1-0, og i 1688 til: 4-1-0-2 tdr. hartkorn.
Væveren GEORG JENSEN havde ejendommen her i en del år, bl.a. ved Folketællingen i 1845, og da var han 31
år. Han kom siden til Vonsild, og han blev senere leder af det landskendte DAMASKVÆVERI i Kolding.
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På stedet her blev der så i 1896 startet den første Brugsforening i Skanderup med CARL P. HANSEN som uddeler,
og gårdejer NIS J. FALLESEN som den første formand.
Efterfølgende uddelere: M. LARSEN - OLESEN - H. MØLDRUP - H. CARLSEN.

GAMLE GÅRDE I SKANDERUP
GÅRD NR. 9
Denne gård har sikkert været i nærheden af, hvor skolen i 1908 blev bygget. Før 1660 havde ERIK HANSEN
denne gård.

I Tingbogen 1660 står der:
„Crontjener ERICH HANSEN død, hvortil lever hans Hustru ELLEN ERICHS. Stuehuset ganske ruineret. 2 Huse
afbrændt og 1 Hus nedbrudt og borte.“

Ellen Erichs var datter af THOMAS HANSEN ULF på gård nr. 12.
1 1664 står følgende i Tingbogen:

„ERICH HANSENS, % Crongaard, 1 Stuehus med Ovne og Skorsten, som er 9 Fag. Ved Magt. 3 Huse ganske
afbrændte af Polakkerne.“
PEDER NIELSEN SKRÆDDER overtager derefter gården, og i 1686 er den omtalt sådan i Syn paa Ryttergods:
„Besætning:

2 Heste,
2 Køer,
2 Kvier,
6 Faar.

Bygninger: 13 Fag. Har maattet laane Kom på Grund af Misvækst, som ikke kan betales i Aar.“
1688 ansattes gården til følgende hartkorn: 2-6-0-0 mod tidligere 3-0-0-0.
Ifølge Fæsteprotokol klager PEDER NIELSEN, Skanderup i 1691 over, at nogle tyvagtige mennesker har stjålet
hans heste, og han bliver bevilget penge til en hest af regimentskassen.

11697 sker der en ulykkelig begivenhed i Skanderup. Dette er meget udførligt beskrevet i Ribe Amts Årbog 1969
af lærer John Kvist:
Skovrider JENS IBSEN, som en tid boede i Skanderup, forårsagede ved et skud med sin bøsse, at der brød brand
i to af landsbyens gårde, - nemlig nr. 9 og nr. 12. PEDER SKRÆDDER mistede alt, hvad han ejede.
Beboerne af disse gårde blev derved stedt i stor armod.
Om Peder Skrædder fik opbygget noget af sin gård, vides ikke, men to år senere står der i Fæsteprotokollen:
„ at Peder Nielsens Skrædders Partsgaard i Skanderup paa Grund af Alderdom og Svaghed overdrages til NIELS
HANSEN KIELDE paa Gaard nr. 4 (Indfæstning 2 Rigsdaler).“
Hans Nielsen Kielde boede vist på gården nogle få år i 1720eme, og da oplyses, at den er på 20 fag hus.
Senere blev den bolig for nogle gamle mennesker, som måtte forlade deres gård på grund af armod og fattigdom.
Gården blev siden lagt under gård nr. 4 , og det var den også ved Ryttergodsauktionen i 1765.

GAMLE GÅRDE I SKANDERUP
GÅRD NR. 10: TVEDSGAARD
Før Wissingsmindevej - nu Klebækvej nr. 22:

Tvedsgaard, Skanderup.
Denne gård har oprindelig været beliggende mellem Mariegaard og Wissingsminde, og stuehuset fra den gamle
gård ligger endnu ved vejen op til Wissingsminde. Så vidt, det kan skønnes, er gården kommen ud fra gård nr. 7
i tiden før 1660.
1664 har POVL LARSEN gården. Den var da på 1 tdr., 7 skp. hartkorn og betegnes som en halvgård.
Ved reguleringen 1688 forhøjes dette til: 4-1-2-0.
Ifølge Skatteliste 1678 har RASMUS KNUDSEN nu gården med en besætning på:

2 Heste,
2 Køer,
1 Kalv,
4 Faar og
1 Svin.
Ved Syn paa Ryttergods i 1686 er besætningen forøget til:

og bygningerne

.. -

3 Heste,
3 Køer,5 Kvier, og
4 Faar,
Stuehus
. Lade og Fæhus

13 Fag,
11 Fag.

Han mangler en del tømmer, og på grund af komets ringhed, er der lånt kom, og det kan ikke tilbagebetales i
øjeblikket. Bonden er på grund af forhøjelsen af hartkorn kommet til agters, oplyses der.
Ifølge Fæsteprotokol 1686 får RASMUS KNUDSEN hjælp til 1 hest og 1 ko.
1691 klager RASMUS KNUDSEN over at have mistet sine heste og beder om hjælp til køb af 1 hest, hvilket
bevilges.
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1703 fæster LAS JOENSEN RASMUS KNUDSENs partsgård i Skanderup, som han ikke længere kunne besidde
på grund af stedets slette tilstand, og manden var gammel, skrøbelig og forarmet
LAS JOENSEN betaler i indfæstning: 2 Rigsdaler. Han var søn fra gård nr. 11, og han bliver gift med RASMUS
KNUDSENs datter DORTE RASMUSD ATTER.
1719 overtager PEDER CHRISTENSEN LAS JOENSENs gård nr. 10, som denne var frakommen på grund af
armod.
Besætning:
4 gi. Heste,
4 Køer,
2 Ungkr.,
6 Faar.
38 Fag Hus - Størsteparten brøstfældigt.

Efter nogle års forløb får JOHAN NIELSEN fæste på gården, og 1742 er det OLUF MADSEN - en søn fra gård nr.
2 - der overtager fæstet.
Den 22. marts 1749 bliver det NIELS PEDERSEN fra Vrå, der overtager fæstet, fordi OLUF MADSEN får sin
mors gård nr. 2.
NIELS PEDERSEN bliver gift med ELSE LAURSDATTER - Laurs Ulfs datter fra gård nr. 1, og de køber gården
til selveje efter 1765.
Deres datter og svigersøn fra Veerst MAREN NIELSDATTER og JEPPE KNUDSEN overtager nogle år efter
gården, og de har den ved Folketællingen i 1787, hvor de har 3 bøm.

I årene derefter døde MAREN NIELSDATTER og JEPPE KNUDSEN bliver gift igen 2. gang med ANNA
JØRGENSDATTER fra Adsbølgaard i Leirskov i 1788. Gården bliver derefter flyttet ud til dens marker i Klebæk
og bliver også samtidigt delt, idet PEDER BERTRAM får den jord, der ligger ved Hjarupvej, så navnet Tvesgård
kunne måske også skyldes denne deling??

JEPPE KNUDSENs søn JØRGEN JEPSEN havde derefter gården ffa ca. 1822-1840. Han var gift med METTE
NIELSDATTER, men hun døde 1832 - 36 år gammel.
Han blev så gift med METTE MIKKELSDATTER. Han var i flere år fattigforstander i sognet.

Omkring 1840 købte HANS CHR. HANSEN og ELSE NIELSDATTER Tvesgård. Han var fra Andst og hun var
fra Hundsholt i Leirskov.
De havde gården ved Matrikuleringen i 1844, hvor den fik nr. 15d og sattes til 2-7-0-2 1/4 tdr. hartkorn.

Efter dem overtog JENS HANSEN og METTE JOHANNE THOMASDATTER gården. JENS HANSEN var søn
af HANS HANSEN, gård nr. 7 i Skanderup, og METTE JOHANNE var datter af THOMAS JESSEN i Geising.
JENS HANSEN døde allerede i 1863 - kun 42 år gammel, men METTE JOHANNE var en meget ihærdig kvinde,
der førte gården videre, og hun sørgede bl.a. for kost til jembanearbejdeme ved anlægget af jernbanelinien mod
Vamdrup.
Hun døde 1887 - 65 år gammel, og der findes et mindeskjold over hende på loftet i Skanderup kirke.
Sønnen THOMAS HANSEN overtog gården efter hende. Han blev i 1886 gift med JACOBINE MARIE JENSEN
fra Adsbølgaard i Leirskov. THOMAS HANSEN var i adskillige år sognerådsformand, og han havde adskillige
tillidshverv i sognet. Han døde 1916.

Derefter overtog sønnen ALBERT HANSEN gården. Han var gift med MARIE KIRSTINE CHRISTENSEN.
Albert Hansen døde 1965 og hans hustru 1989.
Efter Albert Hansens død er det sønnen THOMAS HANSEN og svigerdatteren LITTA, der idag stadigvæk har
Tvedsgaard.
Om den anden del af gård nr. 10, der blev til gården Engholm, skal der fortælles under ejendomme på Hjarupvej.
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GAMLE GÅRDE ISKANDERUP
GÅRD NR. 11: WISSINGSMINDE
Wissingsmindevej nr. 18:

Wissingsminde, Skanderup.
I tiden før 1660 var denne gård delt i 2 halvgårde. LAS CHRISTENSEN og hustruen KIRSTINE JONSDATTER
havde den ene halvgård, og PEDER PEDERSEN (SKRÆDDER) og KIRSTEN MADSDATTER den anden
halvgård.
Der bliver holdt skifte efter de 3 af dem, som er døde, den 1. juni 1660 - kun Kirsten Madsdatter er tilbage.
Det er bemærkelsesværdigt, hvor lidt der er efterladt, at alt næsten er gået tabt efter den besværlige krigstid, så de
få ejendele kan hurtigt tælles, og boet havde adskillige gældsbreve.
En søn fra den ene halvgård - Las Christensens søn - JON LASSEN og en datter fra den anden halvgård - Peder
Pedersens datter - MAREN PEDERSDATTER bliver gift, og de 2 halvgårde bliver lagt sammen.

1664 står følgende i Tingbogen:
„JON LASSEN, 1 Crongaard,
1 Stuehus
12 Fag ved Magt,
1 Ladehus
10 Fag ved Magt,
1 gi. Lade- og Fæhus
11 Fag ganske brøstfældigt.“

Skatteliste 1678:
„JON LASSEN og Hustru og 1 Søn.

Besætning:

30

2 Heste,
2 Køer,
3 Kvier,
2 Svin og
4 Faar.“

Ved Syn paa Ryttergods 1686 står der:

„Bygninger:

Stuehus
Lade
Fæhus

12 Fag,
10 Fag,
12 Fag,

mangler en Del Tømmer og andet Materiale, Enken forarmet. Hendes Kvæg og Heste er bortdøde, var derfor til
Rytterhold utjeneiig. Er bevilget Hjælp til Køb af Heste og Køer samt Sædekorn, skylder for en Del Laanekom
m.m.“

I Fæsteprotokollen 1690 står der følgende:
„Som Jon Lassens Enke i Skanderup har nu i mange Aar, og siden hendes Mand døde i Kongens Tjeneste ved
Vismar, hensiddet med mange smaa Børn, og Ingen har kunnet faa til sig Gaarden at antage og forbedre, og
ihvorvel hun har bekommet betydelig Hjælp Aar efter Aar, og der er nu en stor Restance paa Gaarden, og der ses
dog ingen Bedring eller Fremgang, saa længe samme Enke saaledes den besidder, thi der findes hverken Æde
eller Sædekorn, hverken til Rytteren eller til Gaarden, og af den Hjælp til Heste og Kvæg, der er givet, findes ej
videre end 4 fast elendige Heste og 2 Køer, som alt er 20 Aar.
Om Alt det skulle kunne overleve og blive til Nytte kræves Forbedring.“
Fra myndighederne svares i 1690:
„I hvorvel Forstærkningen og Restancen paa denne Gaard løber højt, og ingen Forhaabning er om Gaardens
Opkomst saa længe den af Enken besiddes, saa ses der ingen anden Middel, saafremt den ikke skal blive øde, end
at denne JENS CHRISTENSEN ved hans Cautionist IVER TULLESEN udi Skanderup forvandt den i Fæste uden
Fæstepenge, desligeste en Gang for alle nyde dertil uden videre Vederlag eller Igenbetaling 2 Køer, og til Sæde
korn 2 Tdr. Byg og 3 Tdr. Havre og saavel til Brødkorn 2 Tdr. Rug.
Den 21. Januar 1690.“

JENS CHRISTENSEN må være blevet gift med enken, og i 1703 står følgende i Fæsteprotokollen:
, JES HANSEN har fæstet JENS CHRISTENSENS Enkes Gaard udi Skanderup - Indfæstning 5 Rigsdaler.“
Jens Christensen må da være afgået ved døden, og JES HANSEN bliver gift med JON LASSENs datter METTE
JONSDATTER.
Jes Hansen afgår ved døden 1749 - 77 år gammel, men allerede i 1736 får hans datter MAREN JESDATTER og
svigersønnen ABEL SCHLEGEL fæste på gården den 20. september 1736.
Abel Schlegel døde i 1744 - kun 30 år gammel. Han var af en kendt familie - en farbror var guldsmed i Fredericia.
Enken MAREN JESDATTER gifter sig igen med HANS JENSEN VELLING i 1745, og efter bekendtgørelse om
Ryttergodsauktionen 1765 har HANS JENSEN da stadigvæk gården, men en datter af Abel Schlegel INGEBORG
SOPHIE ABELSDATTER og hendes mand JES RAVN overtager samtidigt gården, men den bliver derefter købt
af skovridder JOH. FREDERIK GÜNTHER, som blev gift med en husjomfru fra Nagbøl Præstegaard 1770.

Nogle år senere køber PEDER FABRICIUS gården, og derefter bliver STEFFEN JEPSEN ejer.
I dette tidsrum bliver gård nr. 1 købt ind til, og dermed fik gården en ret betydelig størrelse.
Omkring 1814 købte HANS DITLEVSEN BUCH - søn fra Skanderup Nørgaard - gården. Han var gift med
KAREN JEPSDATTER 1. gang, og 2. gang med MAREN NIELSDATTER fra Binderup.

Gården brændte 1820 og HANS D. BUCH døde i 1825 - 38 år gammel.
Det havde været nogen dårlige landbrugsår - (Statsbankerot m.m.). Kreditorerne kom ind i billedet, og blandt
dem var nok den kendte Wissingslægt.
På deres foranledning overtages gården af PETER SCHULTZ og gården fik læst deklaration på navnet
WISSINGSMINDE.
P. Schultz’s hustru JOHANNE MARIE SCHULTZ døde i 1837 - 45 år gammel.
I adskillige år var der forpagtere på gården, bl.a. JUHL og senere SAGER.
Der tilkøbes og mageskiftes en del jord til gården, og i 1850 fik en søn af P Schultz noget af udmarkerne i det
østlige Skanderup, og her blev så gården Skanderup Nygård bygget.
En datter af Schultz blev gift med en Wissing og fik Eliselund i Hjarup.
1856 solgte P. Schultz Wissingsminde til J.S.BORCH, C.EPETERSEN, TH. QUISTGAARD og H. FØNS. De
solgte den igen 1862 til Landvæsenskommisær KROGH-MEYER. Han havde gården til 1875, hvor han solgte
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den til E SVENDSEN, men 1880 måtte garden til tvangsauktion, hvorefter C.F.A.SCHLEGEL fik den.
Den nedbrændte i 1882, og i 1891 kom den atter på tvangsauktion, hvorefter SPAREKASSEN i Kolding solgte
den til CHR. LADIGES fra Holsten.
Senere måtte Sparekassen igen overtage den, og 1903 blev den solgt til AXEL HØIER. Han byggede bl.a. ny
hovedbygning til gården i 1912.
1915 solgte han gården til SØREN HAUE, og Høier flyttede til Eliselund i Hjarup.
SØREN HAUE oprettede gårdmejeri på gården med udsalg i Kolding, og han var bl.a. formand for Andels
svineslagteriet i Kolding m.m.
SØREN HAUE solgte 1941 til grosserer BØRGE STRAND, som året efter solgte til H.T.LUND. Han havde den
til 1947, hvor den blev købt af N.J.BUCH, hvorefter den i 1949 blev købt af SIMON SIMONSEN, Vargårde, Hejis.
Han var søn af JENS SIMONSEN, Skanderup Nørgaard.
SIMON SIMONSEN har bl.a. været sognerådsformand og formand for Kolding Herreds Landbrugsforening m.m.
Idag er det sønnen JENS SIMONSEN, der har overtaget Wissingsminde og står for styret af den store gård.

Gård nr. 11 var i 1660 ansat til 12 tdr. hartkorn. Det blev ved reguleringen 1688 nedsat til: 7-1-0-1 + skov: 0-01-1.
Ved Matrikuleringen 1844 fik den ved sammenlægning af de 2 gårde nr. 11 og nr. 1 ca. 21 tdr. hrtkom, og var
dermed sognets største gård.
Den fik 1844 matr. nr. 6a. Gård nr. 1 fik nr. 7a som hovedmatrikel.
Jorden ved Skanderup Nygård kom så fra, men så købtes jorden ved gård nr. 7 ind til + andet jord.

GAMLE GÅRDE I SKANDERUP
GÅRD NR. 12: HARBOGAARDEN
Kastanieallé nr. 18:
Denne gård var før 1660 delt i 2 halvgårde, og fæsterne på dem var: HANS THOMSEN ULF og OLUF JENSEN.

1660 står der følgende i Tingbogen:
„Crontjener OLUF JENSEN lå-Gaard død (lever 2 Sønner), som er ganske ruineret og fordærvet. 3 Fag Hus
nedbrudt.“

1664 ifølge Tingbogen har HANS ULF nok overtaget begge halvgårde, og der står følgende om Gården:
„Crongaard,
1 Stuehus
11 Fag ved Magt,
1 Lade
12 Fag mangler Lægter,
nok 1 Hus
nedbrændt af Polakkerne.
Findes deraf paa Stedet 3 Stolper,
nok 1 Hus
10 Fag er øde.“
1678 Skatteliste:

„HANS ULF, Hustru og Søn.

Besætning:
4 Heste,
4 Køer,
5 Kvier,
4 Faar, og
1 Svin“.
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I 1686 er besætningen lidt forøget og bygningerne:
„Stuehus
Vestre Hus
Østre Hus

11 Fag,
12 Fag,
11 Fag,

og der mangler en Del Tømmer, har faaet Laanekom i 1685 og Aaret efter bevilget 2 Plovheste, da et Par var døde
og de andre kun ringe.“
1695 døde HANS TH. ULF. Enken sad derefter med gården, og i 1697 nedbrændte gården sammen med gård nr.
9, hvilket JON KVIST har beskrevet i Ribe Amts Årbog 1969.

Følgende står i Fæsteprotokollen:
„Desforuden blev af samme ulykkelige Ildebrand og afbrændt HANS ULFS Enkes Gaard i Skanderup, som bestod
af 44 Fag godt bygget og ved Magt, holden Hus, med al hendes Bohave, item og 24 Tdr. utærsket Kom (Rug, samt
10 Tdr. Byg, foruden Boghvede), hvorover hun siden Intet til Sæde og Ædekom , hverken til Rytteren eller deres
egen Underholdning.
Foruden rede Midler, som paa dette Sted var, saa de aldeles Intet i ringeste Maade fik reddet.
Dernæst blev afbrændt denne Enkes opbygte Rytterhus, som var 6 dygtige Fag, hvorudi Regimentfeldskæreren
var indlogeret.
Disse forbemeldte er nu i største Armod gerådet, og er derfor forstrakt med Sædekorn og Rytteren forplejes af
Kassen“.
1702 overtager sønnen HANS HANSEN ULF og ELSE HANSDATTER fæstet, men det kneb for dem at klare
gården.
1711 overtager brødrene JEPPE og MIKKEL VESTISEN fra gård nr. 16 fæstet.
Jeppe Vestisen får siden sin fars gård, og MIKKEL VESTISEN og hustru MAREN PEDERSDATTER FRISMANN
fra Ødis-Bramdrup gård nr. 12.
MIKKEL VESTISEN blev gift 2. gang med MAREN ANDERSDATTER. Han afgår ved døden 1746. Skifte
samme år.

1752 får JØRGEN PEDERSEN FRISMANN fæste på gården. Han bliver gift med datteren ANE MARGRETHE
MIKKELSDATTER, og de havde gården ved Ryttergodsauktionen 1765, og købte den derefter til selveje nogle år
senere.

Sønnen NIELS JØRGENSEN FRISMANN fik derefter gården 1786. Han var gift med KAREN NIELSDATTER
KJÆR fra Dollerup, og de havde så gården til deres datter KIRSTINE NIELSDATTER blev gift med JEPPE
IVERSEN BUCH fra Skanderup Nørgaard, og de overtog gården i 1825.
Efter Jeppe I. Buchs død i 1860 solgte enken gården til H. HARBO og hustru ANNA MARGRETHE født HOLST.
De havde gården i adskillige år, og Harbo var bl.a. den første sognerådsformand i det første sogneråd i Skanderup,
og det er efter denne familie, at gården i folkemunde har fået navnet HARBOGAARDEN.
1875 købte A.P.VAABEN, Lindegaard i Hjarup nogle af gårdens udmarker og lagde dem under Lindegaard.
1905 blev der på noget af denne jord bygget gården KLEBÆKGAARD.
De tilbageblevne bygninger ogjord blev købt af NIS FALLESEN på Mariegaard 1886.
Gården HAGSTEDGAARD er også bygget på jord, der har hørt til gård nr. 12.

Gård nr. 12 havde ved Matrikuleringeme 1660 og 1688: 8-4-0-0 + skov.
1 1844 blev det sat til: 7-6-1-1 1/4, men da var Hagstedgaard skilt fra.
1844 fik Harbogaard som nyt matr. nr. 14a.
Bygningerne på Harbogaarden blev i mange år bl.a. brugt som fodermesterbolig for Mariegaard.
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GAMLE GÅRDE I SKANDERUP
GÅRD NR. 13: EJERSMINDE
Kastanieallé nn 60:

Ejersminde, Skanderup.

Denne gård har så vidt, det kan skønnes, været lidt nærmere landsbyen før i tiden. Den var også i adskillige år delt
i 2 halvgårde.
Før 1660 havde MIKKEL KJELDSEN og ANDERS JOENSEN disse gårde. I Tingbogen 1660 oplyses følgende:
„Crontjener MICHEL KJELDSENS Vi-Gaard ganske ruineret og Crontjener ANDERS JOENSENS 16-Gaard. Til
den findes IVER GREGERSEN. Stuehuset ganske ruineret og Ladehuset afbrændt.“

Tingbogen 1664 oplyser:
„MICHEL KJELDSENS ^-Gaard:
Stuehus
10 Fag mangler noget paa søndre Side
- ellers ved Magt.
1 Ladehus nord
9 Fag mangler 10 Stolper,
1 gi. forfaldent Hus
5 Fag er meget brøstfældigt.

ANDERS JOENSENs Vi-Gaard findes:
Stuehus
9 Fag uden 2 Fag i vestre Side,
- ellers ved Magt,
1 Ladehus udi Krigstiden afbrændt,
- findes en Cronbolig paa Stedet“.
Så vidt, det kan skønnes, har THOMAS HANSEN og HANS NIELSEN KIELDE i de følgende år overtaget disse
2 halvgårde, og i 1678 havde de ifølge Skatteliste:

„HANS NIELSEN:
THOMAS HANSEN:

2 Heste,
2 Heste,

2 Køer,
2 Køer,

3 Kvier,
3 Kvier,

4 Faar og
4 Faar og

1 Svin.
1 Svin.“

Ved Syn paa Ryttergods i 1686 er besætningen ca. som i 1678, men de har måttet låne kom på grund af komets
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ringhed, og hestene er ringe, og de bevilges hver en plovhest.
Ved Matrikuleringen 1688 nedsættes gårdens samlede hartkorn fra: 10-6-0-0 til: 6-4-3-2.
1691 har de begge stadig gårdene, men i de følgende år har CHRISTEN SØRENSEN den ene Vi-gård, og Hans
Nielsens datter og svigersøn ANNA HANSDATTER KJELDE og PEDER POULSEN den anden V^-gård.
Peder Poulsen dør i 1719, og ANNA HANSDATTER gifter sig med HANS ANDERSEN RAVN fra Leirskov.
Anna Hansdatter dør i 1721. Skifte samme år.
HANS A. RAVN gifter sig med ANNE EBBESDATTER fra Nagbøl, men hun afgår ved døden nogle år efter, og
han bliver gift 3. gang med ELSE HANSDATTER fra Seest.
HANS RAVN overtog 1719 CHR. SØRENSENS Vi-gård, som da var på 20 fag hus, og de 2 halve gårde var derpå
samlet i een gård.

1755 overtager HANS RAVNs datter og svigersøn MAREN HANSDATTER RAVN og KNUD JENSEN fæstet på
gården. De havde gården ved Ryttergodsauktionen 1765 og køber den til selveje de følgende år, men de døde
begge forholdsvis tidligt i årene 1768 og 1771. Derefter var der flere forskellige ejere på gården.
Først havde ESBERN HANSEN - en søn fra gård nr. 7 og hustru KAREN ERIKSDATTER - den nogle år.
Derefter ANTONNI BUCH fra Nagbøl - gift med ANNA JØRGENSDATTER.
De havde den til lige først i 1800-tallet. Da købte JØRGEN MOGENSEN og MAREN JACOBSDATTER gården.
Deres datter og svigersøn JOHANNE JØRGENSDATTER og NIELS CHRISTENSEN, Stagelund - Blev gift
1810 og overtog derefter gården.
Niels Stagelund, som han gerne kaldtes, var fra Læborg sogn, og i adskillige år blev gården kaldt
STAGELUNDGAARD efter ham.

I 1839 blev deres datter MAREN NIELSDATTER gift med en søn fra Skanderup Nørgaard, og de overtog så
gården. En anden datter og svigersøn fik udmarken i Klebæk, og der byggede de gården JÆGERSPRIS.
STEFFEN JEPSEN BUCH og MAREN NIELSDATTER havde så gården i mange år, indtil deres søn DITLEV
STEFFENSEN BUCH fik den i 1875, men i 1884 blev den solgt til POUL NYBOE, og han havde den til 1894,
hvor KNUD THORSEN købte gården. Han solgte til NIELS N. TOPHOLM fra Ødis, og efter at han havde haft
den et par år, købte JACOB KRAGH fra Øster Stamp gården i 1905.
Han blev gift med MAREN FRIIS fra Fædresminde i Hjarup.
Sønnerne SVEND E KRAGH og PETER KRAGH overtog mange år senere deres forældres gård. Peter var gift
med MARTHA POVLSEN fra Geising, og det er deres søn POVL JACOB KRAGH og hustruen KIRSTEN, som
idag ejer Ejesminde.
Ved Matrikuleringen 1844 fik gården nyt matr. nr. 10a, og ansattes til: 4-2-1-1/4 i hartkorn.
Jægerspris fik nr. 10b og ansattes til: 4-0-3-2-1/4 i hartkorn.
Endvidere havde NIELS STAGELUND selv beholdt 1 stk.: nr. 10c, som ansattes til: 0-1-2-2- 1/4.

GAMLE GÅRDE I SKANDERUP
GÅRD NR. 14
Hvor denne gamle gård oprindeligt har været, kan vel ikke siges med sikkerhed, men formodentlig har det været
i nærheden af ejendommen svinget nr. 18 og 22 i Skanderup.
Før 1660 havde LARS JEPSEN denne gård. I Tingbogen 1660 oplyses, at JENS JØRGENSEN - søn af JØRGEN
J. STUB, gård nr. 15 - nu har fæste på gården, og „at Gaarden er ganske spoleret, ruineret og fordærvet.“

Ifølge Tingbogen 1664 oplyses yderligere:
, JENS JØRGENSENS Crongaard:
Stuehus nedfalden 13 Fag og en Part af Tømmeret findes paa Stedet, men næsten sønderslagen.
1 Ladehus 10 Fag og nedfalden og det meste af Tømmeret raaddent.“
I Fæsteprotokol oplyses, at ANDERS SØRENSEN siden overtager fæstet på gården, og den er da stadigvæk
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næsten som en ødegård, og han slipper for i nogle år for at gøre lyttertjeneste og for andre udgifter.

Ifølge Skatteliste 1678 har ANDERS SØRENSEN nu fået besætning på gården:

2 Heste,
2 Køer,
3 Kvier,
5 Faar.
Ved Syn paa Ryttergods i 1686 oplyses, at på Anders Sørensens gårds grund er et selvejerhus , og han har en
besætning som i 1678.
Bygningerne:

Stuehus
Lade
Fæhus

11 Fag,
12 Fag, og
8 Fag.

På grund af Sygdom i Besætningen og Dødsfald er Manden kommen til agters og derfor ikke tjenlig til Rytterhold,
og han havde derfor faaet bevilget Hjælp til 3 Plovheste og 2 Køer samt Sædekorn m.m.“
Ved Matrikuleringen i 1664 var gården ansat til: 8-5~3-2. Dette blev i 1688 nedsat til 5-4-0-1 + skovskyld.

I Fæsteprotokollen den 28. august 1704 oplyses, at JENS ANDERSEN Dragon er forundt faderen ANDERS
SØRENSENS fæstegård i Skanderup. JENS ANDERSEN blev samme år gift med METTE POVLSDATTER fra
Hjarup.
Hun afgår ved døden 1720. Skifte samme år.

1 1730 overtager JENS S ABRO Jens Andersens gård i Skanderup, som han måtte fragå. Der var 30 fag hus til
gården.
11741 blev Jens Sabro fradømt gården på grund af armod og store restancer, og IVER JEPSEN fra gård nr. 16
overtager den. Han betaler restancerne og sørger selv for besætning m.m.
Til gården er der nu 44 fag hus i slet stand. Gården er efterhånden nu helt lagt under gård nr. 16, som var
beliggende på den modsatte side af vejen, og med tiden er gård nr. 14 helt forsvundet.

GAMLE GÅRDE I SKANDERUP
GÅRD NR. 15: LANGAGERGAARD
Nu Klebækvej nr. 12:

Denne gamle gård har oprindeligt været midt i byen, der hvor JES SØLLINGVRAA i mange år havde bageri.

Før 1660 havde JØRGEN J. STUB gården. I Tingbogen 1660 står der:
„ at JØRGEN JONSEN STUBs Crongaard fandtes ganske spoleret og ruineret paa alle Huse.“
1664:“ JØRGEN STUBS CRONGAARD:
Stuehus - 14 Fag ved Magt,
2 Ladehuse - 1 vesten og 1 norden i Gaarden - 22 Fag nogenlunde, men mangler noget Tømmer“.
1678 har Jørgen Stubs svigersøn JEP LASSEN overtaget gården sammen med sin hustru.

Besætning:
2 Heste,
2 Køer,
2 Kvier,
1 Svin.
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JEP LASSEN har svigerforældrene på aftægt, og de har en datter og svigerdatter hos sig samt 2 heste og 2 køer.
Ved Matrikuleringen 1688 ændres gårdens hartkorn fra: 7-3-0-2 til: 6-3-1 -1.
Til gården hører der 1 boelssted eller 1 mindre ejendom.
1688 er det Jørgen Stubs søn JON JØRGENSEN, der har gården. I Fæsteprotokollen klages der samme år over, at
han kan sættes fra gården, hvis han ikke sørger for at stille caution.
Hvis han ikke gør det, skal en anden dygtig karl forundes gården, samt hjælpes med 2 heste og 2 køer.
Senere står i Fæsteprotokollen:
„Skanderup, JON JØRGENSEN STUB: Efter at denne er af saa slet Tilstand, at han ikke kan svare, hvad han
skulle, og hverken har Plovbæster eller Køer, saa faar Rytteren indtil Høstens Tid af Kassen Forplejning, og
Regimentskriveren maa tilse, at Gaarden med tvende Mænd, der er dygtige, bliver forsynede.“
Fæstet er så blevet frataget Jon Jørgensen, og gården er en kort tid blevet drevet af IVER TULLESEN fra gård nr.
1 og OLUF BUCH fra gård nr. 2, men i 1692 får KNUD JESSEN fæste på gården. Han var gift med MAREN
POVLSDATTER fra Hjarup.
Deres søn JES KUNDSEN får fæste på gården 1719. Han bliver gift med ANNA JEPSDATTER - Jep Iversens
datter fra gård nr. 1.

Ved overtagelsen oplyses, at der er 47 fag bygninger og en besætning på:

6 Heste,
6 Køer,
4 Ungkr., og
10 Faar.

Bygningerne er ret velholdte, så Knud Jessen har forbedret gården meget.
Jes Knudsen døde 1747 - 50 år gammel, og enken blev derefter gift med LAUGE LAUGESEN, og de har gården
ved Rytterauktionen 1765.
En søn af LAUGE LAUGESEN får derefter gården og bliver gift med JOHANNE SØRENSDATTER.
Efter Hans Laugesens død 1786 bliver enken gift med HANS LARSEN fra Ødis-Bramdrup, og de havde den i
mange år - bortset fra, at sønnen SØREN HANSEN havde den et par år, inden han købte Nagbøl Nygaard.

1 1832 blev den købt af HANS MIKKELSEN. Han søgte 1853 om lov til at flytte gården ud fra dens gamle plads
i Skanderup til dens marker i Klebæk, og det blev bevilget.
Hans Mikkelsen døde kort efter denne udflytning i 1855, og hans enke METTE KIRSTINE PEDERSDATTER
blev gift med FREDERIK JOHANSEN, som overtog gården.
11864 køber SIMON LAURSEN GAMST fra Veerst gården. Han var gift med MARIE HANSIGNE JEPSEN fra
Vamdrup.
Simon Gamst blev imidlertid stanget ihjel af en ko i 1879 og han døde - kun 42 år gammel.

Enken giftede sig så med JØRGEN RASMUSSEN, og de havde så gården nogle år, indtil sønnen HANS PETER
GAMST overtog den, men i 1893 købte han Skanderupgaard og han afhændede derfor Langagergaard til LAURS
LAURITSEN BONDE, der så havde den en halv snes år.
Derpå flere ejere, bl.a. JENS HANSEN ØSTERGAARD, hvorefter gården blev købt af CARL PETERSEN, og
han havde den i mange år, indtil datteren og svigersønnen GRETHE og POUL RICHARD JENSEN overtog den,
og de har stadigvæk Langagergaard idag.
Ved Matrikuleringen 1844 fik gården nr. 11a, og ansattes til: 5-0-7-2 i hartkorn.
I tidens løb er der solgt adskilligt jord fra Gården, men det skal omtales senere.

GAMLE GÅRDE I SKANDERUP
GÅRD NR. 16: SKANDERUP NØRGAARD
Egeskovvej nr. 17:
Denne gård har oprindelig været ca. der, hvor VAGN NIELSEN, Grønvanggaard, har bygget stald ud til Kastanie
allé.

Før 1660 havde MADS JEPSEN HVIID gård nr. 16 - måske har hans far haft den før ham, for i 1631 er der en JEP
MADSEN HVIID, der har en gård i Skanderup.

I Tingbogen for 1660 står der følgende:
„Crontjener MADS JEPSEN HVIID død, findes hans Hustru. Samme Gaard ruineret og fordærvet.“
Der bliver holdt skifte efter ham 1661. Foruden hustruen var der 2 døtre, men af jordisk gods intet.
Hustruen GUNDER TULLESDATTER gifter sig med VESTI MIKKELSEN, der får fæste på gården.

I Tingbogen for 1664 står der:
„VESTI MIKKELSEN. Crongaard:
13 Fag ved Magt,
1 Stuehus
10 Fag mangler begge Gavle,
1 Ladehus syd i Gaarden
10 Fag mangler Lægter paa den ene Side og
nok 1 Ladehus i vester
Gavle i begge ender;
6 Fag, som er øde.“
der har været et liden Hus

Skatteliste 1678:
„VESTI MIKKELSEN og Hustru: 2 Tjenestefolk,
3 Heste,
4 Køer,
4 Stude,
5 Kvier,
6 Faar og 2 Svin.

Syn paa Ryttergods 1684: Besætning ca. som i 1678.

Bygninger:

Stuehus
Lade
Fæhus

12 Fag,
14 Fag,
11 Fag.“

Men mandens tilstand er ikke for god. Han har måttet låne kom m.m. på grund af komets ringhed.

Ved Matrikuleringen 1688 nedsattes hartkorn fra: 8-7-2-2 til nyt: 5-3-1-0.

1702 står følgende i Fæsteprotokollen:
„VESTI MIKKELSENs Gaard i Skanderup, som han formedelst Alderdom og sær tilfalden Svaghed, baade paa
sig selv og sin Hustru (de er begge sengeliggende) forundes Sønnen JEP VESTISEN. Indfæstning: 3 Rigsdaler.“
Jep Vestisen havde gården til 1734; da bliver han sat fra gården på grund af restancer, men hans svigersøn IVER
JEPSEN fra gård nr. 1 overtager hans gæld og andre forpligtelser, og han får så fæste på gården, og bliver gift med
hans eneste datter MARGRETHE JEPSDATTER.
Nogle år efter får IVER JEPSEN så også gård nr. 14, hvis fæster heller ikke kunne klare de vanskelige forhold, og
begge disse gårde blev så sammenlagt, og det blev så en temmelig stor gård på ca. 11 tdr. hartkorn.

IVER JEPSEN købte gården til selveje efter 1765. Han havde den sorg at miste 3 voksne sønner kort tid efter
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hinanden, men sønnen JEP IVERSEN, der først havde haft en gård et andet sted, kom hjem og fik gården ca.
1770, og det var hans steddatter og hendes mand, der fik den omkring 1783.

JEP IVERSEN havde en søn, der var passkriver ved Øresund og boede i Hillerød. JEP IVERSEN døde hos ham i
1784.

Steddatteren KAREN ANDERSDATTER og hendes mand DITLEV HANSEN BUCH - født i Rugsted - overtog
som før nævnt gården, og den blev som en af de første udflyttet fra landsbyen til dens nuværende plads, og den fik
samtidigt navnet SKANDERUP NØRREGAARD, og det har den beholdt siden.
KAREN og DITLEV fik mange bøm, og 4 af deres sønner fik senere gårde i Skanderup.
Sønnen ANDERS THOMSEN BUCH overtog forældrenes gård ca. 1821. Han var gift med SIDSEL CATHRINE
PEDERSDATTER ROED, og de havde gården ved Matrikuleringen 1844, hvor den fik nyt matr. nr.: 9a og blev
ansat til 19 tdr. hartkorn.
Ca. 10 år efter bliver en del af jorden skilt fra til en søn, og der blev så gården NØRGAARDSLUND bygget.

En anden søn DITLEV ANDERSEN BUCH overtog Skanderup Nørgaard. Han var gift med KIRSTINE RAS
MUSSEN.
I 1882 overtog en svigersøn P. VINTER JENSEN gården efter dem, og han solgte 1906 til H. VALDEMAR
CHRISTENSEN, som så i 1914 solgte til JENS SIMONSEN fra Gesten - af den kendte Simonsen-slægt.
Han havde derefter gården i mange år, indtil de nuværende ejere - datteren og svigersønnen VALBORG og
ENEVOLD SØRENSEN - overtog den.

GÅRDE I SKANDERUP. GÅRD NR. 17
PRÆSTENS MENSALGAARD (ANNEKSGAARD)
Denne lille gård var beliggende der, hvor Grønvanggaard i mange ar havde fodermesterhus - Kastanieallé nr. 33.
Det er begrænset, hvad vi ved om gården, for den er jo ikke nævnt i Koldinghus’s Rytter- og Fæsteprotokoller, og
til tider har der vist også boet præsteenker her i huset.

Den første beboer og fæster af stedet er - så vidt vides - HANS MADSEN, som nævnes i Skatteliste fra 1678. Han
og hans hustru har:
2 Hopper,
IKo,
1 Kvie,
1 Kalv,
4 Faar og
1 Svin.
HANS MADSEN nævnes også i Jordebog 1683 som den, der bruger af præstens jord på markerne i Skanderup.
Det er også ham, der er nævnt ved Matrikuleringen 1688 som fæster af stedet.

HANS MADSEN døde i 1697, og hvem der efterfulgte ham er ikke helt klart.
1747 overtager SØREN NISSEN fra Geising stedet. Han bliver samtidig gift med KAREN MADSDATTER fra
Skanderup. Dette er omtalt af P. Eliassen i: Historiske Strejftog fra Koldingegnen. SØREN NISSEN fik nogle år
senere en anden gård i Skanderup: Gård nr. 8.

1761 nævnes PEDER RASMUSSEN og KIRSTINE MATHIESDATTER i præstens mensalhus. Peder Rasmussen
døde i 1782, men om han da boede der, vides ikke.
MAREN HANSDATTER og PEDER HANSEN har så stedet en del år, men hvor de er kommet fra, vides ikke.
De nævnes første gang i Skanderup Kirkebog ved en fødsel i 1778. De får nogle år senere en søn HANS PEDER
SEN, der siden bliver sognefoged i Leierskov.
Peder Hansen, som var fra Bønstrup sogn, Vamdrup, døde 1812, og i de efterfølgende år bliver jorden nok lagt ind
under gård nr. 3, og KNUD HANSEN på denne gård har den ved Matrikuleringen 1844.
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Ved en indberetning er følgende fortalt om mensalhuset i Skanderup:
a:

b:
c:
d:
e:

Dette Huses Jorder er ikke i Fællesskab mere, og den største Del deraf er indhegnet siden Udskiftningen
skete.
Hegnet er mest Grøfter med lidt Gærde ovenpaa.
Her til Huset er Del af et lille Skovkobbel, men næsten intet Skov. Dette er ogsaa udskiftet og indhegnet,
Humlehave er her endnu ikke anlagt.
Al Græsning til dette Hus falder i dets indskiftede og indhegnede kobler.

Ifølge denne indberetning er der 1 tdr., 4 skp. hartkorn til stedet. Ved Matrikuleringen 1844 står præsteembedets
jord ansat til:
1-5-2-0. Nu har den nr. 2a og er overtaget af KNUD HANSEN og forhøjet til: 2-3-0-2.
Ifølge Jordebog fra 1664 var den daværende fæster på stedet NIELS PEDERSEN, og det benævnes da som et
præsteboel.

SKANDERUP BY MARTIKELANSÆTTELSE 1844:
EJER/EJENDOMMENS NAVN

GL. HARTKORN

NYT HARTKORN.

01.

Skolelærerembedet,
Skolelærer SKOVGAARD.

0-6-2-114

02a.

KNUD HANSEN
Præsteembedet.

1-5-2-0

2-3-0-2

03a.

Skanderup Kirke
J. NIELSEN,
Mariegaard.

0-2-2-14

0-3-1-114

04.

Andst Kirke,
JEPPE NIELSEN,
Mariegaard.

7-1-1-P/l

7-3-1-1

05.

HANS HANSEN,
Buchs Gaard.

2-4-0-2

3-6-3-1

06a.

SCHULTZ,
Wissingsminde

15-4-3-7s

12-1-3-1

07a.

SCHULTZ, under 6a
Wissingsminde.

8-1-1-1 74

08a.

ANDERS TERPAGER,
Grønvanggaard.

10-5-1-2 7w

13-3-2-14

09a.

ANDERS BUCH
Nørgaard.

10-7-1-1

19-0-3-74 sk.

10a.

STEPHAN BUCH
Ejersminde.

3-7-3-14

4-2-1-74

10b.

HANS SØRENSEN
Jægerspris.

2-5-0-114

4-0-3-2 74

10c.

NIELS STAGELUND
under 10b.

0-1-2-2 74
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11a.

HANS MIKKELSEN
Langagergaard.

3-4-0-1

5-7-0-2

11b.

HANS LAURSEN
Koløkkegaard,
Hjarapvej.

2-0-1-214

1-7-0-74

11c.

JOHAN CH.WIEHRS

0-2-3-1 '/4

0-2-3-3/4

Ild.

ANDERS BUCH

0-3-2-2 'A

0-1-2-214 sk.

12a.

NIELS ANDERSENS ENKE
Skanderupgaard.

10-5-3-1

14-5-0-2

13a.

KNUD HANSEN
Helenesminde.

4-2-0-14

4-4-1-1 74

13b.

JOHAN WIEHRS

0-2-1-1

0-1-3-2

14a.

JEPPE IVERSEN BUCH
Harbogaarden.

4-5-2-14

7-6-1-1 74

14b.

SØREN PEDERSEN
Hagstedgaard.

l-6-0-25/i6

1-2-1-1 74

14d.

RITMESTER BÜLOW
under 14b,
Højrupsminde.

0-4-1-1 ‘/4

15a.

SØREN ERIKSEN,
Engholm.

2-0-0-14

2-5-0-1 74

15d.

HANS CHR. HANSEN
Tvedsgaard.

1-0-1-0

2-7-0-2 74

15e.

NIELS SIMONSEN

0-4-1-0

0-5-0-2 74

16a.

JENS HANSEN
Damkjærgaard.

l-5-O-’/io

3-2-3-214

17a.

HANS ANDERSEN
Rørkjærgaard.

2-5-1-14

4-0-2-74

18.

SØREN ERIKSEN

skov

19.

CHRISTEN WRAA
Vestis ejendom?

0-3-0-I

20.

OLE MIKKELSEN

0-2-0-74

21.

JEPPE LORENTSEN

0-0-0-114

22.

JENS KNUDSEN
Hus ved Mariegaard.

0-0-1-1

23.

SKANDERUP FATTIGHUS
v. Parcelvej.

0-0-0-114

24.

Byens smed

0-0-0-114

0-7-3-2-74

Siden fik huse, der blev bygget på den såkaldte gadejord, nr. 25,26 og 28, mens det såkaldte Hjømehus fik nr. 27.
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LANDSBYEN NAGBØL
Nagbøl hører til de ældre landsbyer i Skanderup sogn - de såkaldte torp- og - boel landsbyer. Nags boel eller bosted
er så med tiden blevet til det senere Nagbøl.
Det karakteristiske ved Nagbøl er vel dens beliggenhed ved mosen eller moserne (Nørre- og Søndermose).
Adskillige oldtidsfund fra markerne omkring disse moser, samt fra selve moserne, fortæller jo om en betydelig
aktivitet adskillige tusind år tilbage i tiden her på egnen.
Moserne har tidligere været helligsteder, hvor man foretog ofringer m.m., og det er muligvis fra en sådan ofring,
man i 1886 fandt et par guldspiralringe ved Nørremosen.
Så vidt, det kan skønnes, har der her omkring moserne været betydelige forekomster af myremalm, og der findes
især mange bopladsspor fra jernalderen og en ret betydelig gravplads på PETERSMINDEs marker fra det første
århundrede efter vor tidsregning, men det er for omfattende at beskrive disse forskellige fund fra såvel sten-,
bronze- og jernalder her, men det er ganske givet, at moserne har haft en vældig betydning for den nærliggende
landsby op gennem tiden, og under de to verdenskrige var der her i disse moser en større tørveproduktion m.m.
Landsbyen Nagbøl og befolkningen her har haft en ret betydelig rolle i sognets og egnens historie. Den gamle
sogneremse siger jo lidt om dette:
„De Nagbøl Herrer - de Dollerup knerrer - de Lunderskov lunter - de Gjelballer klunter - og de Skanderup
vandplasker.“
Gårdene i Nagbøl har fra gammel tid været såkaldte selvejergårde - på en enkelt undtagelse nær.
Adskillige af disse bønder og deres efterkommere har haft betroede tillidsposter, såvel for Kongen som på anden
vis.
Den første vadstedsridder ved den gamle toldgrænse, som udnævntes i 1572 hed TULLE IVERSEN og boede i
Nagbøl, og Herredsfoged og Herredsskriver var der også nogen, der blev udnævnt til.
11610 besøgte CHRISTIAN den 4. landsbyen Nagbøl.
Ifølge præsteindberetning 1690 går overleveringerne ud på, at Nagbøl-bøndeme tvang præsten til at flytte til
Nagbøl, og at de slog en præst ihjel, da han ikke ville flytte fra Thamisbøl (Thomas’s boel) nordvest for kirken og
til Nagbøl.
Noget fuldstændigt pålideligt har det ikke været muligt at finde om dette! men præsterne har i hvert fald boet i
Nagbøl og haft præstegård her fra ca. 1480 og til 1922, og det har ikke været uden betydning for landsbyen.
Ligeledes boede degnen også her i mange år.
Det centrale i den gamle landsby i mange år var de 4-6 gårde samt nogle få huse i nærheden af gårdene.
Ved Folketællingen 1787 var der 10 familier i Nagbøl, så det var jo ikke nogen særlig stor landsby.
Ejerlavet havde man sammen med Dollerup, og landsbyernes fælles jord lå mellem de to landsbyer. Gårdenes
beboere i de to landsbyer var meget indgiftede i hinanden, og derfor nært beslægtede.
Ved udskiftningen 1774-76 fik landsbyerne og de enkelte gårde hver deres jord udskiftet og tildelt hver for sig, og
omkring 1800-tallet begyndte de første udflytninger fra Nagbøl mod øst: Viborggaard, Ankhøjhus (-gaard), Nagbøl
Nygaard, og senere kom der flere til.
Først omkring midten af 1800-tallet begyndte udflytning i modsat retning - mod vest og syd, og det var i grunden
først i begyndelsen af 1900-tallet, at landsbyen for alvor rykkede til denne side med flere bebyggelser.
Da KARL MØLLERS MASKINFABRIK under og efter 2. verdenskrig fik sin opblomstring og vældige udvik
ling, kom det jo til at præge landsbyen meget stærkt. Karl Møller købte flere ejendomme og byggede adskillige
huse, så landsbyen i folkemunde undertiden kaldtes „Karl Møllers landsby“.
I begyndelsen havde man nogle meget betroede medarbejdere til at bo i disse huse, men efterhånden flyttede
mange af dem, og en del år var landsbyen præget af mange til- og fraflytninger.
Med englændernes køb af fabrikken kom der en ny tidsperiode, hvor landsbyen blev mere og mere præget af det
fabriksmæssige og industrielle, og det gamle bondesamfund er efterhånden forsvundet og findes ikke mere.
De fleste af husene, som Karl Møller havde erhvervet, er siden solgt til private.
4 af de gamle gårde i Nagbøl, som er nævnt tidligere er staddigvæk beliggende omtrent på deres gamle pladser:

ELMEGAARDEN, gård nr. 1,
NAGBØLGAARD, gård nr. 4,
EJESEJE,
gård nr. 2,
DEN GAMLE PRÆSTEGAARD,

ny
ny
ny
ny

matr.
matr.
matr.
matr.

nr.
nr.
nr.
nr.

4,
3,
5,
1,

Nagbølvej
Nagbølvej
Nagbølvej
Nagbølvej

nr,
nr.
nr.
nr.

66,
68,
78,
72.

Gård nr. 3 var beliggende overfor ELMEGAARD, er fuldstændig
borte, og NAGBØL NYGAARD, der oprindeligt har hørt sammen med ELMEGAARD, og lå mellem
ELMEGAARD og Nagbølgaard, er flyttet ud ca. 1810.

MATRIKELANSÆTTELSER 1688 NAGBØL-DOLLERUP:

01.

02.

MATR.NR./NAVN

GL. HARTKORN

NYT HARTKORN

NIELS JEPSEN og
JACOB JEPSEN,
selvejergård.
+ kirkejord
+ skov

3-2-0-0

6-7-1-2

JACOB ANDERSEN,
Selvejergaard.
+ kirkejord
+ skov

5-1-2-0

1-5-3-2
0-0-3-0
5-4-2-2

1-6-3-2
0-0-2-0

03.

EBBE NIELSEN
Ryttergaard.

2-0-2-2

3-1-3-2

04.

JEPPE BUCH,
Selvejergaard.
+ kirkejord
+ skov

6-4-3-0

7-5-0-1

05.

06.

07.

08.

ANDERS JEPSEN og
GRAVES THOMSEN,
Selvejergaard.
+ skov

NIELS EBBESEN,
Selvejergaard.
+ skov
Bruges af Hr.
JENS JACOBSEN,
Præstegaarden.
+ skov

PEDER RASMUSSEN,
Ryttergaard.
+ skov

0-0-2-1

5-4-3-2

6-6-3-0

0-0-1-2
3-5-1-2

4-1-0-2

0-0-1-0
6-5-0-0

7-0-1-1

0-0-1-2

11-0-0-0

4-5-1-1

0-0-1-0

09.

JEP HANSEN
Selvejerboel.

3-0-0-0

0-4-2-1

10.

Sal. NIELS HANSENs
øde boel

4-0-0-0

0-1-0-2

11.

SKANDERUP KIRKEJORD,
bruges af JEP BUCH.

0-2-0-0

1-2-0-2

12.

SKANDERUP KIRKEJORD,
bruges af EBBE NIELSEN

0-2-3-1

0-1-3-2

PRÆSTEGAARDEN, HR.
JENS JACOBSEN.
+ skov

7-0-3-1

SKANDERUP KIRKE
En Hauge kaldet ? bruger præsten
(til vin og brød?)
Et stk. kirkeskov
er anset for god græsning til 1 Høved.
En kirketoft beliggende
sønden for Skanderup Kirke
er anset for 1 Høveds græsning.
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0-0-1-1

0-0-1-1
0-0-0-1

Kort over Nagbøl 1776

GAMLE GÅRDE I NAGBØL
GÅRD NR. 1: ELMEGAARD OG NAGBØL NYGAARD
Den vestligste af gårdene i den gamle landsby var gård nr. 1. Det var en gammel selvejergård, og den har sikkert
været beliggende omtrent der, hvor Elmegården er placeret idag, og dens historie kan med nogenlunde sikkerhed
føres tilbage til ca. 1530.
Til denne gårds historie hører bl.a., at her boede den første VADSTEDSRIDDER, der blev udnævnt af Kongen i
1572, og han skulle holde opsyn med den gamle toldgrænse, som dengang var lige syd for, og det skulle han gøre
på strækningen fra Kolding til Skodborg - han slap så til gengæld for at give afgifter m.m. af gården i Nagbøl.

Dette er omtalt i R Eliassens bog: Kongeåen - eller den gamle Grænse.
Efter 1580 overgik denne bevogtningsopgave til herredsfogeden.
En anden begivenhed af særlig art, som hører til denne gård, er beretningen om drengen fra gården her, som
fulgte med de svenske tropper under Svenskekrigene i årene 1657-58.
Denne dreng kom først tilbage til gården efter mange års forløb, og da kunne de ikke genkende ham. Han overtog
siden den halve gård, og han og slægten efter ham fik tilnavnet SVENSKE.

Dette har JES NIELSEN fra Alminde skildret i et lille hæfte: „Den svenske dreng og hans efterkommere/4
Gården er i tiden før 1660 blevet delt i 2 halvgårde. Om det er mellem 2 brødre eller det er mellem far og søn, er
ikke helt klart, men i 1660 var den ene halvgård øde, og ved Matrikuleringen 1664 er de begge tildelt nr. 1, men
senere benævnes de nr. la og lb, og det er den halve gård, som NIELS SVENSKE overtager, der får nr. la, - mens
den anden halvgård, som bliver på stedet og som siden får navnet ELMEGAARDEN får nr. lb.
Oprindeligt har de nok ligget ved siden af hinanden, som halvgårde gerne gjorde, men efter en brand i 1714 er nr.
la sikkert flyttet lidt mere sydligt (se det gamle kort fra 1776), og efter en ny brand ca. 1807 blev halvgården la
flyttet i 1810 til Nagbøl Kirkevej, og denne gård fik derefter navnet NAGBØL NYGAARD.

ELMEGÅRDEN, lb:

Elmegården, NagbøL
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DE FORSKELLIGE EJERE OG BEBOERE
IVER JØRGENSEN:
I tiden omkring 1530 havde Iver Jørgensen gården. Han er adskillige gange nævnt som Tingsvidne ved Andst
Herredsting, bl.a. den 4. april 1532 og den 30. januar 1533.
Ifølge „GAMLE JYSKE TINGSVIDNER“ er han nævnt sammen med JEP BUCH fra gård nr. 4 og JENS JØR
GENSEN fra gård nr. 2 i Nagbøl, som også var selvejerbønder. I 1543 nævnes JØRGEN og TULLE IVERSEN,
som formodentlig var IVER JØRGENSENS sønner.

TULLE IVERSEN:
Ifølge Jordebog 1573 er det TULLE (TULY) IVERSEN, der nu har gården, og det er ham, der i 1572 af KONG
FREDERIK den 2. bliver udnævnt til VADSTEDSRIDDER, som tidl. er omtalt. Tulle Iversen nævnes også sam
men med PEDER JENSEN fra Nagbøl som Tingsvidne ved Andst Herredsting i 1576, men ellers er der ikke
mange oplysninger om ham.

IVER PEDERSEN:
Det første bevarede skøde på gården er fra 1598, hvor IVER PEDERSEN og hustru får skøde på gården fra
IVER STUB - borger i Kolding,
IVER STUB af Lunderskov,
NIELS STUB af Skanderup og
JENS STUB på faderen JØRGEN STUBs vegne
(iflg. Hans Knudsen i JYSKE SAMLINGER).

Hvordan slægtsforholdet er mellem de nævnte i dette skøde, vides ikke, men det er sikkert slægtninge, som har
haft arvepart i gården, og Iver Pedersen er muligvis et barnebarn af Iver Jørgensen, som er omtalt tidl.
JEP IVERSEN:
Fra ca. 1610 har JEP IVERSEN haft gården. Han er ikke nævnt i skøderne, som Hans Knudsen har skrevet om,
men han er i alle Jordebøgeme fra 1610 -1641 nævnt som ejer af gården.
Hvorfor han ikke har fået skødet, vides ikke, men han er formodentlig søn af førnævnte Iver Pedersen, og skødet
måske bare blevet stående i faderens navn.
JEP JEPSEN:
Jep Jepsen er formodentlig søn af Jep Iversen, og han og hans fæstemø ANNE BERTELSDATTER får den 7.
oktober 1641 skøde på gården. De havde gården under den vanskelige krigstid, og her må gården i tiden inden
1660 være blevet delt mellem JEP JEPSEN og JENS JEPSEN. Om denne Jens Jepsen var en søn eller bror til Jep
Jepsen vides ikke, men muligvis en af delene.
1 1660 står følgende i Tingbogen om disse halvgårde:
„JENS JEPSEN og JEP JEPSEN - deres Gaarde ganske spoleret, ruineret og fordærvet.“ Nogle år senere står
følgende i Tingbogen:

,JEP JEPSENs halve Selvejergaard:
1 Salshus
9 Fag fattes 8 Stolper,
den nordre Lade
16 Fag fattes Fodstykker m.m.
et andet Hus ved Magt.

JENS JEPSENs halve Selvejergaard:
øde, findes paa Stedet
1 Salshus
8 Fag, gammelt Tømmer,
som er ganske brøstfældigt
1 Ladehus i vest
11 Fag fattes Fodstykker m.m.“

JENS JEPSENs halve gård er efter alt at dømme øde i nogle år. men ifølge Jordebog bliver den overtaget af en ved
navn NIELS JEPSEN, men det kan ikke være NIELS JEPSEN SVENSKE, som siden får den anden halve gård.
Men nogle år senere i 1678 har sønnen fra Nagbølgaard CHRISTEN JEPSEN BUCH gården, men nogle år efter
får han sin fødegård, og det bliver hans brødre - først JACOB J. BUCH og så derefter JEP JEPSEN BUCH, der har
den.

47

JEP JEPSEN BUCH og ANNE JEPSDATTER:
De får skøde på gården den 3. maj 1683. Også her er der uklarhed om slægtsskabet mellem Anne Jepsdatter og Jep
Jepsen på den halve gård, men hun får skøde fra en bror ? - måske halvbror IVER LARSEN.
Ved Syn paa Ryttergods 1686 oplyses følgende om gården:

„Bygninger:

Stuehus
Østre Hus
Søndre Hus

Besætning:

2 Heste,
4 Køer,
2 Kalve,
4 Faar,
1 Svin og
1 Bistok
og Manden er ved Magt“.

8 Fag,
7 Fag,
8 Fag

- så gården er kommen nogenlunde i gang efter den svære krigstid og følgerne derefter.
Anne og Jep Buch fik 5 børn, og Jep Buch døde 1706, hvorefter enken og børnene drev gården videre, men i 1714
brændte gården sammen med de 2 nabogårde.
Gården var da blevet forbedret med 4 huse med ialt 47 fag, og samtidig indebrændte 22 får og 9 lam samt 6
bistader. Ved denne brand mistede enken og hendes børn det meste af deres oparbejdede velstand og kom i stor
armod. Anne Jepsdatter opnåede at blive 100 år.
OLUF JEPSEN BUCH og KIRSTEN EBBESDATTER:
De fik skødet på gården nogle år efter den førnævnte brand - nemlig den 12. februar 1717. Oluf J. Buch var søn af
Anne og Jep Jepsen Buch og overtog fødegården samtidig med, at han blev gift med KIRSTEN EBBESDATTER
fra nabogården nr. 3, som hendes forældre Ellen og Ebbe Nissen havde .
Kirsten og Oluf Buch fik ingen børn, og det blev så Kirstens brodersøn, der i 1763 overtog gården.

CHRISTEN OLUFSEN og ANNE KIRSTINE SØRENSDATTER TERPAGER:
Christen Olufsen var søn af Oluf Ebbesen og Else Christensdatter Buch, som havde haft gård nr. 3 i Nagbøl, og
som efter Oluf Ebbesens død 1738 også havde gård nr. 7 i Dollerup (Dollerupgaard).
ELSE CHRISTENSDATTER blev i 1739 gift med CHR. HARTVIGSEN fra Viuf, og de flyttede så til gården i
Dollerup.
ANNE KIRSTINE TERPAGER var datter af SØREN TERPAGER , som havde gård nr. 4 i Skanderup. ANNE
KIRSTINE og CHRISTEN OLUFSEN købte gården til fuldstændigt ejendom ved Ryttergodsauktionen 1765.
De havde 5 børn - 1 søn og 4 døtre, og det blev så sønnen SØREN TERPAGER CHRISTENSEN, som senere
overtog gården.

SØREN TERPAGER CHRISTENSEN og HELVIG SØRENSDATTER (HEDVIG?):
Hun var datter af SØREN NIELSEN, Lysholtgaard i Jordrup. De fik gården i ca. 1813 og en søn CHRISTEN, men
han døde som 11-årig, og de havde ikke andre børn, som kunne overtage den gamle slægtsgård.
Ved Matrikuleringen 1844 fik gården nr. 4a m.fl. og ansattes til: 6-6-1-1/4 i hartkorn.
1855 solgte SØREN TERPAGER gården til HANS J. QUIST fra Egholt, hvis kone vist var lidt i slægt med
HEDVIG SØRENSDATTER.

HANS JENSEN QUIST og KAREN KNUDSDATTER:
Han startede bl.a. et teglværk på gårdens marker ved Nagbøl skov. Dette teglværk havde han en forpagter til at
forestå et stykke tid. Hans Quist var endvidere en tid sognerådsformand og var en ret betydningsfuld mand i
sognet. Gården blev afstået til en datter og svigersøn i 1881.
Nagbøl Nygaard,

HEDVIG HERMANSEN og CHRISTEN BIRK:
Hun var Hans Quists steddatter og fra moderen Karen Knudsdatters 1. ægteskab.
Han havde først været lærer ved skolen i Dollerup, men måtte holde op med lærergerningen på grund af svigtende
helbred i 1876.
Christen Birk var en ret betydelig mand i sognet. En tid var han sognerådsformand, og han var ligeledes Folke
tingskandidat i Vonsildkredsen.
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Han var med til at oprette og igangsætte teglværket i Lunderskov, og han var meget i opposition til pastor C.J.MOE,
som kom til sognet i 1885. Han var nært knyttet til det grundtvigske
Askov, og han havde en søn, der blev præst i Harte-Bramdrup.
Chr. Birk døde 1898.

PEDER MIDTGAARD og JULIE KIRSTINE SONNE:
De købte gården i 1898. Peder Midtgaard var fra Ødis-Bramdrup, og Julie var fra Bornholm. Han var en dygtig
landmand, og han var, som sine forgængere på gården, sognerådsformand i adskillige år, og han var endvidere
med til at oprette Skanderup Valgmenighed m.m.
Den 29. december 1937 nedbrændte den gamle stråtækte , meget velholdte gård, og det var et meget stort tab for
Julie og P. Midtgaard, som de aldrig helt forvandt.
De solgte brandtomten med forsikring o.s.v. til SØREN HAUE, Wissingsminde i 1938, og han stod for genopbyg
ningen af gården, som derefter blev overtaget af S. Haues datter og svigersøn FRIDA og LARS PEDER PEDER
SEN, som havde gården fra 1938 - 1964.
LARS PEDER PEDERSEN og FRIDA HAUE:
De havde gården fra 1938 -1964. Lars P. Pedersen var bl.a. med til oprettelsen af Lunderskov Skytte- og Gymnastik
forening, og efter mange års virke på gården, byggede de villa på Svalevej i Lunderskov, og de solgte gården til:
JENS ERIK KRISTENSEN og HANNE BJERRE BASSE:
De overtog gården i 1964, og efter nogle års forløb afhændede de gårdens besætning og købte yderligere en
mindre gård i V. Vamdrup, og i 1993 har deres søn CLAUS BJERRE KRISTENSEN forpagtet gården.
Gården har i de sidste 300 år ikke været ret meget i handel. Der har fra 1683 kun været 9 forskellige ejere på
gården.

NAGBØL NYGAARD: la

Nagbøl Nygaard.
I det følgende skal der fortælles om den anden halve gård - gård nr. la, som JEP JEPSEN havde indtil 1695 - samt
lidt om denne gårds videre historie.

NIELS JEPSEN og fæstmø BIRGITTE HANSDATTER:
De fik den 29. april 1675 skøde på denne gård. Ifølge Syn paa Ryttergods samt fra andre oplysninger kneb det
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noget for NIELS SVENSKE, som han kaldtes i de første ar på gården.
Bygningerne var 1686 på 27 fag og meget forsømte, og 2 syge heste (skabede), og han bliver bevilget 2 plovbæster
af regimentskassen.
Han havde: 3 køer, 2 får og 1 svin, og han måtte låne kom, som han ikke kunne betale tilbage samme år.
De fik 8 børn, men de 4 døde ret tidligt.
Med tiden blev gården oparbejdet, men så opstod der brand i gården den 9. april 1714, som bredte sig til nabo
gårdene. Det gik meget ud over NIELS JEPSENs gård. Her brændte 4 huse, 38 fag - samt 4 gode køer nær
kvælning, 1 god hesteplag, 2 gi. grise, 7 andre grise, 3 gæs og 3 bistokke.
NIELS JEPSEN blev så forbrændt på hænder og i ansigtet, at den gamle mand ikke forvandt det siden. Økono
misk var det også et stort tab, selvom han fik 38 rigdaler af regimentskassen.
NIELS SVENSKE og hustru døde begge i 1731, men forinden havde deres søn og svigerdatter overtaget gården.

JEP NIELSEN SVENSKE og KIRSTEN CHRISTENSDATTER:
De havde gården fra 1730 og de fik 8 børn, hvoraf de 4 døde ret tidligt. Jep Nielsen købte gården til fuldstændigt
selveje i 1765 ved Ryttergodsauktionen, og året efter overtog en datter og svigersøn gården.
BIRTHE JEPSDATTER og JØRGEN JACOBSEN:
Jørgen Jacobsen var fra Føvling. De fik 6 børn. Jørgen Jacobsen døde i 1789 og enken og børnene fortsatte med
gården, som brændte i 1807, og Birthe Jepsdatter døde året efter, og gården blev så i de følgende år flyttet ud på
Nagbøl Kirkevej i 1810.
SØREN HANSEN og KIRSTEN MARIE JØRGENSDATTER:
En datter af Jørgen Jacobsen og hendes mand SØREN HANSEN, som var fra Skanderup, overtog den nybyggede
gård, men Kirsten Marie døde kun 2 mdr. efter deres bryllup, og Søren Hansen blev derefter gift med MAREN
JEPSDATTER fra Tvesgaard i Klebæk. De fik 7 børn samt en, der døde som spæd.
Efter Søren Hansens død blev enken Maren Jepsdatter i 1839 gift med den noget yngre bestyrer JENS RAVN
JØRGENSEN fra Tiufkjær, Smidstrup sogn.
Efter nogle år døde Maren Jepsdatter, og Jens Ravn blev så gift med sin husholderske DORTHEA HANSEN, der
var fra Stavning. Jens Ravn døde efter godt et års forløb, men de nåede at få en datter, som senere blev gift med
PEDER HANSEN SØRENSEN, og de havde i mange år gården Søndervang i Klebæk.
Dorthea Hansen blev så gift med KNUD NIELSEN fra Vrå i 1868.

DORTHEA HANSEN og KNUD NIELSEN:
Han var sønnesøn af Jørgen Jacobsen og Birthe Jepsdatter, og gården kom nu tilbage til den såkaldte
SVENSKESLÆGTS efterkommere. De fik sønnen JENS, som siden kom til Grønvanggaard i Skanderup og
sønnen NIELS JØRGEN NIELSEN.

NIELS JØRGEN NIELSEN og DORTHEA HANSEN:
De overtog gården 1898, men i 1905 mageskiftede de Nagbøl Nygaard med HERMAN MADSEN, Lunderskovgaard,
og efter nogle år flyttede de fra Lunderskovgaard til Rolles Mølle, og den havde de i mange år.
HERMAN MADSEN:
Han havde Nagbøl Nygaard fra 1905 - 1912, hvor han solgte til MOGENS NIELSEN, der var fra Aarhus-egnen,
og denne solgte efter nogle års forløb til:
KAREN og JENS GREGERSEN:
Han var fra Alminde, og de havde så gården til 1936, hvor ARNE ESKESEN fra Skanderup købte gården.
ARNE ESKESEN
var gift 1. gang med ELSE DAHL fra Lunderskov, og efter hendes død blev han gift med SIGNE, og hun bor
stadig i det gamle stuehus, men udbygningerne er fjernet, ogjorden solgt til Planteopformeringsstation for sygdomsfri
planter, og der er bygget såvel drivhuse som kontorbygning samt bolig til stationens forstander PER MORTEN
SEN.
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GAMLE GÅRDE I NAGBØL
GÅRD NR. 2: EJESEJE.

Ejeseje, Nagbøl.

Denne gård er sikkert beliggende omtrent på samme sted, som den har været i mere end 500 år, og der er en
særdeles spændende historie knyttet til gården.
Ved Rytterauktionen 1765 mødte den daværende indehaver af gården ANDERS ANTONISEN BUCK frem med
skøder og adkomster helt fra før 1487, og disse 15 gamle skøder har arkivar HANS KNUDSEN, Odense be
skrevet i JYSKE SAMLINGER 1922-24 i omtalen af gamle selvejergårde i Koldinghus Rytterdistrikt.
Før 1487 har JEP PEDERSEN og NIS JENSEN haft skøde på gården.
MATHZ KJELDSEN fra Bønstrup eller Søgård får i 1487 skøde på gården her. Han er i de følgende år i en meget
langvarig retssag med sin nabo - den katolske sognepræst ANDERS PEDERSEN - først ved Andst Herredsting og siden ved Landstinget i Viborg, men præsten vandt denne sag om noget jord til gårdene.
Dette omtales i et dombrev af KONG HANS i 1495 i DANSKE MAGASIN.
Om Mathz Kjeldsen har giftet sig ind på gården, vides ikke, men han er på Andst Herredsting både 1487 og 1498
for at få skøde på gården fra nogle af dem, som havde arvepart i gården (slægtninge).
JENS JØRGENSEN får 1513 skøde på gården på Andst Herredsting første gang, og derefter er han på Herredstinget i 1515, 1523, 1528 og 1543 sammen med forskellige arveberettigede slægtninge o. lgn.
Jens Jørgensen var ligeledes Tingsvidne på Andst Herredsting ved adskillige lejligheder. Slægtsskabet med tidl.
ejere kendes ikke.
Jens Jørgensen havde 3 døtre:

1 - SIDSEL JENSDATTER, som overtog fødegården sammen med hendes mand ANDERS IVERSEN.

2 - GUNDER JENSDAriER, som blev gift med OLUF BUCH på nabogården, Nagbølgaard - gård nr. 4, og
3 - KAREN JENSDATTER, som var gift med LUCAS NIELSEN i St. Andst.
ANDERS IVERSEN og SIDSEL JENSDATTER fik skøde på gården 1576 fra hendes søster og svoger GUNDER
og OLUF BUCH og fra den anden søster og hendes mand KAREN og LUCAS NIELSEN, Andst i 1579.
Anders Iversen var skovfoged og delefoged under Koldinghus (ifølge Koldinghus Lens Regnskab 1610).
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JEP ANDERSEN og MAREN ?
Jep Andersen var søn af Anders Iversen og han fik skøde på gården i 1619.
Hans søster Mette Andersdatter var gift i Skudstrup 1. gang med Lauge Thøgersen, og 2. gang med Hans Hansen.
Jep Andersens bror Eske Andersen fik gård nr. 3 i Nagbøl og broderen Jens Andersen var købssvend og borger i
Kolding.
MAREN og JEP ANDERSEN havde en datter SIDSEL, som blev gift med MORTEN ERIKSEN KOCK i Seest
samt sønnen:
ANDERS JEPSEN BUCK, som fik skøde på gården den 20. juli 1648. Hvorfor han her får - eller har taget navnet
Buck - vides ikke. Måske har hans hustru eller moder været af Buck-slægten? men hendes navn kendes heller
ikke.
Anders Jepsen var Herredsskriver og en ret betydelig mand på egnen, og på hans ældre dage overtog han noget af
gård nr. 5 i Dollerup. Den var øde i flere år, og her lod han nogle bygninger opføre. Anders Jepsen Buck havde en
søn - JACOB ANDERSEN BUCK - som fik gården.

JACOB ANDERSEN BUCK og GJERTRUD PEDERSDATTER:
De fik skøde på gården 1684, men han havde nok allerede nogen år i forvejen - i 1678 - haft part i gården, og da
var der ifølge Kopskatteliste : 2 Karle og 3 Piger på gården, og det var ikke almindeligt med så mange folk på
egnens gårde dengang.
Desuden var der:

4 Heste,
4 Køer,
5 Ungkr.,
12 Faar og
5 Bistokke
og ved Syn paa Ryttergods i 1686 er der følgende bygninger:

Stuehus
Lade
Fæhus og Vognskjul
Herberg og Tørvehus

16Fag,
16Fag,
16Fag,
15 Fag,

så det har været en ret anselig gård. 11690 klager Jacob Andersen over forhøjelsen af gårdens hartkorn. På grund
af faderens aftægt samt misvækst og vanheld i besætningen, kniber det tilsyneladende for ham.
En søn af dem fik gården.
ANTONI JACOBSEN BUCK og SARA JEPSDATTER.
De fik skøde på gården 1726. Hun var datter fra gård nr. 1 i Nagbøl (Elmegaarden), og de havde gården til hans
død i 1752, hvorefter sønnen overtog gården.
ANDERS ANTONISEN BUCK og ANNE JUSTINE EBBESDATTER. De blev gift 1752, og de havde derefter
gården til Ryttergodsauktionen i 1765, hvor de købte gården til fuldstændigt selveje, og de havde den, til datteren
og svigersønnen overtog den.

ERIK ERIKSEN KOCK og ANNE AMALIE ANDERSDATTER.
De overtog gården efter Anders A. Bucks død i 1777, men Anna Amalie døde imidlertid 1789 - kun 29 år
gammel, og nogle år efter solgte Erik Kock gården til MORTEN MIKKELSEN, som var fra Højrup ved Leierskov,
og så vidt, det kan skønnes, kom gården nu ud af den gamle slægts eje - den slægt, der havde haft den nu i flere
hundrede år.
MORTEN MICHELSEN og BIRTHE PEDERSDATTER.
I Morten Michelsens tid bortsolgtes de østligste udmarker til gården, og her blev gårdene VIBORGGAARD og
ejendommen ANKHØJHUS - senere ANKHØJGAARD - bygget og udskilt fra Ejeseje. Morten Michelsen døde
1812 , og hans enke blev derefter gift med NIELS NIELSEN.

NIELS NIELSEN.
Han var fra Refsing, og han havde gården ved den nye Matrikulering 1844, hvor gården fik nr. 5a og ansattes i
hartkorn til 3 tdr. 7-3-1 + lidt kirkejord.
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Niels Nielsen døde 1847 - 69 år gammel, og det blev en søstersøn, der også havde været hans plejesøn, som så
overtog gården.

NIELS MADSEN og KAREN RASMUSSEN HOLM.
Han var oprindeligt fra Lille Andst, og hun var fra Vonsild og datter af Rasmus Hansen og hustru, Kokholm,
Vonsild.
Niels Madsen døde 1880 - 69 år gammel, og hun døde i 1888, og deres søn NIELS MADSEN fik gården.
NIELS MADSEN.
Han havde samme navn som faderen, og han blev aldrig gift, men søsteren RASMINE var husbestyrerinde for
ham.
En anden søster MARIE KATRINE MADSEN blev 1872 gift med gårdejer JOHANNES HANSEN SCHMIDT fra
Bastrup, og deres søn NIELS MADSEN SCHMIDT, der var handelsmand, overtog 1915 gården Ejesminde i
Nagbøl, og Niels Schmidts søster KAREN var nogle år forinden blevet gift med smed ERIK MØLLER, Nagbøl.
Niels Madsen døde 1915 - 64 år gammel.
NIELS MADSEN SCHMIDT.
Han var Niels Madsens søstersøn og han havde gården i nogle år, men så foipagtede han den ud til ANDERS
NISSEN som var fra Søndeijylland. Både Niels Madsen Schmidt og mosteren Rasmine Madsen havde i deres
sidste år ophold og fik deres sidste pleje hos Karen og Erik Møller i Nagbøl.
ANDERS NISSEN og ELVINE (VINNA).
De købte efter nogle års forpagtning gården, og drev den en del år, hvorefter de købte hus i Lunderskov og havde
så gården forpagtet ud til HANS BOHSEN i nogle år, indtil gården 1958 blev købt af KARL MØLLER, som da
overtog sin oldefars gamle gård.

KARL MØLLER byggede en del til gården. Her havde han bl.a. demonstration af udmugningsanlæg m.m. Han
mageskiftede og tilkøbte en del jord, og noget af gårdens jord blev lagt ind til maskinfabrikken til brug og udvi
delse af denne. KARL MØLLER havde flere bestyrere af gården bl.a. NIELS KJÆR. Efter 10 års forløb blev
gården solgt til OVE HAAHR.
OVE HAAHR og INGER HONORE
købte gården 1968. De kom fra Fredericia-egnen, og de oparbejdede en stor yderig Jersey-besætning på gården,
som de havde til 1991, hvor de solgte til NIELS PETER ÅRESTRUP fra Jordrup.
NIELS PETER ÅRESTRUP
har stadig en stor kvægbesætning på gården, og han har bl.a. investeret i en stor ny gyllebeholder m.m

GAMLE GÅRDE I NAGBØL
GÅRD NR. 3
Denne gård, som var en såkaldt halvgård, og som ikke var en selvejergård, er længst forsvundet, men man kan se
på det gamle kort fra 1776, hvor den var beliggende - nemlig overfor Elmegaarden - omtrent der, hvor det store
Elmetræ ved Nagbølvejen nu er.
Gården er så med tiden blevet udparceleret med hovedparcellen til Dollerupgaard, og resten til PETERSMINDE
og andre ejendomme.

11610 og årene efter nævnes JENS JØRGENSEN og ANDERS IVERSEN som fæstere på gården.
Ifølge Jordebøger 1631-1641 var ESKE ANDERSEN nu fæster på gården. Han var søn fra gård fra nr. 2, og ifølge
Jordebog 1653 er det Eske Andersens søn , der er kommet til stedet.
JENS ESKESEN og KIRSTEN CHRIS TEN SDATTER BUCH.
Jens Eskesen havde en bror - IVER ESKESEN - som havde en af Adsbølgårdene i Leierskov. Kirsten Christensdatter Buch var datter af Christen Mogensen Buck i Lilballe. Hun fik først den halve arvepart fra hendes hjem,
men efter hendes søsters død, arvede hun også den anden del. De kom trods dette i meget svære økonomiske
vanskeligheder.
Alt dette omtales i Eltang-Vilstrup sogns historie.
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I Tingbogen 1660 står følgende:
„Crontjener JENS ESKESENs Halvgaard meget ruineret“.
og 1664 står der:
„JENS ESKESENs Vi Crongaardsstnehus - 14 Fag fattes forskelligt Tømmer, det søndre Ladchns - 11 Fag ved
Magt, et Hus vest i Gaarden ganske brøstfældigt, det østre Hus - 12 Fag - mangler Gavl.“

I Skatteliste fra 1678 står der følgende:
„JENS ESKESEN, som af Ritmesteren er sat fra bemeldte Halvgaard, er med sin Hustru og smaa Børn geraaden
i stor Armod - haver 1 Ko og 1 Hoppe.“

Hvad der så siden er blevet til, vides ikke, men i årene derefter er det nok Ebbe Nissen og hustru, der har overtaget
gården.
EBBE NISSEN og ELLEN ?
Ebbe Nissen var søn fra gård nr. 6 i Dollerup, og ved Syn paa Ryttergods i 1686 har de tilsyneladende fået vældig
gang i gården.

Bygninger:
Stuehus
Lade
Fæhus
Gaf, Hølade og Tørvehus

12 Fag,
11 Fag,
15 Fag,
9 Fag.

Besætning:

3 Heste,
4 Køer,
2 Stude,
7 Faar,
1 Svin.
Manden er temmelig ved Magt.

Ved Matrikuleringen 1688 ansattes gården i hartkorn til: 3-1-3-2 mod tidligere: 2-4-2-2. Det blev så en søn, der
overtog fæstet efter dem i 1723.
OLE EBBESEN og ELSE CHRISTENSDATTER BUCH var de nye fæstere. Hun var datter af CHRISTEN
JEPSEN BUCH fra gård nr. 4 - Nagbølgaard.
Ole Ebbesen fik desuden part i gård nr. 7 - Dollerupgaard, men han døde allerede i 1738, og i skiftet efter ham kan
det tydeligt ses, at det er en ret velstående familie. Der er bl.a. ikke så lidt sølvtøj til deling efter ham.
Enken gifter sig med CHRISTEN HARTVIGSEN fra Viuf, og de flytter så til Dollerup og overtager Dollerupgaard
helt, og det meste af jorden fra gården i Nagbøl bliver lagt under Dollerupgaard.
Af Ole Ebbesens børn kom den ældste EBBE til Landerupgaard, og CHRISTEN fik Elmegaarden i Nagbøl, mens
datteren ELLEN KIRSTINE blev gift med HARTVIG HANSEN og overtog Dollerupgaard. (se gård nr.7.)

HARTVIG HANSEN og ELLEN KIRSTINE OLUFSDATTER
købte gårdene til selveje i 1765, og en tid derefter sælger de bygningerne i Nagbøl, samt en lille rest af jorden til
CHRISTEN MIKKELSEN, som vist var snedker.
Efter ham var det en søn, er overtog ejendommen i Nagbøl.
JOHANNES CHRISTENSEN
var så vidt vides snedker ligesom faderen. Der blev efterhånden opdyrket noget jord, som blev lagt til ejendom
men, og de følgende år var der flere ejere, bl.a. 1814 GOTFRED NICOLAISEN (VÆVER), ca. 1825 PEDER
NIELSEN KJÆRGAARD, og senere LAURS ERIKSEN, ANDERS CHRISTENSEN og CHRISTEN JENSEN.
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JEPPE SØRENSEN.
I 1852 blev stedet købt af en søn fra Nagbøl Nygaard: JEPPE SØRENSEN. Han blev gift med en datter fra
Lilletved i Dollerup. Hendes far var bygmester ZEILER. 1 1856 fik Jeppe Sørensen bygget en ejendom i nærheden
af Vamdrup sogneskel: PETERSMINDE, Nagbølvej nr. 15. Bygningerne af den gamle gård i Nagbøl solgtes til
NIELS SIMONSEN - ligeledes i 1856.
NIELS SIMONSEN
solgte så nogle år senere stedet til Nagbølgaard. Noget af den gamle ejendoms jord solgtes i 1858 til smeden
JØRGEN NIELSEN SCHMIDT, og denne byggede så en lille ejendom Nagbølvej nr. 87.
Samtidigt købte Jeppe Sørensen noget jord fra Hartvig Møller, Dollerupgard. Denne jord var beliggende ved
Nagbøl Skovvej ved vejen: Kotrappegyden.

Ejere af PETERSMINDE:

Petesrminde, Nagbøl.
1867 JOHANNES JOHANSEN SKOV m.fl.,
JOHAN BRODERSEN,
PEDER JACOBSEN,
JØRGEN SØRENSEN,
CLAUS EINFELDT,
1895 JEPPE MATHIESSEN,
1906 NIELS MADSEN,
1912 PEDER GAMBORG,
1914 Gården brændte,
skovridder GRØN, (svoger til Gamborg)
Brd. JUHL,
SØREN KNUDSEN,
1928 BOLETTE og CHRISTEN CHRISTENSEN,
1955 KIRSTINE og THOMAS CHRISTENSEN

GAMLE GÅRDE I NAGBØL
GÅRD NR. 4: NAGBØLGAARD

Nagbølgaaid
Denne gamle selvejergård har sikkert været beliggende omtrent på samme sted i over 500 år, ja - måske meget
længere, og denne gård har også en meget interessant historie. Den var i mange år stedet, hvor BUCH-SLÆGTEN havde deres såkaldte højborg eller centrum.
På RIGSARKIVET findes flere gamle dokumenter, som kan fortælle noget om denne slægts betydning og virk
somhed.

JEP BUCH og METTE TERKELSDATTER.
De havde gården omkring 1440-1450, og de er de første, vi kender navne på af den gamle Buch-slægt på denne
gård. JEP BUCH nævnes bl.a. som Tingsvidne på Andst Herredsting 1. juni 1468.
METTE TERKELSDATTER nævnes i et brev fra 1541, som den daværende JEP BUCHs oldemor skriver, og af
dette brev fremgår, at hun var fra Bølling. (NB: dengang benævntes bedstemødre gerne som oldemødre).

KNUD BUCH
var sikkert søn af Mette og Jep Buch, og han nævnes adskillige gange sidst i 1400-tallet og først i 1500-tallet, og
af de gamle papirer fremgår, at gården brændte i 1509, og sammen med den brændte frihedsbreve ffa kongerne:
CHRISTOFFER, CHRISTIAN og HANS.
Ligeledes fremgår det af „Skanderup Sogn“, at KNUD og ANKER BUCH i 1480 skænker jord til sognepræsten i
Skanderup. Anker Buch var formentlig bror til Knud Buch, og han nævnes bl.a. som Tingsvidne ved Herredstin
get i 1487, og han bosatte sig vist i Andst.
Omtrent samtidigt nævnes TULLI BUCH, der muligvis var bror til dem og nævnes adskillige gange.
JEP BUCH
der fulgte som ejer af gården, er omtalt adskillige steder, og han og hans hustru og deres 2 børn får bl.a. et såkaldt
BENAADNINGSBREV fra DRONNING DOROTHEA den 5. juli 1560, og af dette fremgår, at de også havde en
gård i Dollerup, og de blev fritaget for ægt og arbejde m.m. fra disse gårde.
OLUF JEPSEN BUCH og GUNDER JENSDATTER.
Jep Buchs søn OLUF overtog gården, og han blev gift med datteren af JENS JØRGENSENS på nabogården nr. 2,
og på Herredstinget 1576 frasagde Oluf Buch på sin hustrus vegne arveretten til denne gård, og de havde derefter
Nagbølgaard i mange år.
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JEP OLUFSEN BUCH
- førnævntes søn - fik skøde på gården på Andst Herredsting den 27. august 1618 fra POUL HANSEN i Nebel.
Om dennes rettigheder i gården vides intet.
Jep O. Buch havde flere børn, bl.a.:
OLUF JEPSEN BUCH, som blev gift og bosatte sig i Kolding,
IVER JEPSEN BUCH, som senere havde en gård i Leierskov,
HANS JEPSEN BUCH, som også havde en gård i Leirskov sogn (Højrup),
GUNDER JEPSDATTER BUCH, som muligvis kom til Skanderup?
Hun nævnes i et skøde på Herredstinget den 7. juli 1653, hvor broderen bliver tilskødet fødegården i Nagbøl.

JEP JEPSEN BUCH
var så vidt, det kan skønnes, gift 1. gang med METTE CHRISTENSDATTER, og de skænker en ny kirkedør til
Skanderup kirke anno 1661 (ifølge Danmarks Kirker), og hun er formodentlig moder til CHRISTEN JEPSEN
BUCH, som senere overtog gården, men hun er død på et tidligt tidspunkt, og han er så blevet gift med SARA
NISDATTER, som vist nok var mor til de fleste børn.
Gården led stor overlast under Svenskekrigene, og i Tingbogen fra 1664 står følgende om gården:

„JEP BUCH, selvejer. 16 Fags Salshus er brøstfældigt baade paa Stolper, Lægter, Vægløsbolte og Tag m.m. noget
gammelt forraadnet Træ, den nordre Lade 13 Fag er ved Magt, et lident Hus østen i Gaarden 9 Fag brøstfældigt,
og et Bulshus 6 Fag mangler Fodstykker m.m., et Hus 7 Fag ved Magt.“
Ved Syn paa Ryttergods 1686 er gårdens bygninger blevet udvidet og stuehuset i syd beskrives kun som 12 fag,
men de 3 andre længer er på hver 16 fag, og der er en besætning på:
6 Heste,
6 Køer,
2 Stude,
6 Ungkvæg,
10 Faar, og
2 Svin.

Der var 4 sønner:
CHRISTEN, der overtog fødegården,
JEP, som siden overtog nabogården Elmegaarden nr. la,
JACOB, som senere fik Dollerupgaard nr. 7 samt
MADS, som fik gård nr. 9 i Gelballe.
CHRISTEN JEPSEN BUCH og BODIL ERICHSDATTER
fra Seest fik den 22. juli 1692 skøde på gården, og det havde de til Christen Buchs død i 1703 - kun 48 år gammel.
De havde forinden fået 5 børn, hvoraf 1 var dødfødt.
Sønnen JEP kom senere til Rugsted.
ELSE var gift med OLUF EBBESEN på nabogården nr. 3, og
SARA blev gift med HANS L. BUCH, som fik Hjarupgaard.
Sønnen ERICHs videre skæbne kendes ikke.

Ved Christen Buchs død kom der et brud på BUCHSLÆGTENS mangeårige besiddelse af gården. Enken giftede
sig i 1704 med NIELS EBBESEN, som så vidt, det kan skønnes, var fra Bastrup og søn af EBBE ANDERSEN,
der bl.a. en tid var forvalter på Østerbygaard. Bodil og Niels Ebbesen fik 2 børn sammen - nemlig sønnen CHRI
STEN og datteren KIRSTEN.
I Niels Ebbesens tid brændte gården tillige med de 2 nabogårde i 1714. Ialt brændte 6 huse, der dengang hørte til
gården på ialt 76 fag samt 9 bistokke.
Niels Ebbesen led et stort tab, selvom han fik nogen erstatning.
Efter branden 1714 fik han 71 rigsdaler af regimentskassen til hjælp ved gårdens genopbygning, samt 3 års frihed
for afgifter m.v.
Så vidt, det kan skønnes, havde sønnen CHRISTEN NIELSEN gården en ganske kort tid, men det blev søsteren
KIRSTEN og hendes mand, der efter faderens død overtog gården . Ifølge Skanderup Kirkebog fandtes Christen
Nielsen Buch død i Gesten Krat 1742 - 36 år gammel.
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POVL LAURSEN BUCH og KIRSTEN NIELSDATTER.
Med Povl Buch og 2 af hans brødre, der næsten samtidigt kom til egnen og blev gift med 3 piger fra Nagbøl og
Dollerup, kom der en ny gren af BUCHSLÆGTEN her til egnen, og de var nok meget dygtige og kapitalstærke.
Povl Buch blev en betydelig mand i sognet, og han var også indblandet i nogle smuglerisager på egnen. Dem har
P. Eliassen fortalt om i VEJLE AMTS ÅRBØGER.
En søn LAURITS POVLSEN BUCH havde en tid Tyrstrupgaard og derefter Skanderupgaard.

NIELS POVLSEN BUCH og INGER JENSDATTER DONS.
Niels Buch var også søn af Kirsten og Povl Buch, og han overtog fødegården efter at have indgået ægteskab med
INGER DONS, som var plejedatter af Jens Simonsen, Donsgaard.
De købte gården til selveje 1765, og Jens Simonsen købte ved samme auktion SKANDERUP KIRKE, og den
overdrog han senere til INGER og NIELS BUCH.
Et af ægteparrets børn POVL BUCH døde som 22-årig, og Niels Buch døde 1802, og enken har på en sten på
Skanderup Kirkegård ladet følgende mindevers skrive om ham:
„Ham satte kærlig Mage dette Minde,
til Tak for al hans Kærlighed,
og naar hun træder til det, Taarer rinde,
og Bøn opstiger om hans Aftenfred.
Den Krans du flettet til Minde, som Fader, Frænde, Ven,
kan ikke falme nogensinde,
i Hjerterne du skænked den.“

Nogle år efter Niels Buchs død, solgte enken gården til SØREN PEDERSEN DUE, og hun flyttede derefter til
Kolding, hvor hun var, da spaniolerne brændte Koldinghus af, og en spansk Prins blev dengang indlogeret hos
hende. Siden flyttede hun til en datter og svigersøn.
SØREN PEDERSEN DUE og MAREN ?
havde derefter gården i omtrent 20 år. Søren P. Due døde 1826, og det blev så en datter og svigersøn, som overtog
gården i det følgende år.
CHRISTEN HANSEN JUHL og BIRGITTE SØRENSDATTER JUHL.
De fik gården, og ca. året efter fik de en datter. Men Birgitte døde i barselssengen efter denne fødsel, og Christen
Juhl blev så derefter gift med KATHRINE SOPHIE HANSEN, og de fik 8 børn sammen. Ved Folketællingen 1845
var der ialt 24 personer på gården. Chr. Juhl var en betydelig studehandler og drev en del handel sydpå.
Han solgte gården 1855 til C.A. von BÜLOW og de flyttede så til Lille Dollerupgaard. Christen Juhl var i
adskillige år med i sogneforstanderskabet - deraf en tid som formand, bl.a. de første år 1842 og flg.

CARL A. von BÜLOW
havde så gården 7-8 år. Han havde forinden haft Højrupsminde i Skanderup i nogle år, men i 1863 mageskiftede
han Nagbølgaard med POVL PEDERSEN, Roedgaard i Bølling.
POVL PEDERSEN og KAREN MARIE NIELSEN.
Povl Pedersen, som havde haft St. Roedgaard, havde mistet sin første hustru ELLEN KIRSTINE ROED i 1856.
Han havde med hende 3 børn: DORTHEA, ANE og PEDER. Af dem blev:

DORTHEA gift med JENS P. HANSEN, Aakjærdal, og det var deres søn POVL HANSEN, der blev kendt som
fiskeeksportør og bl.a. byggede HVIDKILDE i Lunderskov.
POVL PEDERSEN var gift 2. gang med KAREN MARGRETHE NIELSEN fra Viuf, og de fik 5 børn bl.a. NIELS
POVLSEN, som senere overtog Nagbølgaard.
Povl Pedersen døde 1870 efter at han havde været lammet i højre side et par år - 46 år gammel.
Enken giftede sig igen 1871 med JENS CHRISTIAN POULIN, og de havde så gården til 1888, hvor den ældste af
Povl Pedersens sønner af 2. ægteskab købte den.

NIELS JENSEN POVLSEN og ANE M. FALLESEN
fra Mariegaard i Skanderup gav 80.000 for gården, og de fik efterhånden 7 børn i ægteskabet. Niels Povlsen
handlede en del, og han var en særdeles virksom mand, som tilkøbte skov og en del jord. Han var med til at sætte
en større tørveproduktion i gang i Nagbøl Mose.
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Gården brændte i 1909, og den blev ved genopbygningen betydeligt udvidet. Niels Povlsen kom i begyndelsen af
1920erne ind i en nedgangsperiode, og i 1926 overtog den ældste søn gården.
POVL FALLESEN POVLSEN
havde sine forældre på aftægt i adskillige år og ligeledes en syg søster boende i mange år på gården, men han fik
efterhånden gården oparbejdet igen efter landbrugskrisen.
1941 blev han gift med RUTH BLAUENFELDT PEDERSEN, datter af banenæstformand P. Blauenfeldt og hu
stru, Lunderskov.
De fik en datter og 3 sønner, og det er den yngste søn JENS, der efter faderens død har overtaget gården - efter
nogle års fællesskab med broderen NIELS PEDER POVLSEN, som så købte Nygaard i Vester Vamdrup.

GAMLE GÅRDE I NAGBØL
PRÆSTEGAARDEN. NAGBØLVEJ NR. 72

Præstegaarden i Nagbøl,
Præstegaarden i Nagbøl hører jo også til de gamle gårde i landsbyen, men ved den første Matrikulering i 1664 fik
den intet nummer som de øvrige gårde, idet den var udenfor skatteberegning. Derimod ved den nye Matrikulering
i 1844 fik den nr. 1, og den ejedes af præsterne fra 1664.
Den første præst vi med sikkerhed ved boede her i Nagbøl var:

ANDERS PEDERSEN.
Han nævnes første gang ca. 1480, og han havde i årene derefter en strid på Andst Herredsting med en nabo
MATHS KJELDSEN om noget jord, og efter en årelang proces kom den for Landsretten og blev afsluttet med et
KONGELIGT DOMSBREV af KONG HANS i 1494, og dette faldt ud til præstens fordel.
Derefter ved vi ikke mere om præsterne inden Reformationen i 1536, hvor vi får præstesiægten BUCH til Nagbøl.
Hvilken forbindelse der er mellem Buch-slægten på Nagbølgaard og præstesiægten Buch er ikke helt klart, og
adskillige har forsket i dette, uden at finde klarhed over det.
JENS BUCH 1536-1552.
Den første Buch menes først at have været katolsk munk, inden han blev præst, men andet vides ikke om ham.
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KNUD MOGENSEN BUCH 1553-1600
Han var bondesøn, men hvorfra ? Omkring 1600 var der en Mogens Buch i Lilballe - måske en slægtning?
Han var en betydelig mand, hvis seglring senere blev fundet på Eltang Kirkegård i 1924 (se Eltang-Vilstrups
historie).
Havde denne Buch-slægt forbindelse med slægterne i Nagbøl?
Knud M. Buch fortæller i et brev fra 1580 om nogle af de jorder, der bl.a. omkring 1480 er skænket til præstegår
den i Nagbøl. Han var en dygtig præst. (Se „Skanderup Sogn“)
Knud Buch havde en datter INGER, som blev gift med præsten i Vonsild ANTON MADTSEN og de fik 10 børn.

JENS KNUDSEN BUCH 1600-1614.
var søn af Knud Buch, og han var - forinden han overtog faderens embede - Rektor ved Latinskolen i Kolding, og
det er vel ikke utænkeligt, at KONG CHRISTIAN den 4., da han besøgte Nagbøl, muligvis også har besøgt pastor
Buch, da han sikkert kendte ham fra hans virke i Kolding.

JACOB JENSEN BUCH 1614-1654,
var søn af den foregående og gift med KIRSTEN NISSEN fra Hjemdrup. Han havde foruden præstegården et
jordløst hus i Nagbøl og et boel i Skanderup.
Han havde en søn, der blev Herredsfoged i Andst Herred, men denne JON JACOBSEN brugte sjældent sit Bucheftemavn. Hvorfor vides ikke.
JENS JACOBSEN BUCH 1654-1687.
Forgængerens anden søn - gift med CLARA NISDATTER TRUELSEN fra Hjemdrup, var præst under den sidste
af Svenskekrigene.

Ifølge Skatteliste 1678 var der følgende på Præstegaarden:
Foruden Hustruen, 2 Sønner, 1 Datter, 4 Tjenestefolk og der var følgende Besætning:

4 Heste,
2 Føl,
5 Køer,
6 Stude,
5 Kvier,
3 Kalve,
12 Faar,
3 Svin og
5 Bistokke.

Alt i alt en ret stor besætning i forhold til andre gårde dengang. Disse var meget mærkede af krigene og husdyr
sygdomme.
Jens Buch havde foruden Præstegaarden også Dollerupgaards jorder en del år, da denne gård var afbrændt under
krigen og først blev genopbygget efter 1680.

Ved Matrikulering 1688 ansattes Præstegaarden til:
7 tdr. 0 sk. 3 fdk. 1 alb. (7-0-3-1-) + skov og kirketoft.
Jens Buch havde 2 sønner:
JACOB J. BUCH i Skodborg og
NIS J. BUCH i Skanderup.
NIS JENSEN BUCH 1687-1691.
Han er den sidste Buch her i sognet. En interessant indberetning er der fra ham 1690 over embedets indtægter,
men ellers er der næsten ingen oplysninger om denne sidste Buch, som var præst her i sognet.

ANDERS PEDERSEN HORNE 1691-1719.
Magister samt provst fra 1699. Hustru ANNA JENSDATTER HOLM. Ingen børn.

PEDER LUDVIGSEN BLÆHR 1719-1743.
Provst fra 1730. Gift med ELISABETH PEDERSDATTER HELBERG. 2 sønner, 4 døtre.
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HANS ANTON BERTELSEN HOLM 1743-1755.
Gift med forgængerens datter ANNA MARGRETHE PEDERSDATTER BLÆHR.
1 søn og 2 døtre. Var søn af Herredsfoged Bertel Pedersen Amhede, Egtved. Han var som ung indblandet i en
affære, som er omtalt i Frovin Jørgensens bog:“ En liden fattig by“ med en retssag i 1719.
PEDER PEDERSEN WINTHER 1756-1792.
Magister og provst i 1760. Gift 4 gange:

1.
2.
3.
4.

GERTRUD HENRIKSDATTER KRAGH 1756-59,
DORTHEA THOMASDATTER WINTHER 1759-79,
SARA KRISTINE TOKSVÆRD 1779-81,
CAROLINE BENEDICTE JOCHUMSDATTER NIEMANN.

FREDERIK LAURITSEN LYNGBY 8/6 1792-26/1 1793.
Gift med CHARLOTTE AMALIE OVERGAARD, 20 børn.
SØREN RASMUSSEN HØJRUP 1793-1822.
Gift med BIRGITTE CHRISTINE LUND. 2 sønner, 3 døtre. Sønneme havde senere gårde i Dollerup. Præsteret i
Andst skole med sag om pension til 2 præsteenker.
Højrup havde forskellige vanskeligheder i sognet.
Præstegaarden havde i hans tid:

50 tdr.
11 tdr.
4 tdr.
15 tdr.

agerjord,
eng,
land skov med græs,
land mose.

Der kunne fodres 4 heste, 18 kreaturer samt 8-10 får.
Præstegaardens jorder udlejes 1803 for 150 rigsdaler årligt.

PEDER NIELSEN GADE 1823-34.
Gift med CATHRINE ELISABETH GOSCH. 4 sønner, 2 døtre. Fik embede i Hjørlunde 1834 - den eneste præst,
der ikke er blevet i embedet og er flyttet til et andet.

ULRIK KJERULF SCHMIDT 1834-1870.
Gift med JULIE MARIE BENZON. 3 sønner, og 3 døtre. Formand for sogneforstanderskabet i adskillige år. Ret
afholdt. I hans tid oplyses, at Præstegaardens areal er 150 tdr. land.
Ved Matrikulering 1844 blev den ansat til: 9 tdr. 4 sk. 1 fdk. 2 3/4 alb. (9-4-1-2 3/4).
NIELS PETER JØRGENSEN 1870-1884
var søn af pastor J. Jørgensen, Hjarup. Var gift med PETRA DORTHEA JULIE WOLF fra Ødis.

CARL JULIUS MOE 1885-1922
blev efterhånden landskendt og var bl.a. formand for Indre Mission i Danmark.
Han var gift med THALIA FREDERIKKE MICHELSEN, og hun døde 1916.
Carl Moe fik en del modstandere i sognet, og der blev efterhånden dannet en valgmenighed, som først en del år
havde gudstjenester i sognekirken, hvorefter der blev bygget valgmenighedskirke i Skanderup.
Med hensyn til Præstegaardens drift fik Moe lavet et vandingsanlæg til gårdens marker, men det blev vist ingen
succes. Ligeledes fik han bygget en længe med forpagterbolig ved Præstegaarden.
Pastor Moe var indblandet i flere retssager, og han blev også landskendt for sin begravelsestale ved den store
drukneulykke ved Harboøre i 1893.
Han havde - inden han kom til Skanderup - været præst i Harboøre i 8 år, og her var hans forkyndelse med til at
skabe vækkelse. Blandt andet var hans „brændevinsprædiken“ med til at skabe et stort røre i befolkningen.
Han havde mange venner i Harboøre, og der blev i hans tid etableret årlige sammenkomster mellem de 2 sogne. I
september kom de fra Harboøre til Skanderup, og lige først i november rejste man til Harboøre fra Skanderup.
Pastor Moe pådrog sig under sin præstegerning deroppe i det barske klima et dårligt helbred, og han havde i sine
senere år skiftende hjælpepræster.
Præstegaarden blev i hans tid forpagtet ud til HANS JACOB PETERSEN, og det var Moe særdeles tilfreds med.
Hans eget landbrug havde ikke givet det ønskede resultat.
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Efter Moes afgang i 1922, blev der bygget en ny præstebolig ved siden af Skanderup kirke, og den gamle præstegaard
blev solgt til JOHANNES JØRGENSEN fra Skanderup.
Han havde gården i nogle år, og han forkortede bl.a. stuehuset en del.
1926 solgte han gården til MARIE og SØREN HANSEN, der kom fra Vranderup. De havde gården i mange år,
hvorefter deres søn og svigerdatter overtog gården i 1936.
ÅGE HANSEN og KLARA ANDERSEN
havde ligeledes gården i mange år, men de havde den forpagtet ud i en tid.
Derefter vendte de tilbage til gården og havde den, til den blev overtaget af deres søn og svigerdatter GUNNAR og
GERDA HANSEN, som idag stadigvæk har den historiske gamle præstegaard.
NB. Der har i tidens løb under de forskellige præster været adskillige forpagtere og bestyrere, som det ikke har
været muligt at give oplysninger om. Ligeledes er der solgt en del jord fra gården, hvor der er bygget selvstændige
ejendomme o.s.v.

LANDSBYEN DOLLERUP
Dollerup er en af de ældste landsbyer i Skanderup sogn. Navnet er nok blevet til efter en af stedets (dalens)
beboere: DOLLIS THORP.
Selve landsbyen og egnen her omkring er på flere måder særdeles spændende. Beliggenheden her ved det inderste
af Kolding ådal med Slotsskoven, Sortebjerg, Dollerup sø, Dollerup mose m.m. er med til at gøre området til en
ganske særlig naturoplevelse.
Historisk set er egnen også meget spændende. Adskillige arkæologiske udgravninger og fund har været medvir
kende til dette.
Det mest bemærkelsesværdige er sikkert udgravningen af den såkaldte høvdingegrav 1947, samt udgravningen af
Vikingegården 1989-90.
Indtil 1661 havde Andst Herred Tingsted på Dollerup Mark i nærheden af Ribe landevej for de 10 sogne:
Andst, Gesten, Veerst, Bække, Jordrup, Lejrskov, Seest, Hjarup, Vamdrup og Skanderup.
Hvor længe Tingstedet har været her, vides ikke, men det har nok været her gennem flere hundrede år.
11727 flyttedes toldgrænsen mellem Kongeriget og Hertugdømmet Slesvig her til Dollerup bæk og Kolding å, og
det kom til at præge egnen på flere måder i mange år.
Ved udbruddet af kvægpest i 1779 på egnen, blev denne toldgrænse strengt bevogtet af husarer i 3VÎ år, og der blev
bygget husarhytter ved Nagbøl skov og i Dollerup (muligvis det såkaldte „Fikkenhus“).
Disse huse samt det gamle tinghus ved landevejen var bemandet dag og nat af disse husarer.

11790 blev der åbnet 4 nye toldveje, bl.a. vejen igennem Dollerup, og der blev samtidigt bygget nyt toldsted ved
bækken, og her ansattes en toldkontrollør med toldbetjente eller toldkarle under sin kommando.
Smugleriet florerede her på egnen i stor udstrækning, og adskillige af egnens beboere var indblandet i nogle af
disse affærer og retssager.
En hellig kilde i Dollerup, som er omtalt flere gange først i 1700-tallet, var i nærheden af toldgrænsen, men med
den stærke bevogtning af toldgrænsen var den vanskelig at komme til, og i de følgende år omtales den ikke ret
ofte, selv om den stadig findes.

Nagbøl og Dollerup har langt tilbage i tiden haft fælles ejerlav og fælles byjord, som var beliggende imellem de 2
landsbyer. Jorderne nord for Sortebjerg var hede, og den blev først opdyrket i 1800-tallet.
Beboerne i de to landsbyer var ligeledes meget indgiftede i hinanden, så de to landsbyers historie er på mange
måder næsten uadskillelige.
Selve landsbyen Dollerup har tilsyneladende aldrig været særlig stor. I 1610 var der ifølge Koldinghus Lens
Regnskaber:
4 gårde og 2 boelssteder i Dollerup og ved Ryttergodsauktionen 1765 var disse gårde og boelssteder,( som ved
Matrikuleringen i 1664 og 1688 havde fået numre fra 5 til 10) sammenlagt i 3 gårde.

Gård nr. 5 , som en tid havde været delt i 2 halvgåde, var nu blevet lagt sammen med gård nr. 6 (den nuværende
Lille Dollerupgård).
Gård nr. 7 var Dollerupgaard.
Gård nr. 8, som var ca. der, hvor huset Sortebjergvej nr. 8 nu er, havde lagt de 2 boelssteder 9 og 10 under sig, men
denne gård blev senere købt af ejeren af Dollerupgaard og sammenlagt med denne, og den gamle gård blev med
tiden fjernet.

Ved Folketællingen 1787 var der 3 gårde i Dollerup samt 6-7 huse, og ialt 10 familier. Deraf var de 2 vist
beliggende ved landevejen (Tinghuset).
1842 blev der bygget skole i Dollerup med fælles skoledistrikt for Nagbøl, Dollerup og Lunderskov.
Anlægget af jernbanen i 1866 bevirkede, at stationsbyen Lunderskov voksede, og skolen blev snart for lille, og en
større skole blev bygget 1883 øst for Dollerupgaard, men den blev også for lille.
1 1922-23 byggedes en ny skole, som oprindeligt blev kaldt for Dollerup Skole, men det blev senere ændret til:
Lunderskov Kommuneskole - den, som idag hedder Lunderskov Efterskole,
I Dollerup kom der i midten af 1800-tallet både høker og smed, men de er nu forsvundet igen fra landsbyen.

63

I begyndelsen af 1800-tallet blev der påbegyndt opdyrkning af gårdenes udmarker samt Dollerup Hede, og her
fremstod så i de følgende år en række ejendomme og mindre gårde, som blev solgt fra de 3 gamle gårde, der var
i landsbyen.
Fra Dollerupgaard var de første ejendomme, som oprettedes:
Dollerup Nørgaard - også kaldet Pedersborg,
Tinghøjgaard og senere Dollerup Søgaard.

Sidstnævnte var først beliggende overfor Tinghøjgaard, men blev siden flyttet ned til søen samt en halvpart taget
fra til gården Sølyst. Senere blev der udstykket jord til ejendommen Vikingehøje m.fl.
Lille Dollerupgaard (Knabstrupsminde) solgte jord til Drabæks Mølle samt til gårdene: Dolleruplund, Kirstinelund og Lilletved. m.fl.
Ved Matrikuleringen 1844 forblev Nagbøl og Dollerup sammen i ejerlav, og de første 8 numre er ejendomme i
Nagbøl.

Dolleruplund har nr. 9,
Lille Dollerupgaard har nr. 10,
Den gamle gård i Dollerup har nr. 11,
Dolleruplund har nr. 12,
Drabæks Mølle har nr. 13,
o.s.v.
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GAMLE GÅRDE I DOLLERUP
DOLLERUPGAARD

Dollerupgaard.,
Dollerupgaards historie kan vel i grunden opdeles i 4 tidsperioder, som nogenlunde kan skitseres således:

L ca. 1460-1604 som adelig sædegård,
2.
1604-1765 som kongelig fæste- og ryttergård,
3.
1765-1868 som slægts- og selvejergård,
4.
1868-1990 som handelsobjekt i nyere tid.

I det følgende skal der fortælles lidt om de forskellige tidsperioder og gårdens beboere:

L TIDSPERIODE CA. 1460 -1604: ADELIG SÆDEGÅRD.

Den adelige SANDBERG-slægt havde gården indtil 1597, hvorefter CASPAR MARKDANNER havde den indtil
1604.
Det er ret begrænset, hvad der findes af kildemateriale fra den første periode, og derfor kan beskrivelsen af denne
tid blive noget mangelfuld.
ESBERN ANDERSEN:
Den første, vi med sikkerhed ved noget om, er Esbem Andersen. Han nævnes i 1460, men om han da er i
Dollerup, er ikke helt klart.
I Danmarks Adelsårbog fra 1901 anføres, at Esbem Andersen måske var gift med MARINE MIKKELSDATTER
i Skanderup ca. 1485, men det kan ikke være rigtigt, da der i „Skanderup Sogn“ side 119 oplyses, at Esbem
Andersens enke ELSE I DOLLERUP skænker en ager i en toft på Nagbøl Mark til præsten til forøgelse af hans
boghvedeager 1479.
LARS og ANDERS ESBERNSEN:
Formentlig har enken ELSE og sønnerne LARS og ANDERS ESBERNSEN overtaget og videreført gården samt
nogle af de adelige forpligtelser med hensyn til at være til Kongens rådighed, når der var brug for det.
I TRAP DANMARK nævnes JES ESBERNSEN af den adelige SANDBERG-slægt.
I OLUF NIELSENS bog: GAMLE JYSKE TINGSVIDNER nævnes disse sønner - LARS og ANDERS
ESBERNESEN - adskillige gange som Tingsvidner på de forskellige Herredsting, hvor afgørelser skulle træffes,
og de betegnes som væbnere i 1491, 1499 og i 1503.
66

MORTEN ANDERSEN:
Senere i 1523, 1532 og 1533 er det Anders Esbemsens søn MORTEN ANDERSEN, Dollerup, som er blevet
Tingsvidne og væbner.
Sandberg-slægten havde også en gård i Lunderskov - vistnok Kildegaard - samt Skanderupgaard, og denne gård
i Skanderup havde Anders Esbemsens søn CHRISTIERN ANDERSEN 1538, og ifølge Adelsårbogen 1901 og
Skanderup Sogn s. 54f, var det Christiem Andersens søn LARS CHRISTENSEN, der fik gården i Dollerup, og
som i 1597 solgte den til CASPAR MARKDANNER, lensmanden på Koldinghus.
CASPAR MARKDANNER til Søgaard,
som var lensmand på Koldinghus 1585-1617 havde derefter gården til 1604. Han har nok ikke boet på gården,
han har haft stor betydning for egnen ved restaurering af flere af egnens kirker bl.a. Skanderup Kirke. Det skulle
være ham, der er afbilledet under prædikestolen der. Han var kirkeværge på stedet.
Nærmere omtale vedr. Caspar Markdanner findes i P. Eliassens bog KOLDINGHUS side 98f.
I årene 1579-1580 opkøbte og tilbyttede Kongen sig de fleste af gårdene på Koldingegnen. Dette var vel især med
henblik på oprettelsen af den kongelige vildtbane.
1604 købte (byttede) Kongen sig til Dollerupgaard af Caspar Markdanner, og dermed er denne første tidsperiode
afsluttet.

2. TIDSPERIODE 1604-1765: KONGELIG FÆSTE- OG RYTTERGAARD

FÆSTERE:
1610 HANS MORTENSEN,
1656 HANS SØRENSEN,
Ca. 1664 PRÆSTEN JENS JACOB BUCH,
1687 JACOB JEPSEN BUCH,
1722 IVER JACOBSEN BUCH,
1736 OLE EBBESEN,
1739 CHRISTEN HARTVIGSEN,
1761 HARTVIG HANSEN.
HANS MORTENSEN:
Hvem, der har været den første fæster på gården, er ikke helt klart, men måske var det Hans Mortensen. Han var
i hvert fald fæster på gården 1610, og han nævnes adskillige gange i Koldinghus Lens Regnskab for 1610.
Hans Mortensen var en betydelig mand. Han var en tid Sandemand ved Andst Henedsting, og ham er der flere
betydelige oplysninger om.
Han var gift 2 gange, og i L ægteskab var der 2 sønner, og i 2. ægteskab var han gift med ANNA PEDERS
DATTER og der var 7 børn. En af døtrene fra 2. ægteskab METTE HANSDATTER overtog siden fæstet på
gården sammen med sin mand HANS SØRENSEN - efter faderens død i 1656.
Denne Mette Hansdatter har i Vonsild Kirkebog (se H. Worsøe: Vonsild Kirkebog) fortalt om sin barndom, skole
gang, ungdom, plads hos borgmesteren i Køge og hos flere adelige familier.
Alt dette - sammen med et fund af en sølvskat på Dollerupgaards mark i 1870, som må være fra Hans Mortensens
tid, kunne tyde på , at Hans Mortensen måske har været af adelig herkomst.
HANS SØRENSEN
fra Bølling blev efter Hans Mortensens død gift med førnævnte METTE HANSDATTER og fik fæste på gården.
Under Svenskekrigenen måtte de flygte fra gården, og denne blev afbrændt. De flygtede til Kolding, og her døde
Hans Sørensen, og deres 2 små bøm døde senere og blev begravet i Kolding.
Mette Hansdatter blev derefter gift med enkemanden POUL SØRENSEN fra Seest, og de flyttede senere til Von
sild, hvor hun var jordemoder. Her døde hun den 6. november 1700 - 7472 år gammel.
Alt dette er som før nævnt beskrevet i Vonsild Kirkebog.

Efter Svenskekrigene var mange gårde og ejendomme øde og forfaldne, og mange beboere døde af pest, som fulgte
i krigens spor.
Den 17. maj 1660 blev der sammenkaldt til afholdelse af Tingdag på Andst Herreds Tingsted ved Dollerup under
ledelse af ridefogeden ANDERS JØRGENSEN, Koldinghus og Herredsfogeden JOEN JACOBSEN „NOES“, og
efter kongelig anordning blev der afholdt Syn på samtlige gårde, boliger og møller i Andst Herred den 13. og 14.
juli 1660.
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Resultatet af dette Syn omtales i Tingbogen ved Tingdag afholdt den 17. juli 1660, og for Dollerupgaards ved
kommende star følgende korte beskrivelse:
„Crontjener HANS SØRENSEN død - Gaard ren afbrændt - hvortil findes hans Hustru“.
Denne hustru var førnævnte METTE HANSDATTER, og hun vendte ikke tilbage til gården.
En søster til hende KIRSTEN HANSDATTER havde været gift med JEP NISSEN på nabogården - gård nr. 8 - og
her var deres bror PEDER HANSEN ved Synet den 13. og 14. juli 1660.

Denne Peder Hansen mistede livet ved en særdeles tragisk begivenhed under et slagsmål lige udenfor Kolding
byport den 22. december 1661, og han bliver hårdt kvæstet bragt ind til søsteren METTE HANSDATTER hos
POUL SØRENSEN i Seest.
Denne begivenhed har P. Eliassen skildret i sin bog: Historiske Strejftog på Koldingegnen i afsnittet:“ Med Vanter
og Vognkæp“ side 51 f.
Søsteren KIRSTEN HANSDATTER giftede sig igen med PEDER RASMUSSEN - vist nok fra Vester Vamdrup,
men hun døde imidlertid efter en barnefødsel 1665, og samme år bliver der holdt skifte efter hende.
I dette skifte nævnes hendes arvinger:
En datter af 1. ægteskab og alle hendes dalevende søskende, og det er jo denne HANS MORTENSENS børn fra
Dollerupgaard, og følgende nævnes:

METTE i Seest,
DORTE i Kolding,
LINE i Odense,
ZIDSEL i Vonsbæk (senere Binderup Mølle),
JEP HANSEN, Dollerup,
ANNE JEPSDATTER (en datter af 1. ægteskab med Jep Nissen).
Denne begravelse omtales også i Skanderup Sogns Historie side 69, hvor August Schmidt nævner det som eksem
pel på en velstående fæsters begravelse.
I Tingbogen 1665 er der påny blevet afholdt Syn over egnens gårde, og da står der følgende om Dollerupgaard:
„Item (ligeledes) en anden Crongaard, som udi Krigstiden blev ren afbrændt og ligger øde“.
Præsten JENS JACOB BUCH:
Gården blev efter alt at dømme ved med at være øde i adskillige år, og præsten JENS JACOBSEN, Nagbøl ,
overtog jorden og bragte avlen til præstegaarden i Nagbøl.
I Syn paa Ryttergods 1686 samt ifølge Fæsteprotokol står der om gården:
„Paa Stedet findes 8 Fag Hus. Avlingen føres til Præstegaarden“.
I Markbogen betegnes gården som præstens fæstegaard.

Ved Matrikuleringen 1688 står følgende:
„Gaard nr. 7 , Hr. JENS JACOBSEN bruger Præstegaarden. GI. Hartkorn: 6-5-0-0, ny mark: 7-0-1 -1 + skov: 00-1-2“.

Ifølge Fæsteprotokol den 10. december 1687 får JACOB JEPSEN, Nagbøl, fæste på præsten Hr. Jens’s gård i
Dollerup. Indfæstning 4 rigsdaler.
Denne indfæstning må jo være kommet så sent, at det ikke er nået at blive ændret ved oplysningen om fæsterne
ved Matrikuleringen 1688.

JACOB JEPSEN BUCH
var søn af JEP JEPSEN BUCH, Nagbølgaard, og det var nok først ved hans overtagelse af gården, at den blev helt
genopbygget og kom i selvstændig drift igen. Hermed blev han også pligtig til at stille ryttere til Kongens tjeneste.
Ifølge Opgørelse over Rytterbønder 1691 blev det under ritmester TRAPOUs kompagni.
Jacob Jepsen Buch var gift med KAREN IVERSDATTER, og de havde flere børn. En af sønnerne, født 1693
overtog fæstet på gården 1722.
Jacob Jepsen Buch døde 1729 - 74 år gammel, og hustruen Karen Iversdatter døde året efter 1730 - 65 år gammel.
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IVER JACOBSEN BUCH
var gift med KIRSTEN CHRISTIANSDATTER fra Bastrup. Hun var datter af Maren Nielsdatter og afdøde
Christian Carstensen, Bastnip. Kirsten Christiansdatter døde i barselsseng i 1723 - året efter brylluppet. Skifte
efter hende den 30. oktober 1723.

Arvinger efter hende:
Moderen MAREN NIELSDATTER, samt
hendes søskende NIELS og ANDERS CHRISTIANSEN og
MAREN CHRISTIANSDATTER.

Iver Jacobsen Buch blev herefter gift med GERTRUD MADSDATTER fra Vranderup, men der var vist ingen
børn i dette ægteskab.
OLE EBBESEN
fra Nagbøl får 1736 part i gården. Han havde i forvejen sin fader - Ebbe Nielsens fæstegård i Nagbøl - gård nr. 3.
Denne gård var beliggende overfor Elmegaard i Nagbøl ved det store træ ved vejen. Ole Ebbesens farfar - NIELS
EBBESEN - havde i mange år gård nr. 6 i Dollerup: Lille Dollerupgaard, og Ole Ebbesens kusine KIRSTEN
MARKUSDATTER og hendes mand MADS LAURSEN BUCH havde den fra 1728 - 1765.

OLE EBBESEN var gift med ELSE CHRISTENSDATTER BUCH fra Nagbølgaard. Hun var af den gamle Buch’
slægt på denne gård. Hun var kusine til Iver Jacobsen Buch, som havde Dollerupgaard, og det ser ud til efter
skifte, at Iver Jacobsen Buch skyldte Ole Ebbesen penge.
Ole Ebbesen nåede vist ikke at flytte til Dollerup, men det blev hans efterkommere, der havde gården indtil 1868.
Ole Ebbesen døde 1738 - 43 år gammel fra hustru og 5 mindreårige børn.
Ifølge skiftet kan man se, at det var en ret velstående familie efter den tids forhold. De havde adskillige sølv
genstande: 19 sølvskeer og flere sølvkrus m.m. samt en ret stor besætning:
7 Heste,
11 Køer,
3 Stude,
3 Kvier,
4 Kalve,
17 Faar,
6 Grise og
1 Bistade.
Boets værdi efter fradrag af gæld og udgifter beregnedes til:

De 5 børn fik halvdelen:
og enken den anden halvdel.

587 rigsdaler 5 mark og

9 skilling.

293 rigsdaler 5 mark og

12/2 skilling,

Sønnernes del (broderiod) var

83 rigsdaler 5 mark og

15 sk.

Døtrenes

41 rigsdaler 5 mark og

15/z sk.

del (søsterlod) var

Ifølge skiftet ser det ud til, at Ole Ebbesen kun har haft halvpart i gården i Dollenip.
Iver Jacobsen Buch har måske stadig den anden halvpart på dette tidspunkt.
Ole Ebbesens enke gifter sig igen med CHRISTEN HARTVIGSEN fra Viuf. Han får fæste på gården den 11.
marts 1739, og han får også fæste på den anden halvdel i Dollerup den 10. april 1745.

CHRISTEN HARTVIGSEN:
Ved ELSE CHRISTENDATTER BUCHs ægteskab med CHRISTEN HARTVIGSEN flytter de vistnok til Dollerup,
og her døde en af Ole Ebbesens døtre BODIL CATHRINE OLUFSDATTER den 22. oktober 1750, og arvinger er:
Moderen og hendes søskende.
Else og Christen Hartvigsen havde ingen børn i ægteskabet, men han var formynder for en brodersøn - HARTVIG
HANSEN - som blev opdraget på Dollerupgaard sammen med Ole Ebbesens børn. Hartvig Hansen blev siden gift
med den yngste af Ole Ebbesens døtre, og de overtog Dollerupgaard den 7. april 1761.
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Den ældste af Ole Ebbesens sønner - EBBE OLESEN - kom til Landerupgaard, og Ebbe Olesens sønnesøn JOHAN BERTELSEN - fik Egeland i Øster Starup - den, som Prins Ingolf har idag.
Johan Bertelsens datter MAREN blev efter forskellige genvordigheder gift med den kendte politiker CHRESTEN
BERG, hvis statue står på Kolding Banegårdsplads idag. Om dette er der en interessant beretning i Vejle Amts
Årbog 1948.

Ole Ebbesens anden søn CHRISTEN OLESEN havde Elmegaard i Nagbøl i mange år, og en søster ANE CHRI
STINE OLUFSD ATTER var gift og boede i Velling.
HARTVIG HANSEN og ELLEN KIRSTINE OLESDATTER
fik fæste på Dollerupgaard den 7. april 1761 og købte den til selveje efter Ryttergodsauktionen 1765.

3. TIDSPERIODE 1765-1868: SLÆGTS- OG SELVEJERGÅRD.

Hartvig Hansen købte gårdene nr. 3 og nr. 7 efter Ryttergodsauktionen 1765, og solgte derpå gårdens bygninger i
Nagbøl til en snedker.
Snedkeren beholdt et lille stykke jord, men hovedparten af jorden blev lagt under gården i Dollerup. Jorden, der
ligger fra Nagbøl Nygaard og over mod Sydbanen, har oprindeligt hørt under gård nr. 3 i Nagbøl (Ole Ebbesens
gård).
I 1774 blev jordene udskiftet i Nagbøl-Dollerup området fra den fælles bymark, så hver enkelt gård fik sine
marker samlet. Dollerupgaard blev herefter en ret betydelig gård på egnen.
Hartvig Hansen var sognefoged og lægdsmand.
MICHEL LAURSEN MØLLER:
Efter Hartvig Hansen var det datteren og svigersønnen ELSE HARTVIGSDATTER og MICHEL LAURSEN
MØLLER fra Håstrup, der overtog gården. De blev gift den 26. juni 1802. Michel L. Møller var ligeledes sogne
foged, og gården var ifølge Brandforsikringsprotokollen:

,JBn 4-længet Gaard med Stuehus i nord og vurderet til 13.000 rigsdaler“.

Michel L. Møller døde den 8. april 1827, altså et par måneder før de kunne have holdt sølvbryllup.
Året før blev den ældste datter MARIE MICHELSDATTER gift med HARTVIG MØLLER fra Nedre Mølle,
Hatting sogn den 8. september 1826, og de overtog senere gården efter enken Else Hartvigsdatter.
HARTVIG MØLLER:
Ved den nye Matrikulering 1844 blev Hartvig Møllers gård ansat til: 13-7-1-1 mod tidligere: 9-0-0-1/4.

Gården fik ved den nye Matrikulering nr. 9a som hovedmatrikel. Hartvig Møller købte 1849 endvidere Rasmus
Højrups gamle gård i Dollerup, beliggende omtrent overfor Bjarne Jespersens gård, Sortebjergvej nr. 9.
Denne gård er nu fuldstændig borte, men den havde efter gammel Matrikulering nr. 8- og efter den nye nr. 11a.

Der var et areal på ca. 9 tdr. og dermed var Dollerupgaard en tid sognets største gård med jordtilliggende fra
Gejsing skel til Vester Vamdrup.
Hartvig Møller solgte dog noget afjorden fra bl.a. til Tinghøjgaard, Vamdruplund og Petersminde i Nagbøl m.fl.
Hartvig Møller var sognefoged og med i sogneforstanderskabet i Skanderup sogn.
Det er bemærkelsesværdigt, at der ved Folketællingen 1845 - altså inden købet af den anden gård 1849 - på
Dollerupgaard var: 12 tjenestefolk foruden 7 familiemedlemmer - altså ialt 19 mennesker dagligt på gården.
1868 solgte Hartvig Møller Dollerupgaard, 10 tdr. hartkorn til:
Baron C.F.STAMPE, Viufgaard for 53.100 rigsdaler.
Samme år 1868 døde Hartvig Møller - 73 år gammel, og omtrent samtidigt døde den ældste søn SØNNIK MI
CHEL MØLLER - kun 37 år gammel. Hartvig Møller fik ikke endeligt skøde skrevet inden sin død. Dette blev
først udfærdiget nogle år efter med arvingernes godkendelse 1871-72.

4. TIDSPERIODE 1868-1990: NYERE TID.
Med anlæggelsen af jernbanen 1866 kom der en ny tid til egnen, og det var med til at ændre mange ting, og for
Dollerupgaards videre historie blev dette også mærkbart i allerhøjeste grad.
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Anlægget af jernbanen vestpå 1875 med senere dobbeltspor og viadukt gik hårdt ud over gårdens jorde og arealer.
Gården kom i de følgende år meget i handel, og der var mange skiftende ejere og forpagtere.
BARON C.F.STAMPE: fik først endeligt skøde i 1872, og han solgte gården igen 1875 til

M.VMEYER, Kolding for 170.000 kr, som sælger 1877 til sagfører
M. PAGH, Fredericia, som i 1878 igen sælger til
J.P.HANSEN. Han forpagtede i 1879 gårdens mejeri til JOHAN JENSEN. Men J.Hansen sælger igen i 1880 til
JØRGEN VRANG, som købte gården for 112.500 kr., og han havde forpagtere på stedet.
En omfattende forpagtningskontrakt med forpagter F.M. JENSEN, Falster med Vrangs Generalfuldmægtig Captajn
F.V.PETERSEN for en 14-årig periode fortæller lidt om gården og den daværende driftsmetode.

Jørgen Vrang kom vist nok i økonomiske vanskeligheder. Noget afjorden solgtes fra og ligeledes noget af skoven.
Gården med de resterende 14 tdr. hartkorn solgtes ved tvangsauktion til proprietær N. BENGTZON, Ferupgaard,
som derefter solgte adskillige af gårdens arealer. Noget afjorden op mod hovedvej 1 solgtes til hotelejer OSCAR
LASSEN og gik i adskillige år under navnet Hotelmarken.
Murermester H. JOHANSEN købte noget, som blev bebygget (Frederiksberggade, Skolevej, Buen m.m.)
Gårdejerne LAURS LAURSEN, TH. THOMSEN og NIELS NIELSEN m.fl. købte også, og den stærkt reducerede
gård solgte Bengtzon deipå til:
H.P.HANSEN fra Nr. Sundby 1906 for 58.985 kr. Denne solgte så den 9. juli 1907 gården videre til:

HALFDAN SAHLERTZ. Han var gift med EVA S AHLERTZ, født Mühlers fra Samsø.
H. Sahlertz gav 68.000 kr. for gården, og han solgte den igen 1910 til:
konsulent HENNEBERG fra Randbøldal for 79.000 (ejendomsskyld 66.000).
P. Henneberg udlejede nogle lokaler på gården til gymnastik for skolebørnene ved Dollerup skole (Lunderskov
skole), og solgte senere jord, så der kunne blive bygget en ny skole med gymnastiksal (den nuværende Lunderskov
Efterskole).
Peder Henneberg døde i 1923, og enken ANE HENNEBERG, født Hansen havde gården et par år, hvorefter
sønnen CHRISTIAN JOHAN HENNEBERG overtog den i 1925, og enkefru Ane Henneberg fik opført et hus ved
siden af Lunderskov skole, hvor hun flyttede ind.
CHRISTIAN JOHAN HENNEBERG
var født i Nørup sogn den 9. februar 1893, og han blev den 5. november 1911 gift med ETNA THERESE TOFTING
ANDERSEN i Fjaltring Kirke. De fik 3 børn i ægteskabet: Erik, Else og Gunnar.
Gårdens udbygninger nedbrændte i 1928, men det lykkedes at redde stuehuset.
Med familien Henneberg kom gården igen ind i en stabil periode. Henneberg var sognefoged og medlem af
sognerådet i adskillige år; desuden havde han adskillige tillidsposter i forskellige bestyrelser.
Chr. Henneberg solgte gården i 1964 til handelsmand AUGUST BUHL, og familien Henneberg flyttede til huset,
som var bygget til moderen Ane Henneberg på Skolevej . Han døde i 1990.

AUGUST BUHL
var fra Vamdrup og havde haft forskellige ejendomme på egnen. Han lod marken vest for Nagbølvej beplante med
gran, og frasolgte den jord, som ved anlæggelsen af dobbeltsporet sydpå var beliggende mellem de to spor. End
videre solgte han den jord, hvor bebyggelsen Dollerupparken nu er opført. August Buhl solgte gården efter nogle
års forløb til SVEND JEPSEN fra Læborg ved Vejen.

SVEND B. JEPSEN
havde en gård ved Vejen, men på grund af byens vækst måtte han sælge til Vejen Kommune ved en kommende
byplanlægning og udvidelse.
Svend B. Jepsen var en dygtig landmand med en stor højtydende sortbroget kvægbesætning. Han var en tid
formand for den stedlige kontrolforening. Han lod opføre et stort nyt maskinhus, og fik lagt nyt tag på udbygnin
gerne.
Han solgte jord til parcelhusudstykningen Mosevangen samt jord til Lunderskov Efterskole.
Nogle dårlige landbrugsår med tørke og andre uheld samt tiltagende dårligt helbred forårsagede, at Svend Jepsen
ikke kunne blive ved gården. Dollerupgaard blev derefter købt af:
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KNUD VISBECH MADSEN „Sydjysk Gasteknik og Olieservice“
Denne flyttede sin hurtigt voksende virksomhed fra Møllegade i Lunderskov til Dollerupgård.
På gården Skolevej nr. 32 har der så en tid været indrettet kontorer og lagerlokaler. Gårdens udbygninger er så
siden blevet anvendt til forskellige andre formål. Der har bl.a. været Produktionsskole for ledige i den vestlige fløj
i nogle år og lagerlokaler i andre bygninger.
Hovedbygningen er stadigvæk beboet af KAREN og KNUD VISBECH MADSEN med familie.

GAMLE GÅRDE I DOLLERUP
GÅRD NR. 6: LILLE DOLLERUPGAARD

Lille Dollerupgaard.
Denne gamle gård har ligeledes været selvejergård langt tilbage i tiden, og den har været beliggende i nærheden
af gård nr. 5, og omtrent der, hvor Lille Dollerupgaard ligger idag.
Muligvis er det denne gård, som slægten Buch havde i Dollerup i 1560?
Herlighedsretten har ligeledes en tid tilhørt ejerne af Vamdrupgaard, og Kongen køber denne ret i 1579 af
PEDER RANTZAU, Vamdrupgaard.
Ifølge Jordebog er det NIELS IVERSEN, som havde gården i 1573, og i 1610 er et MARKUS NISSEN (NIEL
SEN). Om det er en søn af Niels Iversen, vides ikke , men det kunne det godt være.
1631 er her ifølge Jordebog EBBE NIELSEN - måske bror eller svigersøn?
Nogle år efter er CHRISTEN NIELSEN på stedet, der nu benævnes som en halvgård, og det gør den også i de
følgende år.
1653 har NIS (Niels) EBBESEN gården, og han er formentlig søn af Ebbe Nielsen, som var der 1631. Han er i
hvert fald født på gården iflg. tingbøgemes oplysninger, og der var flere halv- og helsøskende, bl.a. CLAUS
EBBESEN.
Nis Ebbesen får først endeligt skøde på gården den 1. august 1661. Han var gift med KIRSTEN ANDERS
DATTER fra Seest, datter af Anders Christensen og Maren Jensdatter.
Om gården oplyses iflg. Tingbog 1664:
„NIS EBBESENs Vi-Bondegaard:
Stuehus 13 Fag er ved Magt - et andet Hus 11 Fag mangler Lægter på den ene Side- et andet Hus 7 Fag ved Magt.“
Skatteliste 1678:“ Nis Ebbesen, 1 Søn og 1 Tjenestepige,

3 Heste,
1 Plag,
2 Stude,
4 Køer,
2 Kvier,
3 Kalve,
10 Faar,
2 Svin og
2 Bistokke“.

Ved Syn paa Ryttergods 1686 er besætningen omtrent uændret, men bygningerne er nu ialt på 42 fag og bruget, og
manden ved magt.
Ved Matrikulering 1688 ansattes gården i hartkorn til 4-1-0-2 mod tidligere 3-5-1-2.
MARKUS NISSEN og ELSE IVERSDATTER fra Skanderup.
Nis Ebbesens søn får skøde på gården den 23. december 1698. En anden søn EBBE NIELSEN havde gård nr. 3 i
Nagbøl, og datteren Maren var gift på gård nr. 4 i Skanderup, og datteren Lene på gård nr. 1 i Lunderskov.
Markus Nissen fik noget jord fra nabogården (gård nr. 5), og gården var i 1713, da den brændte tilligemed
nabogårdene, på 52 fag hus. Gårdens 5 huse samt 3 kalve, 8 får, 2 svin, 2 vogne og nogle redskaber blev flammer
nes bytte.
Markus Nissen fik ved regimentskassens hjælp opført 15 fag stuehus og 37 fag udhuse.
Markus Nissen døde 1728 - 65 år gammel. Svigersønnen
MADS LAURSEN BUCH fra Hastrup og datteren KIRSTEN MARKUSDATTER fik derefter skøde på gården
den 28. oktober 1728.
En søster til Kirsten Maren Markusdatter blev gift med Bertel Hansen fra Seest.
Kirsten og Mads Buch fik mange bøm, men de fleste døde som små. De to ældste børn Mette og Else Marie
overlevede dog. Mette blev gift med Søren Haahr i Viuf, og Else Marie blev gift med Mads Pagh i Viuf.
Mads Buch samlede de 3 førnævnte gårde, som i 1713 brændte, i een gård, som dengang var den største i Dollerup.
Mads Buch døde i 1763. Hans enke købte gården til fuldstændigt selveje ved Ryttergodsauktionen 1765.
Det blev derefter en datterdatter og hendes mand fra Viuf, som overtog gården.

LAURITS MICHELSEN, Viuf og METTE MADSDATTER PAGH.
Han gik gerne under navnet Laurits Viuf, men han havde ikke gården ret mange år. Derefter fik en svoger og
svigerinde gården i 1782.
PEDER LEVINSEN STRUER og ANNA SOPHIE MADSDATTER PAGH
havde så gården i ca. 20 år. Derefter flyttede de til Røjskovhus Kro. Peder Struer var bl.a. indblandet i nogle
smuglersager. Gården kom derefter en del i handel, og der solgtes en del af udmarkerne fra gården til bl.a.
Drabæks Mølle, og der opstod flere nye ejendomme på udmarkerne: Dolleruplund, Lille Tved og Kirstinelund.
Gården fik flere ejere, som sad der i kortere perioder bl.a.:
Kontrollør STYRUP, CHRISTEN RAVN og MADS BONDEGÅRD.

Gården nedbrændte 1816 og blev ca. 1819 købt af

ERIK NIELSEN KOCK, og han havde den til ca. 1837, hvor han solgte den til
Madam MARIA TERMANSEN, Estrup.
Hun solgte byggegrund til skole og døde i 1844 - 56 år gammel.
Derefter kom gården igen en del i handel med forskellige ejere:
JENS REBSDORP MØLLER,
JØRGEN JØRGENSEN (forpagter Christen Hansen),
CHRISTEN HANSEN JUHL (Tidl. Nagbølgård),
L. HVED,
Løjtnant von NELLY,
J.P.HANSEN,
forpagter HAHN 1884,
MARIUS SØRENSEN,
NIELS SØRENSEN 1893, og
NIELS P. NIELSEN fra Leirskov 1895, og han solgte til broderen
NIS HANSEN NIELSEN, der var gift med ELSE JØRGENSEN,
i 1897.
Nis Nielsen var i mange år opdrætter af heste og handlede en del. Gården gik da en tid under navnet
KNABSTRUPSMINDE på grund af hans fremavl af heste ved af denne race. Han mageskiftede en del jord ved
jernbanen med N. Povlsen, Nagbølgård. 1925 overtog

GOTFRED CHRISTOFFERSEN
gården. Han handlede også en del, og i hans tid brændte stald og lade. Efter ham havde
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EJNER JENSEN
gården i en del år, og i hans tid blev der under grusgravning på gårdens marker gjort betydelige oldtidsfund, og i
1947 fandtes den såkaldte Høvdingegrav med dens rige indhold.
En søn havde derpå gården en kort tid. Dernæst flere forskellige ejere og foipagtere, hvorefter den blev købt af:
JENS WILLEMSEN, og han har haft den adskillige år, men jorden har været bortforpagtet.
Ved Matrikuleringen 1844 ansattes gården i hartkorn til: 6-1-3-2. Nyt matrikel nr. 10a m.fl.

GAMLE GÅRDE I DOLLERUP
GÅRD NR. 5: LILLE DOLLERUPGAARD
Denne gamle selvejergård har sikkert, inden den i tiden omkring 1760 blev lagt sammen med den anden gamle
selvejergård nr. 6, været beliggende i nærheden af - eller der, hvor Lille Dollerupgård idag er placeret, Sortebjergvej 2. En del år gik gården under navn af KNABSTRUPSMINDE på grund af opdræt af Knapstrup-heste på
gården.
Gården har fra gammel tid været en selvejergård eller jordegen gård. Den såkaldte herlighedsret har en tid tilhørt
Vamdrupgård.
11579 køber Kongen denne rettighed af Peder Rantzau på Vamdrupgård. Ifølge Jordebog og Lensregnskab er det

PEDER IVERSEN
der har gården - både i 1573 og 1610. Den 22. juni 1617 er det sønnen

IVER PEDERSEN og fæstmø ELSE CHRISTENSDATTER
der får skøde på gården, og Jep Pedersen (formentlig broder) giver afkald på retten til den. Ifølge Jordebøger har
IVER PEDERSEN så gården i mange år. 11641 nævnes han som Sandemand ved Andst Herredsting. Iflg. Jorde
bog 1653 har sønnen

PEDER IVERSEN
nu overtaget gården, men 1660 er denne Peder Iversen død og gården delvis øde. En bror og 2 søstre er arvinger
til stedet, som betegnes som ganske spoleret, ruineret og fordærvet.
Ved Syn på gården 1664 er manglerne nærmere beskrevet:
„Stuehus 14 Fag, hvoraf 5 Fag er nedfaldne og mangler Tag m.m.
1 Ladehus 12 Fag og 1 Boelshus mangler Tømmer og Tækning, 1 Hus vester i Gaarden 10 Fag er nedfalden, og
der er 8 Stolper og nogle raadne Spær, og Gaarden er stadigvæk øde“.
Ifølge Jordebøger bliver noget af gården - 3/4 overtaget af

ANDERS JEPSEN fra Nagbøl, - han havde vist penge til gode i den.
Den sidste 1/4 fik

GRAVERS THOMASSEN - gift med ANNE IVERSDATTER,
en søster til afdøde Peder Iversen. Iflg. Skatteliste 1678 har Gravers:

2 Heste,
2 Køer,
2 Kvier,
6 Faar,
1 Svin og
1 Bistok.
Gravers Thomsens partsgård bliver i 1703 overtaget af dennes stedsøn

IVER TULLESEN
og han får så vidt, det kan skønnes, mere jord fra den part, som Rasmus Rasmussen havde, og som senere
overtages af en datter og svigersøn Ida Rasmusdatter og Mikkel Laugesen fra Gelballe. Endvidere får også gård
nr. 6 noget jord fra gård nr. 5.
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Den 22. juli 1713 brændte de 3 gårde i Dollerup. De lå formentlig i nærheden af hinanden, og mens folkene var
i marken. Intet blev reddet og beboerne sank ned i dyb armod. Hos Iver Tullesen brændte 4 huse - ialt 40 fag, 2
gode vogne, flere redskaber samt 2 kalve, og hos Michel Laursen brændte 2 huse, 21 fag, 1 vogn, 1 plov og 1
harve.
Ved hjælp af regimentskassen blev gårdene dog genopbygget.
Iver Tullesen fik 8 fag stuehus a’ 5 rigsdaler, og 32 fag udhus a* 3 rigsdaler.
Michel Laursen fik 9 fag stuehus a’ 5 rigsdaler og 12 fag udhus a’ 3 rigsdaler.
Iver Tullesen døde 1724, og enken blev gift med
MADS IVERSEN,
som fik skøde på stedet den 16. juni 1724, men efter en del år blev denne gård lagt under gård nr. 6. Hvornår er
ikke helt klart, men i 1765 er den det i hvert fald. Michel Laursen, som havde den anden partsgård døde 1739.
Skifte den 25. september 1739, og sønnen

PETER MICHELSEN
overtager stedet. Han var gift 1. gang med KAREN MADSDATTER BUCH, men hun døde efter 1 års ægteskab.
Han blev derefter gift med KIRSTEN HANSDATTER fra Skanderup.
Hvor længe de havde gården vides ikke, men ved Ryttergodsauktionen 1765 er også denne gård lagt under nabo
gården - gård nr. 6, og de er så blevet til den gård, som siden er blevet kaldt Lille Dollerupgaard.

GAMLE GÅRDE I DOLLERUP
GÅRD NR. 8
Denne gamle gård har været beliggende ca. der, hvor huset Sortebjergvej nr. 8 ligger, og det er formentlig denne
gård, som TULI IVERSEN i 1469 skænkede til Domkapitlet i Ribe.
Efter nogle mellemhandeler i 1578 køber KONGEN gården den 11. august 1578 af Domkapitlet i Ribe. De får i
stedet nogle gårde på Vardeegnen.

Fru KIRSTINE ULFELD, Vrannerup
får skøde på gården den 28. marts 1579, men året efter den 22. marts tilbagekøber
KONGEN
gården tilligemed en del andre gårde på egnen, og Fru Ulfeld får Skodborghus og en del andre gårde i stedet for
(iflg. Kronens skøder). 1610 er fæsteren på gården

NIS (NIELS) JENSEN.
Måske er det denne Niels Jensen, der er svoger til Lars Christensen (Sandberg-slægten) omtalt i Danmarks
Adelsårbog. Ifølge Jordebøger har Niels Jensen gården både i 1631 og 1641.1 Tingbog 1660 er det
JEP NISSEN
som nu er fæster - muligvis søn - men han er død, og hans enke
KIRSTEN HANSDATTER - datter fra gård nr. 7 Dollerupgaard - gifter sig med Peder Rasmussen, måske ffa V.
Vamdrup.

Ved Syn i 1664 står følgende i Tingbogen:
„Stuehus 13 Fag mangler 14 Stolper - ellers ved Magt, 1 Ladehus 17 Fag ved Magt, det vestre Hus 9 Fag ved
Magt, 1 Hus 7 Fag mangler Lægter, Tag og Fodstykker.“
1 1665 afgår Kirsten Hansdatter ved døden, og der er skifte efter hende - se Dollerupgaard.
PEDER RASMUSSEN
gifter sig igen, og ifølge Skatteliste 1678 er der følgende på gården:
Peder Rasmussen og Hustru, 1 Søn og 1 Datter.
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3 Heste,
3 Køer,
6 Ungkvæg,
8 Faar,
1 Svin og
2 Bistokke.

Ved Syn paa Ryttergods 1686 er besætningen omtrent den samme og bygningerne er 46 fag hus, men på grund af
misvækst har han modtaget lånekom. Bruget er ellers godt, og manden nogenlunde stillet.
Ved Matrikulering 1688 nedsattes gårdens hartkorn fra 11 tdr. til 4-5-1 + skovskyld 0-0-1-0.
Ifølge Fæsteprotokol overtog Peder Rasmussens svigersøn

HANS JENSEN
fæste på gården i 1702, og han havde den en del år.
NIELS JENSEN, Jordrup
fik 1738 fæste på gården. Han var søn af Jens Pedersen og Kirsten Andersdatter fra Jordrupgaard, og han blev den
27. september 1738 viet til BODIL JEPSDATTER BUCH.
Efter hendes død i 1749 blev han gift 2. gang med

KIRSTEN JENSDATTER fra Ødis Bramdrup. Der var 5 bøm i 1. ægteskab, men 3 døde som små, og i 2.ægteskab
var der 11 bøm, hvoraf 3 døde som små.
Niels Jensen fik de 2 boelssteder nr. 9 og 10 lagt ind under gården, og han fik tilnavnet Kjær, muligvis på grund
af de lave arealer, der var rundt om gården, og oftest står han kun nævnt som Niels Kjær. Børnene fik også dette
navn. Niels Jensen Kjær døde 1793, og det blev en søn:
ANDERS NIELSEN KJÆR
der overtog gården, som faderen havde købt til selveje ved Ryttergodsauktionen 1765. Anders Kjær var født 1762,
og han blev ca. 1790 gift 1. gang med MARIA CATHRINE PEDERSDATTER.
Hun døde 1796 - kun 25 år gammel, og deres 3 bøm døde enten som små eller som ganske unge.
Anders Kjær bliver herefter gift med KIRSTEN PEDERSDATTER fra Ødis (Hardt-slægten). I dette ægteskab
fødtes også 3 bøm, der alle døde som mindreårige.
Anders Kjær var i Fattigkommissionen, som blev oprettet 1803. Efter hans død 1818 - 56 år gammel giftede hans
enke sig med
RASMUS HØJRUP
pastor Højrups søn fra Nagbøl. Han var ca. 28 år yngre end hende, og de havde så gården til sidst i 1840-eme, hvor
de solgte gården til HARTVIG MØLLER, Dollerupgaard.
Rasmus Højrup var sognefoged og medlem af sogneforstanderskabet i en del år. Hans fader pastor Højrup døde
hos dem i Dollerup. De flyttede efter salget til Skanderup, hvor de havde gården Højrupsminde (navnet efter
dem). Her døde Kirsten Pedersdatter - 83 år gammel.
Gården i Dollerup blev derefter sammenlagt med Dollerupgaard, og efterhånden blev bygningerne fuldstændigt
fjernede.
Ved Matrikuleringen 1844 fik den nr. 11a med hartkorn: 9-2-1-1/4.

BOELSSTEDERNE NR. 9 og 10 i DOLLERUP
Der har langt tilbage i tiden været 2 boelssteder i Dollerup, men hvor de har været, kan ikke siges med sikkerhed.
Den ene måske på det sted, hvor huset Sortebjergvej nr. 10 nu er?
1610 var de beboet af PEDER THOMASEN og NIELS SNEDKER.
1660 nævnes PEDER JEPSENs boel, men da er han død, og stedet er vist overtaget af
JEP HANSEN og hustru
og består da af stuehus 13 fag og ladehus 8 fag, som er ganske brøstfældigt. 1678 er Jep Hansen og hustru, men der
står om ham, at han er vanfør på legeme og på grund af armod ikke i stand til at yde skat eller anden skyldighed.
1 1688 nedsattes Jep Hansens boelssted fra 3 tdr. hartkorn til 0-4-2-1.
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EBBE POVLSEN
overtager stedet og har det en del år, indtil det bliver lagt ind under gård nr« 8.
Den anden boel, som NIELS HANSEN havde inden 1660 var øde i nogle år efter Svenskekrigene. Derefter havde

LAURS JENSEN
den nogle år, og senere PEDER JEPSEN, men så blev den også lagt under gård nr. 8, og det var begge disse
ejendomme ved Ryttergodsauktionen 1765.

C A <

Matrikelkort Nagbøl Dollerup 1883.
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NAGBØL- DOLLERUP: MATRIKELANSÆTTELSE 1844:
Ejer/ejendom:

OL

02.

03.

04.
05.

06.

07.
08.

09.

10.

11a.
11c.

12.
13.
14.
15.
16.

17.
18a.
18b.

19.

20.
21a.

21b.
22.

Pastor Schmidt:
GI. Præstegård.
Degnen Skovgård på livstid.
Under nr. 1
Chr. H. Juhl
Skanderup Kirke
Nagbølgård.
Søren Chr. Terpager
Elmegård.
Niels Nielsen,
Andst Kirke
Ejeseje.
Søren Hansen,
Andst Kirke.
Nagbøl Nygård.
Anders Jessen
Viborggård.
Poul Sørensen,
Ankhøjgård.
Hartvig Møller
Dollerupgård
Madam Termansen
Lille Dollerupgård
Rasmus Højrup
Under Dollerupgård
Jørgen Lauritsen
Ved hovedvej 1
Johannes Højrup
Dolleruplund
Poul Knudsen
Drabæks Mølle
Benjamin Orluf.
Dollerup Søgård
Peder Sørensen - under nr. 9.
Tinghøjgård
Henrik Nielsen - under nr. 9.
Dollerup Nørgård
Anders Nielsen
Haraidskær
Johan Fr. Seiler
Lille Tved
Marie Mette Jensdatter,
under for(rige).
Husarhytten?
Laurits Eriksen
Petersminde
Hans Gydesen
ejendom v. vestbanen
Hans Carl Schmidt - under nr. 7, Ldsk.
Fredensminde
Jørgen Truelsen Møller
Stændergård
Hans Knudsen Otteshauge
Andst
Ved Dollerup Sø.

GI. hartkorn:

nyt hartkorn:

7-0-3-1

9-4-1-2 3/4

0-0-0-1 'A

9-6-1-2 7s

17-5-1-0

4-2-2-2

6-6-0-74

3-4-l-“/i6

3-7-3-1

4-2-2-2

7-1-2-0

1-6-3-1 41/48

3-4-3-116

0-4-2-2 ,7/4s

1-0-2-2 3/4

9-0-0-16

13-7-1-74

3-1-3-74

6-1-3-2

5-5-0-2 7«

9-2-1-74

0-2-3-1

0-4-1-74

3-4-1-Vi

5-3-3-2 74

2-5-3-21 7m

8-6-3-2 74

1-5-1-1

2-4-3-2 74

2-4-3- 3/4

1-7-3-1 l/4
0-1-1-2

0-5-1-2 74

0-2-3-78

0-5-1-1 74

0-0-0-3/4
0-1-0-2

0-6-3-0

0-3-1-1

0-1-2-74

1-0-2-16
0-3-1-2 7s

1-5-0-74

0-3-2-2 74

0-3-1-1
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23.
24.
25.
26.

27.

28.
29.

Peder Christiansen
Ved Nagbøl skov
Hans Ravn, P. Krogh m.fl.
Engemose
Hans C. Platz
Willemsens ejendom, n. 58
Jeppe I. Buch under nr. 14, Skanderup
nr. 54
Poul Jepsen og Søren Jensen
under nr. 9, Dollerup
Moseskær.
Niels Nielsen under nr. 7
Tolderhuset,
Kontrollør Ørritslev,
under nr. 11
Halfdan Olesen

O-O-O-2 3/4

0-1-1-1 */4

0-0-3-”/24

0-0-3-2 */4

0-0-12h

0-0-0-2 ’A

0-0-0-1 ]/2

0-0-0-1

0-0-0-1 >/z

0-0-0-2 ’/4

GAMLE GÅRDE I DOLLERUP
DOLLERUPLUND

Dolleruplund,

Dolleruplund pr. Lunderskov, Skanderup Sogn og kommune, Andst herred, Ribe Amt.
Matr. nr. 12a m. fl. af Dollerup. Gården ligger ca. 1 km V. for Dollerup. Afstand til Kolding 15 km.

Ejere: Exportøreme H.E. og CHR. HESSELDAL, Kolding.
Bestyrer: Børge Junge: Tlf: Lunderskov (o55)92111-195
Det samlede areal udgør 131 tdr. land - 72 ha, der fordeler sig således:
Ager: 96 tdr. land (53 ha), eng: 30 tdr. land (1614 ha) samt have, gårdsplads m.m.: 5 tdr. land (214 ha).
Hartkorn: ca. 7 tdr. land.
Ejendomsværdi: 264.000 kr
Grundværdi: 115.500 kr
Brandforsikring for bygninger: 400.000 kr
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Agerjord, der er samlet ved gården, består hovedsagelig af mild jermuld på lerunderlag. Terrainet er kuperet,
jordeen er i god kultur og gødningskraft, og der er drænet. Engen er humusjord af god beskaffenhed.
Hovedbygningen, der ligger syd for haven, er opført i 1908 og moderniseret i årene 1950-60.
Avlsbygningerne er solide, grundmurede længer med tag af asbestplader. Der hører et hus til gården.
Besætningen består af 40 køer og 40 ungkreaturer samt 10 søer og ca. 300 svin.
Dolleruplund har hørt under Koldinghus rytterdistrikt. I første halvdel af forrige århundrede ejedes den af JOHS.
HØJRUP, der i 1844 solgte til A. ADOLF.
Af senere ejere kan nævnes BØLLE og BØJE JEPSEN, sidstnævnte solgte i 1910 gården til JENS THRANE, hvis
søn ANDREAS THRANE i 1950 solgte til VAGN KUL JENSEN efter hvem de nuværende ejere overtog gården
i 1964. Nuværende ejere fra 1984: Kirsten og Jørgen Ladefoged, se under Sortebjergvej 19.

LIDT OM LUNDERSKOVS HISTORIE
Man hører undertiden påstanden, at Lunderskov kun er få hundrede år gammel. I den forbindelse er det værd at
lægge mærke til, At August E Schmidt i bogen:“ Fra Koldingegnen, bind 2" omtaler Lunderskov som et lille
årtusind gammel, og mon det ikke er mere rigtigt?
I Koldinghus Lens Regnskab fra 1610 har vi en god beskrivelse af landsbyernes indbyggerforhold, og for Lunder
skovs vedkommende nævnes : 5 gårde og 5 husmands- og boelsmandssteder samt de 2 møller. Altså en ganske
pæn landsby for de snart 400 år siden. Til sammenligning kan nævnes, at der i Dollerup var 4 gårde og 2
boelssteder på samme tidspunkt.
De 5 gårdes fæstere i Lunderskov var i 1610:

1.
2.
3.
4.
5.

MOGENS ANDERSEN
NIELS ANDERSEN
IVER NIELSEN
PETER SVENDSEN
LAUGE IBSEN

Husmænd eller boelsmænd:

1. ELSE SØFRENS
2. NIELS HANSEN
3. EBBE SOTTRUP
4. NIELS KJÆR
5. HANS JENSEN
Endvidere møllerne, der betegnes som embedsmænd:

THOMAS NIELSEN, ROLLES MØLLE
JØRGEN NIELSEN, DRABÆKS MØLLE.

I „Kronens Skøder“ kan man se, hvordan Kong Frederik den 2. opkøber gårdene på Koldingegnen fra omkring
1578 og i årene derefter. Det var vel især med henblik på det kongelige jagtdistrikt, som han ønskede oprettet.
1 1578 købte han bl.a. Drabæks Mølle i Lunderskov af CHRISTOFFER LINDENOV til Valbygaard.
1 1579 købes en række gårde på egnen af Domkapitlet ved Ribe Domkirke, bl.a. en gård i Lunderskov. I bytte får
domkirken en række gårde på Grindstedegnen.
I 1580 køber Kongen af KIRSTINE ULFELD, Vrannerup en række gårde i Vrannerup, Skanderup, Gjelballe og
Lunderskov. I stedet får hun Skodborghus og en række ejendomme i nærheden.
11604 købes en gård i Dollerup med 60 svins olden og en gård i Lunderskov med 150 svins samt 2 boelssteder
m.m. af CASPAR MARKDANNER - Lensmand på Koldinghus. Denne får i stedet en del gårde på Fyn.
Formentlig har disse ejendomme i Lunderskov og Dollerup tidligere tilhørt den adelige slægt Sandberg. Hvor
længe disse gårde i Lunderskov har eksisteret, kan vel ikke siges med sikkerhed, men intet tyder på, at de var nye.
Sandberg-slægten har i hvert fald været på Dollerup-Lunderskovegnen fra før 1480.
I førnævnte Koldinghus Lens Regnskab fra 1610 findes flere interessante oplysninger fra Lunderskov - bl.a. at
nogle bønder her havde undladt at møde for at hjælpe at age Kongens og Dronningens fadebure fra Kolding til
Haderslev. De måtte derfor betale 2 mark i bøde i lighed med flere andre bønder fra Andst Herred.
Endvidere findes i bemeldte regnskab en opgørelse over møller JØRGEN NIELSENs istandsættelse af Drabæks
Mølle. Dette istandsættelsesarbejde er nøje beskrevet og bevidnet ved Andst Herredsting torsdag den 14. februar
1611, hvor der havde været afholdt syn på det færdiggjorte arbejde.

Fra præsteindberetningen 1651 nævnes 5 gårde og 4 boelssteder i Lunderskov, og i Jordebog fra 1660 nævnes 6
crongårde og 2 cronboel i Lunderskov.
11660 blev der på Kongens foranledning holdt Syn på samtlige ejendomme her på egnen. På grund af Svenskekrig
ene og den medfølgende pest lå mange gårde øde, og adskillige var afbrændte. I den ældst bevarede Tingbog fra
Andst Herred har vi et referat fra dette syn i 1660, og for Lunderskovs vedkommende meldes, at møllerne var
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afbrændte, gårdene forfaldne, 2 af dem var der ingen arvinger til, og adskillige af beboerne var døde.
11664 får vi så den første Matrikulering, og dermed kan vi bedre følge de enkelte gårde og deres historie - herom
senere.
Der var 6 gårde og nogle boelssteder i Lunderskov, og de fik matr. nr. fra 1-9.

Ved Matrikuleringen 1688, der nærmest var en regulering af matriklerne 1664, var 3 af gårdene blevet delt nemlig nr. 4, 5 og 6. Af disse fik nr. 4 og 6 efter delingen som halvgårde betegnelsen a og b.

Nr. 5, som var delt i 4 kvartgårde, fik betegnelsen 5a, 5b, 5c og 5d.
Der var altså 11 gårde i Lunderskov i 1688. Senere blev dog 5a og 5b atter sammenlagt, og derefter var der i
mange år 10 små gårde i landsbyen.

1727 flyttedes toldgrænsen nordpå til Kolding å, og dette berørte i høj grad forholdene på Lunderskovegnen.

1765 solgtes gårdene i Koldinghus Rytterdistrikt på auktion, og på auktionslisten er foruden de 2 møller: 10 gårde
og 3 husmandssteder.
1 1776 foretages udskiftningen af den tidligere fællesjord i landsbyen. For Lunderskovs vedkommende kom dette
i forbindelse med kvægpesten og bevogtningen af toldgrænserne af husarer i 3Vz år nok til at betyde meget, idet
der ved en ildebrand den 31. maj 1779 brændte 3 gårde og nogle huse, og flere personer blev forbrændt.
Husarerne mistænktes for at være skyld i branden. Gårdene blev vistnok ikke genopbygget på deres gamle pladser,
ja nogle forsvandt måske helt.
I hvert fald er der kun 8 gårde i Lunderskov ved Folketællingen i 1787, og vi kommer langt op i 1800-tallet, inden
der kommer flere gårde til ved udflytningen fra landsbyen; men 7 af de gamle gårde blev stadigvæk ved med at
ligge i den gamle landsby Lunderskov.

Anlæggelsen af jernbanen fik stor betydning for Lunderskovs videre udvikling. Ved Matrikuleringen 1844 er der
foruden de 2 møller en halv snes gårde, og omtrent lige så mange husmands- og boelssteder.
Allerede i 1846 vedtog et flertal i Stænderforsamlingen i Viborg, at staten burde støtte en længdebane fra Limfjorden langs Jyllands højderyg til Hamborg, og sendte andragende om dette til regeringen.
Dette resulterede i lov af 31. juli 1853, der bemyndigede regeringen til at give koncession til en jernbanelinie fra
den slesvigske grænse gennem Jylland til Frederikshavn.
Efter forskellige forhandlinger forelå det østjyske baneprojekt, der blev endeligt vedtaget den 10. marts 1861.
I efteråret 1863 eksproprierede man jorden, hvor den nye jernbane skulle anlægges. Imidlertid kom krigen i 1864,
og først i 1866 blev arbejdet fuldført. Den 1. november 1866 åbnedes den nye jernbanestrækning uden større
højtideligehed.
I løbet af få år voksede stationsbyen Lunderskov frem. Med anlæggelsen af vestbanen 1874 tog det yderligere til.
En ret betydelig indflydelse på den nye stationsbys udvikling havde det daværende Skanderup Sogneråd.
Fra Ribe Amt kom der forslag om udvidelse af vejen over Sortebjerg gennem Dollerup til Lunderskov station fra
hovedlandevejen, men sognerådet kunne ikke godkende dette forslag.
I stedet foreslog man en ny vej fra hovedlandevejen til stationen - over Reinholdts Bakke. Resultatet blev efter
adskillige forhandlinger, at sidstnævnte forslag blev gennemført. Derved blev Storegade i Lunderskov efterhån
den en realitet. Den nye stationsby havde fået sin hovedgade.
I Jordebog fra 1573 nævnes følgende fæstere i Lunderskov:
MATZ JENSEN
SØREN JØRGENSEN
NIELS MATZEN
NIS MOGENSEN
PER STUB
HANS STUB.

NIELS MATZEN benævnes hørende til i ROLINGS - muligvis Rolles Mølle?

På Skolevej nr. 23 - 27 blev der i 1883 bygget en ny skole, og den fungerede efter bygningen af en endnu nyere
skole i 1922-23 som forskole i adskillige år og her var desuden bolig for adskillige lærere:
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Frøknerne

KJÆR
MADSEN
PORTH
ULDUM
ANDERSEN samt
lærer JACOBSEN m.fl.

Lærerne ved den nyere skole, Skolevej nr. 19 var:
N. P. LARSEN
N. MYGIND
S. JENSEN
P. JUHL

N.P.LARSEN blev mange år senere efterfulgt af JOHANNES HEDEGÅRD LAURSEN som førstelærer, som
senere blev udnævnt til skoleinspektør. Der blev også oprettet realskoleunervisning med eksamen ved skolen, og
der er efterhånden kommet mange nye lærere til.
Senere blev Kongsbjergskolen bygget, og derefter rykkede Lunderskov Efterskole ind på Skolevej nr. 19.
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ITU EXTRAORDINÆR AVERTISSEMENTS no. 64
Forsendelse med Posten alene, priviligerde Kiøbenhavnske Tidender.
Mandagen den 12te August, 1771.

DRABÆKS MØLLE, som står for Mølleskyld 9 Tdr. 4 Skpr., 2 Fjkr., hartkorn, maler med tvende overfalds
Kværne, der aldrig mangler Vand, har god Næring og Mølleredskaber i complet Stand, agter Beboeren ved
offentlig Auktion på Stedet en og en halv Mil fra Colding den 27de September næstkommende, at bortsælge;
Bygningen, som er så god som nye, består af 11 Fags Vaaningshus, 4 Fag Møllehus i samme Længde, 11 Fag til
Heste- og Fæstald, 3die Længe er 8 Fag til Komlade, og 4de Længe 8 Fag til Gæstestald, Tørvehus og Faaresti,
som altsammen findes såvel og nyttig indrettet, som nogen Beboere kan ønske det; foruden 2de Frugt- og Urteha
ver, er 8 a 10 Læs engslet til Møllen, og udi 5 Skpr., 3 Fjkr., 2 enhalv Alb. hartkoms Jord, kan avles 6-8 Læs Hø,
saas 2 Tdr. Boghvede, 3 Tdr. Rug og 6 Tdr. Havre, og derforuden fælles Græsning med Lunderskov, som ligger
tæt ved Møllen; til samme hartkorn er 2de anseelige Skovskifter, foruden Tørveskær med videre, og udi en af
Dollerup og Nagbøl Beboeres hegnede Toft, som bestandig har været derfra til Møllen, kan saaes 1 og en halv a 2
Tdr. Boghvede, 2 a 3 Tdr. Rug og 5 a 6 Tdr. Havre, og desuden i Tøjr, græsses 2de Heste og 2de Køer.

DRABÆKS MØLLE
u i « uc

m v « ? c veu Lj. < n o

ko v

Drabæks Mølle.

I 1578 køber KONG FREDERIK den 2. en række gårde på Lunderskovegnen, bl.a. 2 gårde i Skanderup og
Drabæks Mølle i Lunderskov af Christoffer J. Lindenov til Valbygaard. Hvor længe Lindenov har haft møllen og
disse gårde vides ikke, men den adelige Lindenov-slægt har været på Koldingegnen fra begyndelsen af 1200-tallet
og var ret velhavende.
Christoffer J. Lindenov havde den adelige hovedgård „Drenderupgård“ i Ødis Sogn fra 1541 og var en tid Lens
mand på Koldinghus (se Ødisbogen).
Den 22. december 1578 blev der skrevet skøder angående handelen med gårdene og Drabæks Mølle (Cronens
Skøder).
I 1610 var JØRGEN NIELSEN møller på Drabæks Mølle, og han foretog en større nødvendig restaurering af
møllen, idet noget af møllehuset var faldet sammen.
Han havde 2 savekarle i 4 dage til at forarbejde tømmer til huset, og ligeledes havde han 4 tømmermænd i 7 dage
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til at rejse og indrette møllehuset. Det kostede ham ialt 35 mark. Han købte nye lægter» bjælker og spær for 11
mark, og desuden købtes tag til tækning af en anden del af møllen.
Endvidere fik tækkemanden for 6 dage til kost og arbejdsløn 9 mark. Hele beløbet for dette restaureringsarbejde
beløb sig til 25 daler og 3 mark dansk.
Der blev holdt Syn på møllen den 14. februar 1611, hvilket blev bekræftet på Andst Heiredsting af en række
navngivne mænd fra egnen (Koldinghus Lensregnskab 1610-11).

Den 13. og 14. juli 1660 blev der holdt Syn på alle gårde, huse og møller i Andst Herred, og om Drabæks Mølle
står der i Tingbogen følgende bemærkninger:
„Drabæks Mølle, Morten Jørgensen, - hvortil findes Iver Nielsen Smed. Møllehuset rent afbrændt, fem Fag Lade
hus nedfalden, - findes 4 Fag Ladehus uden Gavl.“
Morten Jørgensen var muligvis søn af Jørgen Nielsen (1610). Om han er død eller flygtet, vides ikke, men efter
Svenskekrigene og den medfølgende pest, var der mange, som var omkommet eller flygtet. Om den nye fæster af
møllen - IVER NIELSEN - var i slægt med den gamle, vides ikke.
Ifølge Tingbogen 1661 fastsættes en årlig afgift af Iver Nielsen, Drabæks Mølle på 7 tdr. mel (Mølleskyld). Ifølge
samme Tingbog protesterer han kraftigt mod dette. Han kunne umuligt klare at betale så meget,

, jeg forarmede fattige Møller, der har overtaget et øde og afbrændt Møllested og har sat mig selv i stor Gæld ved
selv at bekoste Opbygningen af denne Mølle uden Hjælp af hverken Kongen eller Bønderne, og da der har været
Misvækst og Bønderne er ganske forarmede og der er ikke meget Kom at formale, saa man bliver nødt til at
eftergive mig den paalagte Afgift, ellers nødes jeg fattige Mand at tage derfra igen med Hustru og Børn i største
Armod“. 12/12 1661, signeret Iver Nielsen. (Egen hånd)

Der holdes Syn på Drabæks Mølle efter Iver Nielsens genopbygning af møllen, og det beskrives og bevidnes af 8
tingsvidner sammen med Kongens ridefoged Anders Jørgensen og herredsskriveren Anders Jepsen, Nagbøl:

„Der er opsat en ny Vandkarm oven for Kværnen, 8 Alen lang og 7 Alen bred, og hvad dertil behøves - - 6 Pæle og
3 Hamre (?), hver 8 Alen med Egebuller til sammen opsat m.m.
Alt opsat af nyt Egetømmer, Knaghjul, Vandhjul og Drøff (?) — Materialer som Spiger og andet Jemmateriale,
som behøves til bemeldte Kværn, og dertil er brugt et Skippund Jern.
Dæmningen, som var ganske nedbrudt, er genopbygget i en længde (af) 21 sjællandske Alen og i dybden 8
sjællandske Alen, og eftersom Mølleren ikke magtede at opbygge Møllehuset, er der rejst Skjul og Dække over
Kværnen, for de kan holdes tør - til alt dette fandtes ikke andet Materiale end Akslen til Kværnen - Materialet har
Mølleren maattet anskaffe.
3 Tømmermænd har i 9 Uger til Løn og Kost P/2 Daler om Dagen, ialt for de 9 Uger 81 Slettedaler, desuden 2
Savekarle i 6 Uger, hver a’ 2 Mark om Dagen, ialt Løn og Kostpenge 18 Sl.Daler.
Mølleren har købt Tømmer for 30 SLDaler.
Jernet til Møllen 10 Rigsdaler og Arbejdsløn til Opsætning m.m. 10 Rigsdaler, - Dæmningens Bekostning uden
Hjæjp af Bønderne 10 Rdl., alt i alt til hele Genopbygningen: 174 Slettedaler.“
På grund af misvækst og bøndernes armod har mølleren ikke haft så megen formaling, at han kunne ernære sig og
give nogen skyld af møllen. Han har knap nok kunnet føde sig selv, sin hustru og børn af det, møllen kunne give.
Hvor længe Iver Nielsen har haft fæste på møllen, og om han måske på grund af armod har måttet opgive, vides
ikke i øjeblikket. Måske kan Koldinghus Lens Fæsteprotokol, som findes i Viborg, give oplysninger om dette.
Ifølge Skatteliste, som findes på Rigsarkivet, er mølleren på Drabæks Mølle i 1678 navngivet som PEDER
NIELSEN. Han og hans hustru har 2 tjenestefolk og en besætning på:

2 Heste,
2 Køer,
4 Kvier,
8 Faar og
1 Lam og
2 Svin.
De havde muligvis denne besætning på gård nr. 2 (overfor Lunderskovgaard).
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Ved Matrikuleringen 1688 oplyses det, at mølleren Peder Nielsen har fæste på denne gård, som er ansat til
hartkorn: 4 tdr., 5 skp., 1 fjdk., 1 album, og det har han muligvis også haft i 1678.

1695 bliver en ny møller CHRISTEN JENSEN trolovet med METTE PEDERSDATTER, og de bliver viet den 4.
august 1696. De får 8 børn, hvoraf den ene senere bliver møller. Christen Jensen dør og bliver begravet den 27.
februar 1715 - 54 år gammel iflg. Kirkebog.
Enken METTE PEDERSDATTER gifter sig igen med NIELS LAMBERTSEN 1717. Han forulykkede ved Harte
Kirke, døde og blev begravet den 29. januar 1730. Han blev 52 år gammel.

Den 30. marts 1731 får JENS CHRISTENSEN fæste på Drabæks Mølle efter hans stedfar Niels Lambertsen (iflg.
Koldinghus Rytterfæsteprotokol). Han var gift med KAREN JENSDATTER, og deres ældste søn CHRISTEN
overtager siden møllen.
I 1755 overtager CHRISTEN JENSEN møllen, fæstebrev af 10. april 1755. Han blev gift i Harte den 14. april
1758 med møllerdatteren fra Stenvad Mølle KIRSTEN MARIE MICHELSDATTER, og han havde møllen ved
Ryttergodsauktionen 1765.

Ved Folketællingen 1787 havde JOHANNES HANSEN OG INGEBORG THOMASDATTER møllen. Johannes
Hansen døde i 1799, og i 1801 er det enken, der ejer møllen.

Derefter overtager møllersønnen fra Rolles Mølle KNUD POULSEN Drabæks Mølle. Han er søn af Poul Thom
sen og Else Knudsdatter, og han køber en del jord fra Lille Dollerupgaard, og derfor bliver møllen med dens jorder
ved den nye Matrikulering 1844 skyldsat til 8,6 tdr. hartkorn mod tidligere 2,5 tdr., og dens afgifter bliver ført af
Nagbøl-Dollerup ejerlav.
Knud Poulsen var gift med JOHANNE HANSDATTER DAHL, og deres ældste søn - POUL KNUDSEN - født
1807, overtager gården.
1 1845 dør han - 38 år gammel. Han var medlem af det første sogneforstanderskab i Skanderup Sogn.

Derefter er der flere forskellige møllere på Drabæks Mølle. I kortere tid omkring 1850 var det møller CARSTEN
SEN og i 1854 møller HARMSEN.
I 1865 køber HANS BOYSEN møllen og skødet tinglyses den 14. marts 1865. Der er forskellige foipagtere på
møllegården, og i 1882 sælger H. Boysen til SØREN FLØJSTRUP BONNESEN fra Frederiksminde, Skanderup.
Både Søren Bonnesen og faderen Morten Bonnesen var en tid sognerådsformænd i Skanderup Sogneråd. Søren
Bonnesen døde i 1888, og enken fik lov at sidde i uskiftet bo.
1 1894 forpagtede Karen Bonnesen møllen bort til CARL S. NIELSEN, født 1868 på Agtrup Mølle.
I 1903 købte CARL S. NIELSEN møllen af Karen Bonnesen. Møllen brændte i 1907, hvorpå den blev gen
opbygget, som vi kender den idag. CARL S. NIELSEN var gift med ANNA CATHRINE , født POULSEN.
Deres søn BERNHARD NIELSEN overtog senere møllen.
Ved anlæggelsen af den nye vej fra Lunderskov station til hovedlandevejen Kolding- Ribe, Esbjerg blev jorden,
der tilhørte Drabæks Mølle skåret igennem, og først i 1900-tallet blev der oprettet 5 husmandssteder på den østre
side af vejen - Reinholdts Bakke.
Selve Møllegården solgtes senere til E.D.NIELSEN, der var ejer af gården i mange år.
Han solgte jorden til Lunderskov Kommune, og nu er det meste af arealet bebygget med bl.a. Lunderskovhallen,
Kommunekontoret, Plejehjemmet, Kongsbjergskolen m.m.
På en del af jorden er der anlagt sportspladser.

BERNHARD NIELSEN og hans hustru GUDRUN, født KNUDSEN solgte i 1979 Drabæks Mølle til URSULA
OG ULRICH SCHRÖDER. Ulrich Schröder er uddannet mølleingeniør, og han har siden taget initiativet til et
større nybyggeri i Lunderskov i forbindelse med driften af den gamle hæderkronede Drabæks Mølle.
NB: Ifølge Andst herreds Tingbog 1664-65 blev Iver Nielsen, Drabæks Mølle frataget sit fæste på møllen, fordi
han ikke kunne betale sin gæld på 21 rigsdaler til Kongen og øvrigheden.
Da Kong Frederik den 2. i 1578 købte Drabæks Mølle af Christoffer Lindenov, var RASMUS CHRISTENSEN
fæster på møllen, og han skulle betale 24 ørt mel årligt i fæste for møllen.
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ROLLES MØLLE VED LUNDERSKOV
Møllen menes grundlagt som vandmølle i 1553 af KONG CHRISTIAN den 3. Hvis dette er rigtigt, har Kongen
senere afhændet den igen, da Kongen ifølge Kronens Skøder køber Rolles Mølle 1578 ved mageskifte af IVER
VIND til Grunnet, Klarupgård, Nørholm og Torupgård. Møllen benævnes undertiden i gamle papirer som Roløs
Mølle.

1610 var THOMAS NIELSEN møller på stedet, og i 1636-37 blev møllen grundigt repareret, da den var ret
forfalden. Dette skete ifølge Koldinghus Lens Regnskab på Kronens bekostning.
1660 nedbrændte møllen fuldstændigt under Svenskekrigene; LAS NIELSEN nævnes da som møller.
I 1664 står følgende anført i Andst Herreds Tingbog:
„Rolles Mølle udi Krigstiden afbrændt og er ganske øde - findes Intet på Stedet“.
HANS IVERSEN skulle iflg. markbog have stedet efter 1664-65, men muligvis var det først IVER TULLESEN,
Skanderup, der siden fik fæste på møllen, som rigtig fik den igang igen. Det var Iver Tullesens ANNA og
svigersøn SØREN PEDERSEN, der siden overtog fæstet.

Rolles Mølle v. Lunderskov,

I 1715 blev der foretaget reparationer på grund af skade ved vandflod på møllehuset, der blev forstærket med
svært tømmer. Dette omtales i Ribe Amts Årbog 1963.

Samtidig fortælles om ca. 30 bønder fra Vamdrup, der undlader at køre mel fra møllerne i Lunderskov til Frede
ricia, hvorfor melet bliver fordærvet.
11716 bliver HENRICH ROWERT møller. Han gifter sig med Søren Pedersens enke.
1726-27 flyttes toldgrænsen , og den kommer da til at gå lige forbi Rolles Mølle.
I 1735 får POUL JEPSEN fra Skanderup fæste på møllen. Han ægter Henrich Rowerts datter.
Oprindeligt hører der ikke jord til møllerne, men Poul Jepsen overtager en kvart ryttergård fra SØREN BUHL gård nr. 1 i Lunderskov, som denne måtte afstå på grund af armod. Poul Jepsen havde stadigvæk fæste på denne
kvarte gård ved Ryttergodsauktionen i 1765.
Ved Folketællingen i 1787 har POUL THOMSEN fra Leirskov Rolles Mølle. Han var af gammel møllerslægt fra
Leirskov (Thomas Christensen, Chr. Thomsen).
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Ved udskiftning og efter brand på flere gårde i Lunderskov i 1779 overtager Poul Thomsen yderligere en halvgård
i Lunderskov, og ved forskellige mageskifter fik han jorden samlet i nærheden af møllen.

Der var efterhånden et stort landbrug ved siden af mølleriet. 1838 blev der på begge møller formalet 9500 tdr.
kom kom. På dette tidspunkt har sønnen - THOMAS POULSEN - overtaget ejendommen og mølleriet.
1855 var der ansat 3 møllersvende og 9 tjenestefolk på møllen, og Thomas Poulsens søn POUL THOMSEN har nu
overtaget møllen.
Såvel Thomas Poulsen som sønnen Poul Thomsen var betydelige mænd på egnen, medlemmer af sogneforstanderskabet m.v.
Rolles Møllegård med de efterhånden 13 tdr. hartkorn var et af sognets største landbrug, og det blev af Poul
Thomsen afhændet i 1881 til svigersønnen C.P. FUGLSANG, som i 1886 måtte lade det hele gå på tvangsauktion.
Møllen købtes af landinspektør C. A.BALSLEV - bispesøn fra Ribe.
I 1900 måtte Kreditforeningen overtage møllen. 1901 overtog H.P.JØRGENSEN den, og han solgte den igen i
1907 til P.A. POULSEN, der efter en mislykket handel frasolgte en ejendom - Gelballe Vestergård.
1914 solgtes Rolles Mølle til NIELS J. NIELSEN, og mølleriet blev opgivet i 1925.
I møllens storhedstid i slutningen af det 19. århundrede var der tillige sigteri, og der formaledes hvedemel og
gryn. Der hørte da 102 ha til møllen. I 1936 var arealet 68,5 ha,
I nærheden af møllen er der oprettet adskillige fiskedamme.
Niels J. Nielsen solgte møllen ca. 1948 til NIELS H. NIELSEN fra Vorbasse. Derefter ejedes den af J. MOES, og
senere af W. GURVIG, der havde en betydelig avlsbesætning af Charolais-kvæg på møllegården.
Idag ejes den af BIRTHE og JØRN GREGERSEN.
Ved Matrikuleringen 1844 fik Rolles Mølle nr. 10a.
Afskrift her fra Steen B. Bøcher: Vandmøller og andre vandkraftudnyttelse i Ribe amt. Udgivet af historisk sam
fund for Ribe amt:
ROLLES VANDMØLLE, SKANDERUP SOGN, ANDST HERRED, TILLØB TIL KOLDING Å.

Rolles Mølle ligger ca. 2 km nord for Lunderskov ved Afløbet fra Dollerup Sø, lige før dette udmunder i Aakær
Aa. Der er talrige Kilder i Dalsideme. Vandet samles i en ret stor Møllesø, der i tidligere Tid har været endnu
større.
Faldet ved Møllen er ca. 3,75 m. Vandkraften udnyttes ved en lille Turbine på ca. 28 HK i Møllen; den driver en
Grovkvæm. Det er kun Møllegaarden, der benytter Kværnen.
Der er to Grovkvæme foruden; men de benyttes ikke mere. Der er altid rigeligt med Vand; men i hvert Fald om
Sommeren benyttes det aller meste til de ved Møllen anlagte Fiskedamme. Ved et Afløb fra Møllesøen til Fiskedam
mene er der anbragt et lille Overfaldshjul (ca. 2 m i Diameter), der driver en Fiskefodermaskine. Møllen er
restaureret i 1941 og skal anvendes til Savskæreri.

Oplysninger om Møllen i tidligere Tid:
Møllen menes at være grundlagt på Chr. den 3.s Tid (1553) som en kgl. Vandmølle. Herimod taler dog, at den ved
et Mageskifte i 1578 kom under Kronen. Den hørte fra denne Tid til Koldinghus Len og senere til Rytterdistriktet.
I Begyndelsen af 17. Aarh. gav Møllen iflg. Jordebøgeme 10 Ørter Mel i Landgilde.
1636-37 blev Møllen repareret på Kronens Bekostning. Udgiften findes i Lensregnskabet for dette Aar, og Bila
gene udviser, at Møllen 1636 var ret forfalden; bl.a. manglede der en Understen. Ved Synet i 1637 var Møllen
atter helt i Orden.
1660 opgives det, at Møllen er brændt af Svenskerne.
1664 staar Møllen for Hartkorn Misk.: 6-2-0-0 og giver 10 Ørter Mel i Landgilde. Der er ingen Avl til Møllen.
1663: „Rolles Mølle, beliggende ved Lunderskov, som J.T. har fæstet, har 2 Kværne, som drives ved overfaldende
Vand, hvilket fattes i haard Frost og stor Sommertørke.“
Den ene Kværn var 2 Alen bred og 2/16 tyk, den anden var 1 3/4 Alen bred og 5/16 tyk. „Af eftemævnte Byer:
Skanderup, Gielballe, Lunderskov og Jorup har han sin Søgning“.
1688 blev Misk. forandret til 7-3-2-0. Af Toldkortet 1727 fremgaard det, at Møllen laa lige ved Toldgrænsen
mellem Slesvig og Jylland.
Naturligvis var det til Gene for Møllen, at en del af dens Opland laa Syd for Grænsen; et Forslag om helt at spærre
Møllerne for Kunder sydfra, blev dog ikke til noget, da Tolderen i Kolding talte Møllernes Sag.
Møllerne maatte dog afgive en skriftlig, edelig Erklæring om at ville sørge for, at Gæsterne ikke kører længere
nordpaa, at der ingen Handel finder Sted, hverken med Varer eller Heste , og at der ingen Indsmugling sker i
Sædekipper eller Møllesække.
11737 faar Møllerne i Rolles og Drabæks Mølle Amtmandens Resolution for, at saafremt Møllegæsteme søger til
Proprietær Møller, maa det staa Møllerne frit for, naar de møder slige Bønder paa Vejen til eller fra fremmede
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Møller med Kom , at optage og med Heste og Vogne føre dem til Koldinghus til velfortjent Afstraffelse.
Sognefogedeme skal hjælpe Møllerne , og kan det bevises, at nogle Beboere har overtraadt Bestemmelserne, skal
Møllerne kun indgive en Fortegnelse, saa skal de skyldige nok blive straffet.
Det er saaledes ud som om JJ.Hansen (1936) har Ret, naar han anfører, at den Del af Omegnen havde Maletvang
til Rolles Mølle.
Den nuværende Ejer meddeler ogsaa, at der har været Maletvang - endogsaa helt fra Verst.
Det drejer sig sikkert om et lokalt Tilfælde af Mølletvang indenfor Koldinghus Rytterdistrikt.

1761 opgives det fra Rytterdistriktet, at Møllen stod for Hartkorn Misk.: 7-3-2-0 og i Landgilde svarede efter gi.
Jordebog: 10 Ørter Mel, efter Krigsjordebogen: 15 Rdl., efter sidste Landgildejordebog. 20 Rdl.
Møllen havde da 2 Kvæme, der dreves af Overfaldsvand.
„Har næsten altid Vand og nogenledes Næring. I forsvarlig Stand paa Bygning og Maleværket“.
Rolles Mølle havde en kvart Gaard i Fæste paa Lunderskov Bymark. Ved Udskiftningen fik Møllen samme Gaards
Jorder udlagt ved Møllen. 1800 faar Møllen Grubbe-pilleværk, for hvilket der betales aarlig Afgift 2 Rdl.

1834 var der 2 Møllersvende på Møllen. 1836 var der til Møllen en Hovedlod NØ for Lunderskov By og en Lod i
Skoven NØ for Gielballe By. Møllen stod for Hartkorn Misk.: 7-3-2-1 1/4; den blev drevet af Overfaldsvand og
havde Ret til at bruge Vandet hele Aaret.
1838 blev der på Rolles og Drabæks Møller tilsammen formalet 9500 Trd. Kom til Mel og Gryn.
1841 blev Misk. atter nedsat til 7-3-2-0.
1855 var der paa Møllen anst 3 Møllersvende og 9 Tjenestefolk .
1859 og 1879: Vandmølle.
1928: Rolles Møllegård med Vandmølle.
1936 var der til Møllen 68,5 ha. Lys og Kraft faar Gaarden fra K.O.H. Mølleriet skal være opgivet i 1925; den
nuværende Ejer , i hvis Tid det er sket, angiver dog 1930. Der var til sidst kun Grovmaling, og da Kundemes
Antal stadig dalede, maatte Mølleriet nedlægges. I Møllens store Tid i Slutningen af 19. Aarh. var der tillige
Sigteri, og der maledes Hvedemel og Gryn. Der var da 102 ha til Møllen.
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Gammelt matrikelkort over Lunderskov 1688.
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MATRIKELANSÆTTELSE 1688 - LUNDERSKOV:
EJER/ejendom

GL. HTK.

NYT HTK.

01.

Søren Buhl,
Ryttergård

4-6-3-1

6-2-2-1 + skov 0,0,1,2

02.

Peter Nielsen Møller
Ryttergård

5-3-1-1

4-5-1-1 + skov 000,1,2

03.

Jep Andersen
Ryttergård

4-3-1-1

3-0-0-1 + skov 0,0,0,2

04.

Bertel Jensen og
Oluf Knudsen
Ryttergård

5-1-3-1

6-0-0-0 + skov 0,0,1,1

05.

Hans Iversen,
Søren Madsen,
Søren Petersen og
Jens Lauritsen
Ryttergård

10-0-0-2

5-5-3-0 + skov 0,0,1,2

06.

Mikkel Sørensen og
Hans Skammelsen
Ryttergård

9-0-0-0

6-0-2-1 + skov 0,0,1,2

07.

Mogens Skrædder

5-0-0-0

0-5-0-1

08.

Poul Sørensen
af en eng

4-4-0-0

0-0-3-1

09.

???

10.

Drabæks Mølle.
Peter Nielsen Møller

15-0-0-0

9-4-2-0

11.

Rolles Mølle
Iver Tullesen

6-2-0-0

7-3-2-0

7-1-3-1

4-2-0-1 + skov 0,0,0,2

indregnet
i nr. 1

3-6-0-0 + skov 0,0,0,2

7-1-3-1 sam
men med nr.4

5-2-2-0 + skov 0,0,0,2

under nr. 3

5-2-2-0 + skov 0,0,0,2

MATRIKELANSÆTTELSE 1688 - GELBALLE:

01.

Iver Mikkelsen
Selvejergård
+ gård nr. 2

02.

Peder Nielsen
Selvejergård
indregnet i nr. 1

03.

Hans Buhl
Selvejergård

04.

Oluf Christensen
Selvejergård
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05.

Laurs Poulsen
Ryttergård

6-7-3-1

4-7-1-2 + skov 0,0,1.0

06.

Laue Mikkelsen
Ryttergård

4-1-3-1

2-4-3-2 + skov 0,0,0,1

07.

Søren Mikkelsen
Ryttergård

sammen m.
nr. 6

2-4-2-2 + skov 0,0,0,1

08.

Mads Pedersen
Ryttergård

6-6-2-72

5-1-0-2 + skov 0,0,1,0

09.

Peder Madsen
Ryttergård

6-6-2-72

4-6-0-0 + skov 0,0,0,1

10.

Søren Jensen
Ryttergård

6-6-2-72

4-5-3-0 + skov 0,0,0,1

11.

Christen Sørensen
Ryttergård

6-6-2-7t

5-0-0-0 + skov 0,0,1,0

12.

Knud Nielsen
Ryttergård

6-1-2-0

4-2-0-1 + skov 0,0,1,0

Fornævnte Knud Nielsen
giver i gi. matr.
af hauge i Ldsk.

2-0-0-0
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GAMLE GÅRDE I LUNDERSKOV
GÅRD NR. 1: LUNDERSKOVGAARD

Lunderskovgaard.
Resterne efter denne gamle gård kan endnu ses bag ved husene Jernbanegade 21-23, men de vil sikkert forsvinde
inden så længe.
Her har gård nr.l sikkert været fra ældgammel tid, som de vestligste af de af de gamle gårde i den gamle landsby.

1598-1660:
Fæsterne af gården i denne periode var STUBSLÆGTEN, som dengang havde adskillige gårde i sognet.
1598 og 1610 er det IVER NIELSEN STUB der har gården i fæste, og derefter er det nok sønnen JEP IVERSEN
STUB, og han har den iflg. Jordebog 1653, men i 1660 er han død.

I Tingbogen 1660 står der flg.:
\,Crontjener Jep Iversen Stub død, hans Gaard findes endnu Ingen til, et Hus ganske borte, Stuehuset og et Lade
hus ruineret og fordærvet.“
1664:
SØREN NIELSEN BUHL har nu overtaget denne gård, og flg. står i Tingbogen:
„ Søren Nielsen Buhl et Stuehus 14 Fag ved Magt, item et Ladehus 12 Fag ved Magt, haver været et Hus 9 Fag,
som er ren øde. Det er en Crongaard.“
Søren Buhl var sikkert søn af Niels Hansen Buhl, som iflg. Jordebog 1642 og 1653 havde en fæstegård i Lunder
skov.
1678 har Søren H. Buhl stadig gården med flg. besætning:

1 Hest,
1 Plag,
4 Køer,
4 Kvier,
2 Kalve,
6 Faar og
1 Svin.
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Ved Syn i 1686 er besætningen forøget med 2 heste, og der er bygget et vognhus på 3 fag, men manden mangler
en del tømmer.

1688: *
Ved Matrikuleringen blev Søren Buhis gård ansat til 6-2-2-1 mod tidligere 4-6-3-1. Der oplyses endvidere, at der
til gården er lidt jord, som hører til Skanderup Kirke.
1691 bliver gården delt, og Søren Buhis datter JOHANNE og svigersønnen JENS ANDERSEN overtager den
halve gård.

1699 afgår Jens Andersen ved døden og hans enke bliver gift med HANS TULLESEN fra Dollerup, som får fæste
på gården, og en bror til ham får fæste på den halve gård.

Efter Hans Tullesens død i 1712 bliver det Søren Buhis børn, der nu får gården.
Datteren KIRSTEN SØRENSDATTER og svigersønnen RASMUS JØRGENSEN det halve, og sønnen SØREN
SØRENSEN BUHL og hustru ELSE HANSDATTER den anden part.
Søren S. Buhl må på grund af armod gå fra gården i 1736, og det bliver mølleren fra Rolles Mølle, som får det
meste af jorden fra denne halve gård.

1746 overtager Rasmus Jørgensens datter KAREN og dennes mand SØREN SØRENSEN BUCH fra Gelballe det
tilbageværende af gården og de køber den til selveje efter Ryttergodsauktionen i 1765 med flg. hartkorn: 4-5-3-2
1/4.

Derefter bliver det deres datter KIRSTEN SØRENSDATTER og svigersøn STEFFEN CHRISTENSEN, der fik
gården. Kirsten Sørensdatter døde 1800, og han blev så gift med CATHRINE SØRENSDATTER fra Gelballe.
Efter Steffen Christensens død 1814 blev gården købt af HANS CHRISTENSEN MØLLER -(måske gift med
enken?)
Han havde også gården Bøgely i Lunderskov, og disse to gårde var lagt sammen i nogle år.
Efter Hans Chr. Møllers død i 1828 blev det Steffen Christensens sønner SØREN OG JENS STEFFENSEN, der
hver fik en af disse gårde, og det var Søren Steffensen, der 1829 fik skøde på Lunderskovgaard. Han var gift med
CATHRINE ELISABETH JOHANSDATTER, og de havde gården i mange år og købte en del jord ind til den.
Søren Steffensen døde i 1879 og hans enke i 1886.

Deres datter KAREN STEFFENSEN havde gården i nogle år indtil hun i 1892 solgte den til en i familien
HERMAN MADSEN, der var gift med en datter fra Bøgely.
På dette tidspunkt var der allerede solgt en del byggegrunde til den nye stationsby. 1898 solgte Herman Madsen
yderligere en del byggegrunde til bl.a. Lunderskov Teglværk, hvor et aktieselskab på 12 mand byggede og stod for
oprettelsen af teglværket - som lå der, hvor Superbrugsen nu ligger.

Herman Madsen mageskiftede 1905 med NIELS JØRGEN NIELSEN, Nagbøl Nygaard, og denne fik så
Lunderskovgaard, som han havde til 1908, hvor hans svoger SØREN THORSEN købte den.
Derefter købtes den af IVER HANSEN DAHL 1911, som havde den i mange år. Han var en kendt handelsmand
her på egnen, og efter hans død boede hans enke der en del år.

Vognmand AXEL NIELSEN har haft stedet i en del år, og han havde en tid sine lastbiler stationeret i den gamle
gårds tidligere udbygninger.
Lunderskovgaard fik ved Matrikuleringen 1844 nr. 2a med hartkorn: 4-2-1-2 3/4.
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GÅRD NR. 2
Denne gård lå ikke så langt fra Lunderskovgaard på den modsatte side af vejen (lidt mod nordøst), men der er
ingen rester efter den; den er sikkert forsvundet engang sidst i 1800-tallet.
Før 1660 var IVER IVERSEN fæster på gården, og flg. står i Tingbogen fra 1660:
„Crontjener Iver Iversens Gaard findes Ingen til, to Huse nedfalden og borte, Stuehuset er faldefærdigt og Indbyg
ningen ganske borte.“

1664 er stedet stadig øde, og flg. står i Tingbogen:
„En Crongaard, som Iver Iversen paaboede er ganske øde.“
Mølleren PEDER NIELSEN fra Drabæks Mølle må så senere have overtaget gården,og han har 1678 iflg. Skatte
liste:
2 Tjenestefolk og en Besætning paa :

2 Heste,
2 Køer,
4 Ungkr.,
8 Faar og
2 Svin.
1690 klager mølleren Peder Nielsen over, at han for lang tid siden har overtaget en øde gård i Lunderskov, og han
havde da fået lovet tømmer fra Kongens skove, og han har endnu kun fået til 8 fag hus; han begærer hjælp af
tømmer med det samme.

Omkring 1691 overtog Peder Nielsens søn NIELS PEDERSEN gården, mens en datter og svigersøn fik møllen.
Niels Pedersen var gift 3 gange og i 3. ægteskab med MAREN JENSDATTER fra gård nr. 2 i Gelballe fik han
SØREN NIELSEN MØLLER, og denne fik i 1744 fæste på gården efter faderens død.

Datteren ANNE JOHANNE, som var gift med en søn fra gård nr. 6 - Kildegaard - THOMAS FRANDSEN har så
på et eller andet tidspunkt mageskiftet deres gårde, og det var så ANNE JOHANNE OG THOMAS FRANDSEN,
der havde gård nr. 2 i en årrække indtil Ryttergodsauktionen i 1765.
Efter denne blev det datteren MALENE og svigersønnen GYDE JENSEN, der havde gården, men Malene døde
1772 - 29 år gammel, og Gyde Jensen blev derefter gift med hendes søster METTE MARIE THOMASDATTER,
og de havde så gården i en del år.
1799 døde Gyde Jensen, og gården blev så købt af JOHAN JØRGENSEN HNK og hustru ANE MARGRETHE
HANSDATTER og de havde den nogle år, indtil deres datter SIDSEL MARIE JOHANSDATTER og svigersøn
HANS NICOLAISEN overtog den ca. 1814. De havde den i mange år.

I sogneforstanderskabets protokol klages der adskillige gange over, at Hans Nicolaisen havde smugkro på går
den, og dette blev påtalt flere gange.
1853 solgte Hans Nicolaisen det meste af gårdens jord til Spidshøjgård, og det tilbageværende blev solgt til
JØRGEN T. SCHMIDT, samt lidt til et par andre ejendomme. Hans Nicolaisen flyttede til et aftægtshus, og i de
følgende år er så denne gamle gård efterhånden helt forsvundet.
Gård nr. 2 fik ved Matrikuleringen 1688 følgende hartkorn:
4-5-1-1 mod tidligere 5-3-1 -1.
Ved den nye Matrikulering 1844 blev det til 4-4-1-1 3/4. Samtidigt fik den nyt matr. nr.: 3a.
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GÅRD NR. 3: BØGELY

Bøgely, Lunderskov.

Denne gård har nok fra gammel tid været placeret omtrent, hvor den er idag. Før 1660 har her nok kun været et
såkaldt boelssted, men da der var flere øde boelssteder efter Svenskekrigene, fik den vist lagt noget jord til stedet.
1660 står der i Tingbogen:
„Lass Nielsen, Cronbolig - ganske ruineret og fordærvet.“

I markbog fra 1664 står der:
„Laurs (Las) Nielsens Cronboel - nu Jep Andersen.“

JEP ANDERSEN havde stedet 1678 iflg. Skatteliste, og da havde han og hustruen flg. besætning:
2
2
1
1
6
1
1

Heste,
Køer,
Kvie,
Kalv,
Faar,
Svin og
Bistok,

og ved Syn paa Ryttergods 1686 er besætningen øget med 1 Stud, og Bygningerne er 11 Fag Stuehus, og 10 Fag
Udhus mod Nord, og Manden betegnes som temmelig ved Magt.

1699:
Efter Fæsteprotokol ser det ud til, at SØREN PEDERSEN MØLLER, Rolles Mølle en kort tid har haft fæste på
ejendommen, men han opgiver det på grund af besværligheder ved den lange afstand fra møllen.
1702:
får ANDERS LASSEN fæste på den, og det har han helt til 1733, hvor hans søn PEDER ANDERSEN får fæste
der, og det har han så helt til Ryttergodsauktionen i 1765.
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Derefter er det datteren SINNET PEDERSDATTER og svigersønnen MATHIAS HANSEN, der køber gården, og
de har den nok til Mathias Hansens død i 1800, hvor gården bliver lagt ind under Lunderskovgaard i en del år, og
den er det ved planlægningen af den nye Matrikulering , og derfor får den samme nr. som Lunderskovgaard nemlig nr. 2 - Lunderskovgaard får nr. 2a og Bøgely nr. 2b.

Efter en del år fælles bliver Bøgely på ny skilt fra , og den bliver overtaget af JENS STEFFENSEN - en søn af
Steffen Christensen på Lunderskovgaard, og han var gift med KIRSTINE JOHANSDATTER fra nabogården nr.
5 og datter af Johan Bendixen. En søster til hende: CATHRINE ELISABETH var gift med Jens Steffensens bror
Søren , så det var dobbelt svogerskab.
Kirstine og Jens Steffensen har gården ved Folketællingerne 1834 og 1845, men i 1845 afgår han ved døden- 47
år gammel.

Enken driver så gården indtil 1858, hvor datteren KIRSTEN og hendes mand NIELS VILLADSEN overtager
den.
De har den til Niels Villarisens død 1879, og derpå fortsætter enken indtil datteren KIRSTINE LUISE og hendes
mand HERMAN MADSEN kan overtage stedet i 1885. De har så gården til de i 1891 køber Lunderskovgaard af
en kusine til Kirstens mor, og de sælger så Bøgely til JØRGEN JØRGENSEN JENSEN fra Ejstrup, som så havde
den i nogle år. Han byggede bl.a. nyt stuehus, men måtte så igen afhænde gården.
En del år var der flere forskellige ejere bl.a. i 1914 JOHAN PETERSEN.
1934 blev gården købt af KIRSTINE SKOVSGAARD og JOHANNES HANSEN fra Egtved, som havde den i
mange år. De solgte den til GUDRUN og JOHANNES KJÆR. Johannes Kjær virkede i mange år som inseminør
for Kvægavlerforeningen, og efter Gudruns alt for tidlige død, indgik han i nyt ægteskab , og idag har TOVE og
JOHANNES KJÆR stadig gården, men jorden er forpagtet ud.
Gård nr. 3 fik ved Matrikuleringen 1688 3-0-0-1 i hartkorn.
Ved den nye Matrikulering 1844 fik den som tidligere nævnt nr. 2b m.fl. og hartkorn 2-3-1-1/4, men siden er der
solgt en del jord fra bl.a. udmarken mod Gelballe, hvor der er bygget nogle ejendomme.

GAMLE GÅRDE I LUNDERSKOV
GÅRD NR. 4
Denne gård har oprindeligt været på den nordlige side af vejen, omtrent ud for hvor Solgaarden nu er, og den var
før 1660 delt i 2 halvgårde.
Fæsterne på disse gårde var: JES POVLSEN OG PEDER NIELSEN.

1660 står der i Tingbogen:
„ Crontjener Jes Povlsen død - Halvgaard hvortil findes hans Søsterdatter; Gaarden ganske ruineret og fordærvet.
Crontjener Peder Nielsen Halvgaard i lige Maade ganske ruineret og fordærvet.“

Af praktiske grunde vil vi først følge den halve gård nr. 4a.
Det er Peder Nielsens gård, der er nr. 4a og 1664 står der i Tingbogen:
„Peder Nielsens halve Crongaard er Stuehus 7 Fag brøstfældigt for Stolper, et Ladehus vest i Gaarden ved Magt,
og et Hus 7 Fag brøstfældigt for Stolper.“
Om det er denne Peder Nielsen, der senere overtager Drabæks Mølle , vides ikke, men det er ikke utænkeligt.
Det er BERTEL JENSEN, der i de følgende år fæster gården.

Ifølge Skatteliste 1678 har Bertel Jensen, foruden Hustru og Pige en Besætning paa:

„ 3 Heste,
3 Køer,
8 Faar, og
1 Bistok,“
og 1686: er besætningen yderligere forøget med flere dyr og bygningerne er:

98

„8 Fag Stuehus,
8 Fag Lade,
9 Fag Fæhus, og
Manden betegnes temmelig godt ved Magt.“

Bertel Jensens søn PEDER BERTELSEN overtager gården først i 1700-tallet, og dennes søn igen BERTEL PE
DERSEN får faderens gård i 1721, hvorefter det bliver dennes svigersøn CHRISTEN SØRENSEN BUCH fra
Gelballe, som 1753 fortsætter på gården, og han havde den ved Ryttergodsauktionen 1765, og han og hustruen
MAREN BERTELSDATTER havde vist gården til 1779, hvor den nok var en af de 3 gårde, som brændte. Deref
ter blev jorden ved forskelige mageskifter lagt under Rolles Mølle, og denne halve gård forsvinder helt ud af
billedet. Maren og Christian Buch flytter til Skanderup, hvor de boede i mange år indtil deres død først i 1800tallet.
Deres efterslægt er bl.a. skomagerfamilien BUCH i Lunderskov.

GAMLE GÅRDE I LUNDERSKOV
GÅRD NR. 4b
1664: OLUF KNUDSEN har nu denne gård, og i Tingbogen står der:

„Oluf Knudsen, ¥2 Crongaard, et Stuehus 8 Fag staar for Fald, et Ladehus 4 Fag er nedfalden og 7 Fag Ladehus
underfalden og der findes nogle Bjælker på Stedet.“
Oluf Knudsen nævnes ikke ved Syn paa Ryttergods 1686; det kneb vist meget for ham at klare sig. Han havde 2
heste, 1 ko og 4 får i 1678.
1691 har sønnen NIELS OLUFSEN overtaget faderens ¥2 gård.
1722 får Niels Olufsens datter INGER og svigersønnen HANS HANSEN ROTCHILD fæste på stedet, men da han
døde 4 år efter, blev det INGER NIELSDATTER, gift med JENS CHRISTENSEN fra Ejstrup, der overtog gården.
Men så døde hun 4 år efter, og han bliver gift med JOHANNE JESDATTER fra Skanderup .

Deres søn JES JENSEN får fæste 1762, og han køber den til selveje efter 1765.
Gården brænder så vidt, det kan skønnes i 1779 sammen med 2 andre gårde, og den bliver så flyttet over til sin
nuværende plads ved Rolles Møllevej og kaldes derefter Skovlundgaard.
Ved Folketællingen 1787 har LAURITS SIMONSEN og JOHANNE OLUFSDATTER der har gården, og det har
de også i 1801.
1815 dør Laurs Simonsen og en datter ELISABETH og svigersønnen ANDERS HUSTED får gården, og den hæ
de til hans død, hvorefter enken og sønnerne har den nogle år, indtil den bliver købt af JØRGEN JEPSEN og
METTE MIKKELSDATTER.
De har gården indtil Jørgen Jepsens død 1852, og enken gifter sig så med JEPPE HANSEN fra Eltang, og han
overtager gården.
En del år efter får sønnen MIKKEL JØRGENSEN den, og efter ham er der flere skiftende ejere bl.a. MARGRE
THE og PETER MØLLER,
og i 1916 LEONHARDUS PETERSEN , siden M. OSVANG, og så TERKEL NIELSEN, indtil den købtes af den
nuværende ejer LAURIDS PAULSEN. Han og hans familie har nu boet på stedet i mange år.
Gård nr. 4 - halvgårde ansattes 1844 hver til: 3 tdr. hartkorn.
Ved den nye Matrikulering 1844 ansattes Skovlundgaard til:
3-6-2-2 1/4, og den beholdt - som en af de få - sit gamle nr. 4 som matr.nr.
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GÅRD NR. 5: TVEDGÅARD
Denne gamle gård har tilsyneladende været den største af gårdene i Lunderskov før 1660, og den har - så vidt, det
kan skønnes - været beliggende ved den sydlige side af vejen mod Gelballe , ca. ud for Solgaarden.
1660 og adskillige år efter benævnes den som PEDER PEDERSENS gård, og den var øde i mange år. Den blev
heller ikke genopbygget i sin helhed, men i 4 kvartgårde - eller såkaldte væringer. Efterhånden blev 2 af dem
sammenlagt i en halvgård, bl.a. fordi regimentsskriveren klagede over, at de var for små; folk kunne ikke eksistere
på dem.
1660 står der i Tingbogen:
„Crontjener Peder Pedersen død hvor til findes hans Søn, som er ganske ruineret og fordærvet.“
Hvad der er blevet af denne søn , vides ikke. 1664 står der i Tingbogen:
„Peder Pedersen 1 Crongaard ganske øde.“

Ved Matrikuleringen 1688 er den delt i 4 og som fæstere nævnes: HANS IVERSEN, SØREN MADSEN, SØREN
PEDERSEN, JENS LAURSEN.
Hartkorn bliver nedsat fra tidligere 10 tdr. til 5-5-3-0, og ved Syn paa Ryttergods 1686 nævnes kun Søren Peder
sen, der har:

7 Fag Stuehus,
10 Fag Stald og Lade samt
2 Heste,
2 Køer, og
4 Faar.
Om han er P. Pedersens søn, vides ikke.

1688 står følgende i Fæsteprotokollen:
„Lunderskov, Iver Jensen, Søren Pedersen og Jens Laursen har fælles Plovlag,og forhjælpes tilsammen med 2
Plovbæster.“
Imidlertid tilser regimentsskriveren, at de to kommer fra stedet, og den 3. gård bliver sammenlagt.
1691 klager Søren Pedersen over at have mistet en af sine bedste heste, og han bliver hjulpet med 4 sietdaler.

Først vil vi følge den tø-gård, som bliver samlet af de 2 tidl. kvartgårde:
LAS ESKILSEN får fæste på den lidt før 1700-tallet; han er gift 2 gange, men afgår ved døden 1720, og enken
bliver så gift med JENS CHRISTENSEN fra Harte, som får fæste på gården, men han dør allerede 1723, og så
bliver enken gift med IVER PEDERSEN fra Højrup-Leirskov.
Konen KAREN NIELSDATTER dør 1740 og han bliver gift med KIRSTEN CHRISTENSDATTER fra Ejstrup.
Så afgår Iver Pedersen ved døden 1746 og enken bliver 1747 gift med CHRISTEN BERTELSEN fra gård nr. 4 i
Lunderskov, og han får fæste på gården, som nu er på:
26 Fag Hus og med
2 Heste,
1 Ko og
6 Faar.

Hustruen Kirsten dør 1753, og så bliver han gift med ANNE STEPHANSDATTER og de har den ved Ryttergods
auktionen i 1765 og køber den til selveje.
Det bliver så deres datter MAREN CHRISTENSDATTER og hendes mand HANS SØRENSEN, som får gården,
og de har den ved Folketællingen 1787 og forældrene på aftægt, men omkring århundredskiftet købes gården af
ANDERS THUSEN OG INGER KIRSTINE SØRENSDATTER.
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Få år efter er det JOHAN BENDIXEN og KAREN NIELSDATTER FROST fra Vonsild, der overtager den, og de
har den i mange år - både ved Folketællingen i 1834 og 1845.

1851 bliver gården overtaget af en datter BODIL MARIE og hendes mand JACOB NIELSEN LYNGGÅRD fra
Harte, men året efter døde datteren, og han bliver så gift med KIRSTEN JENSEN fra N. Bjert.
Efter nogle års forløb blev det JACOB PETERSEN ANDERSEN,som fik gården, og han havde den til en datter
DORTHEA og hendes mand LAURIDS NISSEN overtog den. Den havde de i mange år, og Solgaarden - som
gården blev kaldt - blev overtaget af deres søn JOHANNES NISSEN og hustru JOHANNE ØSTERGÅRD fra
Lunderskov.
Der var ingen børn i ægteskabet, og da arbejdet med gården blev dem for meget, solgte de til GRETHE og KAJ
LYKKEGÅRD, som havde den i mange år, indtil deres søn JOHANNES LYKKEGÅRD overtog den.
Gården fik ved Matrikuleringen 1844 nyt matr.nr. 6 med flg. hartkorn: 2-6-3-1 1/4.

Den ene af de 1/4-gårde, som 1688 havde Søren Pedersen som fæster, blev 1711 overtaget af MADS HANSEN og
følgende står i Fæsteprotokollen:
„Mads Hansen er ligeledes bevilget Søren Pedersens fradøde Væring i Lunderskov, som giver til Kassen aarligt 1
Rdl. samt foruden i Fæste havde en Rytterpartgaard smstds., saasom han ægtede Datteren paa Stedet, alt uden
nogen Stedsmaalspenge at give, - i henseende Bygningen på Stedet var meget forfalden.“

Mads Hansen og Bodel Sørensdatter havde så denne lille gård i mange år indtil 1742, hvor sønnen SØREN
MADSEN får den på grund af faderens svaghed. Der er nu:
18 Fag Hus og
3 Heste,
3 Køer,
2 Ungkr., og
6 Faar paa Stedet.

1745 får Søren Madsen i stedet for fæste på nabogården nr. 6, hvor han bliver gift med enken på denne gård, og
det bliver hans søster KAREN MADSDATTER og hendes mand LARS IVERSEN, som får deres hjem gård nr.
5c. De havde gården i mange år, og de købte den til selveje efter 1765, men nogle år efter blev det en datter BODIL
LARSDATTER og hendes mand HANS KNUDSEN, som overtog stedet, og det havde de også ved Folketælling
1787 og 1801. Karen Madsdatter var på aftægt hos dem i 1787.
Omkring 1809 blev det så Hans Knudsens datter MARGRETHE KATRINE HANSDATTER og hendes mand
SIMON LAURITSEN fra gård nr. 4 i Lunderskov, som overtog gården, og de havde den ved Folketællingen 1834,
men ca. 1840 og årene fremover havde gården skiftende ejere.
Ved Matrikuleringen 1844 var det HANS CARL SCHMIDT, der havde den, og den fik da nr. 7a, og havde flg.
hartkorn: 1-6-1 3/4.
Derefter flere ejere bl.a. WILLATS CHR. NIELSEN, og 1850 får JØRGEN WESTERGAARD skøde på den, og
han døde 1870.
Derefter havde JENS JØRGENSEN og hustru gården i mange år. De solgte de yderste 7 tdr. land jord til JONAS
MATHIASEN, og her oprettede han efter købet en destruktionsanstalt for selvdøde dyr. Den blev efterhånden
udvidet, og en tid var der også sæbefabrik ved siden af.

Slagterierne købte siden stedet, og det er så det, som i mange år har gået under navnet D.A.K.A.
Jens Jørgensens søn PEDER JØRGENSEN overtog gården efter forældrene, og han havde den en del år. Derefter
har der været flere ejere, og landbruget til denne ejendom er efterhånden blevet nedlagt. E. LATTER og KURT
PETERSEN har haft stedet nogle år, og de seneste år er det LENE LYKKEGÅRD og BENT SØNDERGÅRD

CHRISTENSEN der har ejet stedet Dakavej 4.
Gården har oprindeligt været beliggende helt nede ved Gelballevej (Østergade).
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GÅRD NR. 5b: LUNDERSKOV NØRREGAARD
Denne lille l/4-gârd har oprindeligt været beliggende ved det nuv. Østergade i Lunderskov, ca. lige øst for nr. 6 og
ved siden af den anden 1/4-gård 5c, som var der, hvor Østergade 12 nu er bygget.
Først i 1780-erne blev 5b udflyttet til den plads, den har haft siden, nemlig Rolles Møllevej 39 (Adriansens).
Det var en af de første ejendomme i sognet, der blev udflyttet efter udskiftningen af landsbyernes fælles jorder og
marker.
IVER JENSEN og LISBETH HANSDATTER havde 5b fra ca. 1690 og til deres søn fik den efter faderens død
1718.
Sønnen JENS IVERSEN blev 1725 gift med INGEBORG JENSDATTER fra Vamdrup efter, at hans første hustru
var død i barselssengen 1723. De havde så gården til 1740, hvor de flyttede til Vamdrup, og så fik ESKIL LAS
SEN fæste på den, og iflg. Fæsteprotokol var der da:
19 Fag Hus og følgende Besætning:

2 Heste,
2 Køer,
2 Ungkr., og
4 Faar.

Eskil Lassen var søn af Las Eskilsen, der havde haft nabogården nr. 5a, og han var gift med en datter fra en anden
nabogård nr. 5c JOHANNE MADSDATTER (Mads Hansens).
Efter hendes død 1745 blev han gift med MAREN NIELSDATTER fra Nagbøl, men hun døde i 1751.
Nogle år efter fik JENS HANSEN fæste på gården. Han var bror til Mathias Hansen på gård nr. 3, og han købte
gården til selveje efter 1765, og det var vist også ham, der flyttede gården ud til sin nuværende plads på Rolles
Møllevej; men inden 1787 blev den købt af JEPPE CHRISTENSEN og han havde den til sin død 1805. Hans enke
efter 2. ægteskab KIRSTEN POULSDATTER blev så gift med OLE PEDERSEN og han overtog gården.

I de følgende år bliver ejendommen Vesterlund skilt ud fra gården, og den beholder Ole Pedersen, og han får noget
gi. kirkejord lagt til, mens Nørregaard bliver købt af SØREN JENSEN, som havde den til 1845, hvor ANDERS
DONS MIKKELSEN fra Lilballe køber den. Han får skødet den 2. juni 1846. Anders Dons Mikkelsen var bl.a.
medlem af sogneforstanderskabet, og han havde gården til sønnen MIKKEL ANDERSEN DONS overtog den.

En anden søn HANS A. DONS havde forskellige gårde i Gelballe, og han har haft flere efterkommere her på
egnen.
Efter Mikkel Dons havde A.P.LUNDRUP gården i nogle år, hvorefter den blev købt af MARGRETHE og AN
DREAS DAMKJÆR.
De havde den i mange år, hvorefter den blev købt af den nuværende ejer A. ADRIANSEN. Denne har haft en
betydelig grusgravning m.m. på ejendommen, så terrænet er blevet meget ændret omkring gården i tidens løb.
Ved Matrikuleringen 1844 fik Lunderskov Nørregaard nr. 8 og ansattes til: 1-7-1-2 i hartkorn.

EJENDOMMEN VESTERLUND, LUNDERSKOV
Denne ejendom fik ved Matrikuleringen 1844 nr. 1 med flg. hartkorn: 1-1-2-1
Det var POUL JEPSEN - en søn af Jeppe Christensen og Ole Pedersens stedsøn - som havde overtaget ejendom
men i 1844, og han havde den så i mange år, indtil hans datter ANE MARIE POULSEN og hendes mand
CHRISTIAN JØRGENSEN overtog den i 1857. Derefter sønnen Povl Christiansen, der bliver efterfulgt af sønnen
Christian Christiansen, som havde den i mange år sammen med søsteren ANNA CHRISTIANSEN.

Da de var blevet ældre solgte de gården til ARTHUR ADRIANSEN på nabogården, som lagde jorden ind under
sin egen gård, og dermed forsvandt gården som selvstændigt landbrug.
Anna og Chr. Christiansen købte hus i Nørregade i Lunderskov og bosatte sig der, indtil de begge afgik ved døden.
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EJENDOMMEN NR. 7, LUNDERSKOV
Denne ejendom har ifølge gi. kort været beliggende omtrent der, hvor Kildehuset nu er.
Ved Matrikuleringen 1844 havde MOGENS SKRÆDDER stedet» og det ansattes til flg. hartkorn: 0-5-0-1.
Ved Ryttergodsauktionen 1765 var det POUL JONASEN , som havde det.
Derefter var det vist smeden JØRGEN HENRIKSEN, som købte, og han flyttede ejendommen ud til dens senere
beliggenhed ved Gelballevej; han var gift med Poul Jonasens enke.
Derefter blev det deres datter INGER MARIA JØRGENSDATTER og hendes mand JENS GYDESEN fra gård nr.
2, som havde stedet nogle år.
Så blev det PEDER CHRISTIAN JACOBSEN, der fik det. Han overtog vist også noget jord efter sin fader JACOB
FISKER samt af svigerfaderen DITLEF HANSEN BUCH, der også havde været smed og havde haft en ejendom
ved Parcelvej.

Alt dette blev så til gården Lykkegard, Gelballevej nr. 14.
P.Chr. Jacobsen solgte 1836 til KAREN NIELSDATTER, og hun blev de følgende år gift med NIELS JENSEN,
og de havde gården til 1868, hvor de solgte til HANS MAU HANSEN.
Han forpagtede noget afjorden ud til Damkjærgaard, og solgte igen ca. 1895, hvor der var et par ejere: P. JESPER
SEN og NIELS CHR. NIELSEN, indtil den i 1902 blev købt af tidl. mejeribestyrer J.B.SCHMIDT - far til
forfatteren AUGUST F. SCHMIDT, som har fortalt om gårdens historie i bogen: FRA KOLDINGEGNEN 3.

Efter familien Schmidt havde SØREN SØRENSEN fra Damkjærgaard stedet i en del år, hvorefter KATRINE og
TERKILD NIELSEN købte den.
Efter dem blev det i 1953 ANDERS LORENTZEN og hans søn OVE LORENTZEN, der købte gården, og efter
forældrenes død har Ove Lorentzen og hans søster haft gården i mange år.
Ved Matrikuleringen 1844 fik Lykkegaard nr. 11 og nr. 12 i nyt matr.nr. og blev i hartkorn ansat til; 1-0-0-2 + 06-2-2 1/4.

I Lunderskov var der også nogle såkaldte kassehuse, men deres beliggenhed kan nok ikke konstateres helt be
stemt, men de har formentligt været et eller andet sted i den gamle landsbys centrum og sikkert omkring den
nuværende Østergade i Lunderskov.
1785-87 var der i Lunderskov foruden gårdene 4 boelssteder og 5 huse i og omkring landsbyen, og i de fleste huse
boede der forskellige håndværkere.

GAMLE GÅRDE I LUNDERSKOV
GÅRD NR. 6: KDLDEGAARD
Denne gamle gård har nok været omtrent på det sted, hvor den stadigvæk er idag. Det er muligvis den gård, som
den adelige Sandberg-slægt havde i mange år som en såkaldt sædegård, - eller måske en del af den?
Gården var en ret betydelig gård, men den var meget medtaget af Svenskekrigene.
1660 havde JEP MOGENSEN gården; han var sammen med Søren Buhl fra gård nr. 1 med ved den tragiske
hændelse, som P. Eliassen har skiltret i sin bog: HISTORISKE STREJFTOG i Kolding og Omegn.

1660 står der i Tingbogen;
„Crontjener Jep Mogensens Gaard ganske ruineret og fordærvet“.
1664 står der iflg. Tingbog:
, Jep Mogensen 1 Crongaard findes 1 Stuehus 12 Fag er forfalden (udstreger. 4 Fag Hus sønden i Gaarden er øde),
brøstfældigt, Lægterne forrådnet og en Del af det øvrige Tømmer ligesaa, 1 Ladehus østen i Gaarden 8 Fag ved
Magt, et Hus 12 Fag nord i Gaarden mangler en Del Tømmer, og et vestre Hus 8 Fag er øde, kun et Par Stolper
tilbage." -
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Kildegaard, Lunderskov.

En anden gang står der i Tingbogen, at Jep Mogensen lider af armod.
I de følgende år må gården være blevet delt i 2 halvgårde. Det er den ved Syn paa Ryttergods 1686 og ved
Matrikulering 1688.
Det er NIELS SØRENSEN og HANS SKAMMELSEN, der har de 2 halvgårde, og de har da fået nogenlunde skik
på gården.
Niels Sørrensen har nu 20 fag hus og Hans Skammelsen 22 fag hus, og de har i fællesskab

6 Heste,
1 Plag,
1 Føl,
6 Køer,
3 Kvier,
11 Faar og
2 Svin.

I det følgende først lidt om den ene Vi-gård, som her benævnes 6b:

Den bliver omkring 1780 igen lagt sammen med den anden Vfc-gård, men ca. 1840 bliver de atter delt, idet den
udflyttede gård Damkjærgaard da bliver udskiftet ffa Kildegaard.
1706 står der i fæsteprotokollen om gården 6b, som Hans Skammelsen havde:
„Lunderskov, Hans Skammelsens Enke, som bebor en Rytterpartsgaard sammesteds til Rytterhold, befinder sig
formedelst Gaardens brøstfældighed og anden besværlig Aarsag, fast uvederhæftig ved Stedet alene at kunde
vedblive og forsvarligen forestaa, med mindre hun faar en Ægtefælle til sig; til den Ende har hun indladt sig i
Ægteskabsløfte med nærværende Frands Thomsen af Rolles Mølle, som Gaarden i Fæste begærer.
Dette bevilges, og han giver 6 rdl. i fæste.“

(Frands Thomsen må have været på Rolles Mølle på dette tidspunkt; han var ellers fra gård nr. 1 i Leirskov, og
hans broder Søren Thomsen havde nogle år i forvejen fået fæste på den anden halve gård af Kildegaard - altså nr.
6a, men derom senere).

FRANDS THOMSEN bliver så gift med enken METTE JENSDATTER i 1706, men hun døde året efter - 46 år
gammel, og han bliver så gift med MALENE ANDERSDATTER RAVN fra Leirskov, og de får så 6 børn inden
hun dør i 1721 - kun 31 år gammel.
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Han bliver så gift med ANNE IVERSDATTER fra Lunderskov.
Så sker der på et eller andet tidspunkt her et mageskifte mellem Frands Thomsen og Niels Pedersen Møller, gård
nr. 2. Denne var forøvrigt Frands Thomsens svigersøn, men dette er ikke fundet i Fæsteprotokollen.
Frands Thomsen fæster i hvert fald gård nr. 2 inden 1736 og Niels Pedersen nr. 6b samtidigt - og flg. står i
Fæsteprotokollen 1742:
„Lunderskov, Søren Nielsen fæster Faders Niels Pedersens lå-Gaard nr. 6 paa Grund af hans Alderdom“.
Hartkorn:

3-0-1 -V4. 24 Fag Hus.

Besætning:

2 Heste,
3 Køer,
4 Ungkr.,
10 Faar.

Søren Nielsen Møller var gift med METTE JENSDATTER fra Adsbølgaard i Leirskov, og de havde så gården til
Ryttergodsauktionen i 1765, hvor de købte den til selveje. Der blev foretaget nogle mageskifter bl.a. med Rolles
Mølle, men 1768 døde Mette Jensdatter, og i årene derefter flyttede Søren Nielsen til V. Vamdrup, hvor han blev
gift igen.
Her var han stærkt involveret i udskiftningen fra landsbyen. Han flyttede selv gården St. Frydenborg ud fra V.
Vamdrup (den senere Præstegård).
Hans svigersøn MARKUS RASMUSSEN havde en tid også denne. Senere havde han Dyrgaard og Gammelgaard,
og de blev købt efter tvangsauktioner først i 1800-tallet.

Den halve gård i Lunderskov nr. 6b blev så for en tid atter lagt sammen med nr. 6a, og om en senere deling skal
omtales ved denne gårds videre historie.
1686 havde NIELS SØRENSEN den halve gård nr. 6a, og det havde han vist fortsat nogle år, men ca. 1702 fik
SØREN THOMSEN fra Leirskov fæste på den.
Han blev samme år gift med SIDSEL JEPSDATTER fra Lunderskov, men allerede 1711 døde Søren Thomsen - 38
år gammel.
Enken blev derefter gift med NIELS LASSEN,som fik fæste på gården.
Efter Sidsel Jepsdatters død 1734 blev Niels Lassen gift med MAREN LASDATTER fra gård nr. 5 (Las Eskilsens
datter).

1744 dør Niels Lassen og enken blev gift med SØREN MADSEN, som først havde haft sin fars lille gård, men
som nu overtog gården her. Ifølge Fæsteprotokollen var der: 18 Fag Hus i slet Stand og en Besætning på :

4 Heste,
4 Køer,
3 Ungkr., og
6 Faar.
Søren Madsen havde så gården i mange år, og han havde den ved Ryttergodsauktionen 1765, hvor de køber den til
selveje.
Det blev datteren BODIL CATHRINE og hendes mand LAURITS NIELSEN fra V. Vamdrup, der overtog gården
efter deres giftermål i 1779. De havde gården ved Folketællingen 1787, og da er Søren Madsen på aftægt hos dem.

Moderen Maren Lasdatter døde 1784 og Søren Madsen i 1793.
Laurits Nielsen fik en tragisk død 1807, da han faldt ned fra loftet og ramte kniven på en hakkelsesmaskine og fik
spidsen af knivsbladet gennem øjet, hvorved hjernen vist blev beskadiget, og han døde 8 dage efter.
Laurits Nielsen havde ingen børn af 1. ægteskab med Bodil Cathrine, men efter hendes død i 1789 blev han gift
med METTE KIRSTINE HANSDATTER, og deres ældste datter BODIL CATHRINE og hendes mand NIS PE
DER LAUESEN fra Drenderup fik gården 1809, og de havde den ved Folketællingen 1834.

I de følgende år kommer gården en del i handel, og gården Damkjærgaard bliver udskilt fra den og bygget på dens
nuværende plads, og Kildegaard bliver købt af NIELS HANSEN HJORT, og han havde den nogle år, og efterfulg-
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tes af SØNNICH MØLLER og efter ham HANS A. ADOLPH, tidl. Dolleruplund. Blandt Kildegaards ejere i
1850-erne var også SØREN FINNEMANN som var gift med en datter fra Drabæks Mølle MARGRETHE CAR
STENSEN, og de havde også gården i nogle år.

Derefter enkefru PETR. HANSEN, OG RASMUS HANSEN, og PETER JACOBSEN, indtil den 1895 blev købt
af THOMAS S. THOMSEN, fra Gesten,som havde den til 1915, hvor den blev købt af ANDERS SIMONSEN fra
Gesten.
Derefter blev det C. LEBECH, der fik den og havde den i en årrække.
Siden er det så den nuværende ejer ARNE MORTENSEN, som har erhvervet gården.
Gård nr. 6 blev ved Matrikuleringen 1688 ansat til flg. tdr. hartkorn: 6-0-2-1 mod tidligere 9-0-0-0.’
Ved Matrikuleringen 1844 fik den flg. hartkorn: 4-2-2-216.
Nyt matr.nr: 5a.

DAMKJÆRGAARD
Damkjærgaard fik samtidig nr. 5d og flg. hartkorn: 2-1 -1-1 og ejer: JEP H. SKOVGAARD.
Damkjærgaard er formentlig bygget omkring 1840 og de første år er der flere forskellige ejere, bl.a. ANDERS
JACOBSEN, JOH. JØRGEN H. NELLEMOSE, JØRGEN JOHANSEN, JOHANNES HANSEN HUNDEVAD
1861, og HANS CHRISTENSEN SCHELDE fra Leirskov.
Han var gift med en datter fra Ferup Vestergaard, og de havde gården ca. til 1895.

I de følgende år var der skiftende ejere: SØREN HANSEN, RASMUS JØRGENSEN, KNUD THORSEN - indtil
den i 1907 blev købt af SØREN SØRENSEN fra Nørbølling, som havde den i mange år. Han købte og forpagtede
en del jord til gården, og han gik gerne under navnet STORE SØREN blandt egnens befolkning.
Gården blev derefter købt af MAREN og JENS POULSEN fra Sdr. Vilstrup, og de havde den i mange år. Siden er
det en af deres sønner, der har overtaget den.

NB. Damkjærgaard blev - så vidt, det kan skønnes - bygget af Nis P. Lauesens datter og svigersøn (fra Kildegaard)
KATRINE MARIE NISDATTER og JEPPE HANSEN SKOVGAARD, som var søn fra Damkjærgaard i Skande
rup, og det er måske derfor, den har fået navnet Damkjærgaard.
Resumé: Fæstere på gård nr. 6:
Jep Mogensen - deling af gård
Niels Sørensen og H. Skammelsen,
Frands og Søren Thomsen,
Niels P. Møller og Niels Lassen,
Søren N. Møller og Søren Madsen,

Ejere ved samlet gård:

Laurits Nielsen,
Nis P. Lauesen - nyt matr.nr.5 - og ny
ing: Kildegaard, N.H.Hjorth,
S. Finnemann,
S. Møller,
H.ÆAdolph,
L.og P. og R. Hansen,
P. Jacobsen,
Th. Thomsen,
A. Simonsen,
C. Lebech og
Arne Mortensen.
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Damkjærgaard:

J. Skovgaard,
L. Christensen,
A. Jacobsen,
Nellemose,
J. Johansen,
J. Hundevad,
H. Schelde,
S. Hansen,
R. Jørgensen,
K. Thorsen,
S. Sørensen,
J. Poulsen,
Hans Poulsen.

LUNDERSKOV MATRIKELANSÆTTELSE 1844:

Ejer/ejendommens navn

01.

gi. hartkorn

Præsteemb.
(Poul Jepsen) Under Nagbøl Præstegård.
Vesterled.

nyt hartkorn
l-l-2-l%

02a.

Søren Stephansen
Lunderskovgård

3-1-2-1

4-2-1-2 3/4

02b.

Jens Stephansen
Bøgely

2-3-0-15/m

2-3-1-74

03a.

Hans Nicolaisen
Det meste af gården siden lagt under
Spidshøjgård

3-1-2-1 */4

4-4-1-1 3/4

03c.

Jørgen Christensen
under 3a.
Smed i Lunderskov

0-4-0-0

03d.

Johan Andersen
under 3a

0-5-0-1 V4

04a.

Anders Andersen Husted
Skovlundgaard

2-6-1-P/2

3-Ô-2-2 74

04b.

Ths. Poulsen Møller
Under Rolles Mølle

2-3-0-74

3-0-2-2

05a.

Hans H. Hjort
Kildegaard

3-1-2-2,?

4-2-2-2%

05b.

Jeppe S. Buch
v. Kolding Â

0-4-2-3/4

0-2-3-1

05d.

Jep H. Skovgaard
Damkjærgaard

1-3-0-2%

2-1-1-1

06.

Johannes Bendixen
Solgaarden

1-6-1-2 7«

2-6-3-1 74
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07.

Hans Cari Schmidt
Dakavej nr.4

1-4-0-1 13/32

1-6-1-74

08.

Søren Jensen
Lunderskov Nørgaard

0-6-3-716

1-7-1-2

09.

Poul Knudsen
under nr. 13, Dollerup.
Drabæks Mølle

1-1-0-7«

10.

Thomas Poulsen
Rolles Mølle

3-4-2-2 7«

9-5-2-1*6

lia.

Niels Jensen
Lykkesgaard

0-5-3-2 7«

1-0-0-2

12.

Niels Jensen
Lykkesgaard

0-5-0-1

0-6-2-2 7«

13.

Ditlev Hansen Buch
Sønderborghus (Parcelvej)

???

0-3-2-214

14.

Andst Kirke
(Chr. Madsen)
og P. Christensen
Parcelvej 2, og Gelballevej 21

0-6-1-2 V»

1-2-0-0

15a.

Tolderhuset
Spidshøjgaard

0-2-3-2 7«

15b.

Hans Simonsen
Ejendom v.
Rolles Møllevej

0-3-0-2

0-3-0-2 7«

16.

Niels Hansen Buch
Væver i Lunderskov

???

0-0-0-1

17.

Hans Nielsen
Hus i gi. Lunderskov

???

0-0-0-14

18.

Niels Andersen Storm
Hus i gi. Lunderskov

???

0-0-0-114

19.

Skolelæreren
Hus i gi. Lunderskov

0-0-0-74
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LUNDERSKOVS ADELIGE SÆDEGÅRD
I Lunderskov har der en tid været en såkaldt adelig sædegård, men oplysningerne om denne er få og sparsomme,
og der er adskillige ubesvarede spørgsmål angående denne gårds historie.
Hvis nogen på en eller anden måde skulle være i besiddelse af oplysninger vedr. dette, så kontakt venligst Lokal
historisk Arkiv i Lunderskov.

I TRAP DANMARK nævnes i Lunderskov 1496 og 1538 væbneren LAS ESBERNSEN SANDBERG og 1503
broderen ANDERS ESBERNSEN SANDBERG og 1538 nævnes LAS STYGGE.
Las og Anders Esbemsen omtales i Danmarks Adelsårbog 1901, bind 18. Der nævnes de steder, hvor de har været
med som tingsvidner, bl.a. Kolding og Andst Herredsting, men udover at nogle af Anders Esbemsens efterkom
mere nævnes, gives der ikke megen viden om dem.
Oluf Nielsen har i sin bog: Gamle Jyske Tingsvidner flere gange nævnt dem som tingsvidner, bl.a i Vejle 1503,
hvor ANDERS ESBERNSEN står fra Lunderskov, mens broderen da er fra Dollerup.
Det er fra gamle godsarkiver, man nogle steder har bevaret dokumenter og lgn., hvor man får oplysninger om
disse adelige menneskers tilstedeværelse og optræden som tingsvidner og lgn.
Om deres virke i sognet vides intet.
I KRONENS SKØDER 1604 oplyses, at Lensmanden CASPAR MARKDANNER sælger 2 boel og 1 gård i
Lunderskov samt 1 gård i Dollerup til Kongen.
Oplysninger om disse og andre handeler og enkeltheder vedr. dem er bogført og bevidnet i Haderslev den 24.
februar 1604.
Gården i Dollerup kan ikke være andre end Dollerupgård, og gården i Lunderskov kan vel kun være føromtalte
adelige sædegård.
Hvor længe Markdanner har haft gården vides ikke.
Måske har han købt den sammen med gården i Dollerup, som købtes 1597 iflg. Adelsårbogen.
Gården i Lunderskov beskrives med skov af eg og bøg til 150 svins olden (også af eg og bøg).
Gården i Lunderskov må efter alt at dømme have været en ret stor og betydelig gård, men hvad er der så siden
blevet af den??
Nogle vil påstå, at Kildegaard er gården, men om det fuldstændig kan be- eller afkræftes er svært at sige. Er der
nogen, der ved noget om dette?
På et gammelt kort udgivet af Videnskabernes Selskab er der afsat en gård i Lunderskov tæt ved Kildegaard, men
på den sydlige side af vejen med navnet Tvedgaard.
Hvorfor er denne gård medtaget på dette kort? Det er vel ikke helt utænkeligt, at dette har været den gamle adelige
gård, og at den så er blevet delt senere i gårdene 5 og 6.

Gård nr. 5 havde ved Matrikuleringen 1664 10 tdr. hartkorn og nr. 6 (Kildegaard) havde 9 tdr. hartkorn, og det
var uden tvivl de to største gårde i Lunderskov.
De var begge meget medtagne efter Svenskekrigene, og de blev yderligere delt efter 1660 og hartkornet nedsat.
Hvem kan give yderligere oplysninger om den adelige sædegård i Lunderskov??
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LANDSBYEN GELBALLE
Landsbyen Gelballe hører ligesom Lunderskov til sognets yngste landsbyer. Flere af gårdene har engang tilhørt
Vrannerupgård, og i 1579 købte KONGEN dem af Fru KIRSTINE ULFELD.
1610 var der iflg. Koldinghus Lensregnskab 4 selvejergårde og 5 fæstegårde samt en del boelssteder i Gelballe.
Svenskekrigene var ualmindelig hårde ved egnen, og P. Eliasen skriver, at i 1629 blev 7 gårde afbrændt i Gelballe,
og i 1644 plyndrede fjenderne sådan, at der i Gelballe kun var 1 mand, der beholdt 1 ko.

De 9 gårde, som nævnes 1610 er stadigvæk kernen i landsbyen, men 3 af dem bliver efterhånden delt, og ved
Matrikulering i 1664 og 1688 får de numre fra 1 til 12.
Landskabet omkring Gelballe er meget smukt, men befolkningen, som overtog de mere eller mindre ødelagte
gårde efter Svenskekrigene, fik meget andet at tænke på i tiden , der fulgte - det kan man læse om i Tingbøger,
Fæsteprotokoller og andre gamle papirer.
Tiden var præget af megen armod og fattigdom på grund af sygdom blandt dyrene, misvækst, ulvebid m.m.
Ildebrand og storm plagedes man også af, f.eks. den 5. juli 1715, hvor 5 gårde i Gelballe blev fuldstændig raseret
af stormen. Stråtagene blev revet af og tømmeret knust.

Ved oprettelsen af Rytterdistriktet under Koldinghus kom gårdene i Gelballe også med under ritmester Trapous
kompagni, hvor de skulle stille med heste og ryttere.
I begyndelsen mødte nogle af bønderne selv, men det gik ud over bedriften derhjemme på gårdene, og senere blev
det nok især fremmede ryttere, man fik til landsbyen; men det medførte også en del problemer - se ved gård nr. 10.
Der blev bygget flere huse til disse ryttere med familier. Af en indberetning fra ca. 1740 nævnes foruden de 12
gårde også 7 huse i Gelballe, hvoraf de fleste hørte til gårdene.
I et af husene boede en hyrde, i et andet en smed.
Disse huse var meget små • nogle kun 6 fag, og så boede der endda mere end 1 familie i nogle af dem.
Gårdene var også forholdsvis små og tarvelige med stråtag, bindingsværk og lerklinede vægge. Flere stuehuse
ved gårdene var kun på 7 fag, og udhusene var heller ikke store; det kneb med fremskaffelsen af byggetømmer.

Ved Ryttergodsauktionen 1765 købte bønderne i Gelballe deres gårde til selveje.
1 1776 blev der foretaget udskiftning af landsbyens jorde, så hver enkelt gård fik sin jord samlet.
Fra 1785 findes en indberetning om forholdene i landsbyen på dette tidspunkt m.h.t. skel, diger, plantning på
disse m.m.
Da var der stadigvæk 11 gårdmænd i landsbyen samt 1 boelsmand, og ingen var udflyttet fra byen.
Det bemærkes, at man anser jorden ved landsbyen for sur og kold og ikke særlig god til kornavl, og man har ikke
fundet mergel i området.
I begyndelsen af 1800-tallet begyndte udflytningen af gårdene ffa byen, og efterhånden blev der bygget adskillige
huse og ejendomme mange forskellige steder, bl.a. i nærheden af Gelballe skov og langs Kolding ådal, samt flere
andre steder.
I det følgende skal der fortælles lidt om de gamle gårde i Gelballe og deres særlige historie.
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Matrikelkort Gelballe 1844.

Ill

Kopi af „Kronens Skøder“ 1604.

342

1GO1-.

1G04.

24. Febr.

Haderslev.

Ghristentsc Brysch«* (il

Kalholm, Thominis Fassis Enke. fa ar: i Nørrejylland. Lundenes
Len Kronens Hellighed i 1 jordegern Bg., kaldet Kiolrra, med
Ret til al lilforhandle sig Ejendomsretten . — for: i Fyon i
Egense Halvparten i i G.: hvad Ghristentsc* Brysches Gods

er bedre end Kronens, har hun ladet falde.
Vidner: Claus
Diur til Lindcrumbsgaard og Jlerluvig Bilde til Billcskonf.

Sekretærer.
—

Orig. Mag. 609.

,1. R. G, 232.

Ca_sper Marckdanner til Siogaard faar:

i Fyen.

Assum H., Uøningc. S. og By 4 G., af hvilke de 3 første hver
har Skov til 20 Svins Olden og don sidste til 16 Svins Olden.
— for:

i Koldinghus Len. Anst 11.. Skanderup S. i Dollerup

_1_ G_ med Skov af Eg og Bøg til 60 Svins Olden, og 1 (JL: 2)
Bol: i Eundersehouf i G. med Skov af Eg og Bøg lil 150 Svins

Olden,

2 Bol med Skov til G Svins Olden og lil del ene Bol

nogen Jord i Dollerup Mark:

Sesfe S. og By 1 øde Møllested

paa Seslc Mark, kaldøl Druer Moliesf ed. Skanderup S. i Gilbalgr Afgift af 1 Have i Lnnderschouf.
Vidner: Niels Krag
lil Aggerkrog og Jørgen Brockcnhus li) Vollcrsløf. Sekretærer.
Orig. Alag. (»70.
2G. Fchr.
Skodborg paa

været

brugt

F. H. 3, 97.

—
Skode til Eggert Abbildgnardl ti)
et. Stykke Jord red ('olding, som hidtil har

til Provstegaarden smstds..

som

Erstatning for

Bondeejendommen i en Sclvejcrgaard i Tobel. Fouling S., Malt
H., som ved en Fejltagelse blev tilskitlet lians Aloder, afgangno
Fru Kirstine Ulfeld. men senere blev ham fradømt.
234.

J. IL G.

Jvfr. 22. Marts 1580.
23. Marts.

Kbhvn.

l’eder Hed Iz til Thyggeslrup faar

af Hoschilde Kapitel (paa hvis Vegne Kongen handler):
i Sælland, Mierløssc H. i Bregnrlncrre 1 G. med Skov til f>0
Svins Olden : Tudse H. i Horby 1 Bol — for: i Sa-lland.

Slefvens H. i Jiielckerup 1 G. Sj. H. 14. 430.
—
Peder Basse lil Siørup faar af Hoschilde Ka
pitel (paa hvis Vegne Kongen handler): i Ringsted H. i
Vettersløf 2 G.

—

for:

i Thyberrigs 11.

i

Tredløsse 2 G.:

Mierløssc H. i Kiorringe 1 G. Sj. R. 1 i. 432 b.
19. April.
—
Laurids Ebbesen (Udson) til Thulslrup faar: i Nørrejylland, Dronningborg Len, Huolbiorg IL.
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GAMLE GÅRDE I GELBALLE
GÅRD NR. 1: FLAUENFELDT
Denne gamle gård har oprindelig været ved siden af eller lige indtil Gelballegaard, og før 1660 har det nok været
1 gård, men er så derefter blevet delt i 2 halvgårde, der begge betegnes som selvejergårde.

I Tingbogen 1660 står der om gården:
„Selvejer LAUGE JENSEN Vi Gaard død, hvortil findes hans Børn. Gaarden er ganske ruineret og fordærvet.“

IVER MIKKELSEN har derefter overtaget gården. Han er muligvis gift med en datter af Lauge Jensen. Hun
benævnes kun som KAREN IVERS.
1664 står der i Tingbogen:
„Iver Mikkelsens halve Selvejergaard. Stuehuset 10 Fag, den vestre Ende brøstfærdig, 1 Ladehus sønden i Gaarden
12 Fag ved Magt, 1 Hus norden i Gaarden brøstfældigt baade paa Tømmer og Tag“.
Iflg. Skatteliste 1678:
„Iver Mikkelsen og Hustru har følgende Besætning:

2 Heste,
1 Plag,
2 Kø er,
2 Ungkr., og
1 Svin.“
Ved Syn paa Ryttergods 1686 er besætningen forbedret en del:

5 Heste,
4 Køer,
4 Ungkr., og
3 Svin og
Bonden betegnes som nogenlunde ved Magt.
1693 afgår Karen Ivers ved døden og sønnen MIKKEL IVERSEN overtager gården, og han bliver samtidigt gift
med DORTE SØRENSDATTER fra Lilballe.
De har så gården til 1731, hvor sønnen SØREN MIKKELSEN fik den, men i løbet af det følgende år rejser han til
Ødsted og bliver gift med en enke der.
Broderen PEDER MIKKELSEN får gården i Gelballe, og han bliver gift med KIRSTEN MORTENSDATTER fra
Hjarup, og de har så gården i mange år, indtil Kirsten Mortensdatter i 1764 afgår ved døden, og der er skifte
samme år.
Der var 6 børn i ægteskabet, og flere af dem har stadig efterkommere på egnen.
Sønnen MORTEN PEDERSEN overtog gården efter Ryttergodsauktionen i 1765 og han blev gift med INGER
JENSDATTER, og de havde gården ved Folketællingen 1787.
Deres datter DORTE KIRSTINE MORTENSDATTER og svigersønnen MADS CHRISTENSEN fik derefter går
den. De blev gift 1799, men Mads Christensen døde allerede i 1815 - kun 42 år gammel.
Hovedparten af jorden var allerede på dette tidspunkt solgt fra - nemlig jorden på udmarken mod vest, hvor
hjuleren (Mads Therkelsen) havde bygget det første af gården Flauenfeldt.
Den tilbageblevne lille gård blev overtaget af JENS BIERRE NIELSEN, men det meste afjorden blev efterhånden
lagt ind under Gelballegaard, og snart forsvandt den gamle gård nr. 1 helt fra området.
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Flauenfeldt, Gelballe.

Hjuleren MADS THERKELSEN begyndte som førnævnt på gården, og 1816 fik hans søn Therkel, der også var
hjuler, skøde på gården efter sin far.
THERKEL MADSEN var gift med KIRSTEN MARIE PEDERSDATTER, og de havde så gården i mange år,
indtil Therkel Madsen døde 1847, men enken drev gården videre sammen med sønnen PEDER THERKELSEN,
som fik skøde på gården i 1862.
Peder Therkelsen blev i 1875 gift med ANNE MARIE DONS fra Lunderskov Nørgaard. Hun var datter af Anders
Dons Mikkelsen, og hun var en del yngre end ham, og efter hans død i 1903 drev hun gården videre til 1910, hvor
hun solgte gården til:
HANS MØLLER fra Gelballe, der efter nogle år solgte den videre til BERTEL PETERSEN, der havde haft en
mindre gård i Dollerup.
Bertel Petersen var bl.a. sognefoged og medvirkede ved oprettelsen af en Sparekasse i Lunderskov.
Hans søn ANDREAS PETERSEN og hustru ELISE PETERSEN overtog senere gården,og han overtog også
sognefogedhvervet, indtil dette hverv blev ophævet.
Andreas Petersen døde forholdsvis tidligt, og Elise Petersen førte gården videre indtil sønnen BERTEL PETER
SEN kunne overtage den.
Den gamle gård nr. 1 var sat til : 4-2-0-1 i hartkorn.
Ved Matrikulering 1844 fik den nr. 22, men da var det meste af den udstykket eller lagt under Gelballegaard.
Blauenfeldt fik nr. 25 og ansattes til: 2-1-0-1 i hartkorn.

GAMLE GÅRDE I GELBALLE
GÅRD NR. 2: GELBALLEGAARD

Gelballegaard.
Denne gård har hørt sammen med gård nr. 1, men er så blevet delt. Før 1660 hørte de sammen, men siden nævnes
den som en halv selvejergård.
MIKKEL THOMASSEN får skøde på gården 1633 iflg. Hans Knudsen: Jyske Samlinger.

1660 står der i Tingbogen om gården:
Selvejer GYDE ANDERSEN , Halvgaard, død - hvortil findes hans Børn. Gaarden er ganske ruineret og fordær
vet44.
I årene derefter har HANS DEBERT overtaget gården (formodentlig gift med en datter).

1664 står der i Tingbogen:
,Hans Debert Vi Selvejergaard: Stuehus 11 Fag ved Magt, det østre Hus (Lade) 9 Fag ved Magt ligesaa, det nordre
Hus 8 Fag ved Magt, det vestre Hus 12 Fag nedblæst og Tømmeret sønderslagen.“

JENS PEDERSEN får skøde på gården i 1673 (formentlig gift med Hans Deberts enke).
Iflg. Skatteliste 1678 er der på gården foruden Jens Pedersen og hustru: 1 tjenestepige og flg. besætning:
2 Hopper,
1 Føl,
2 Ungkr.,
1 Kalv og
6 Faar.
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Ved syn paa Ryttergods 1686 er Jens Pedersen død og PEDER NIELSEN er gift med enken , og der er flg.
besætning:
4 Heste,
3 Køer,
2 Kvier,
2 Kalve,
10 Faar,
4 Svin samt
31 Fag Hus og
Bruget betegnes som nogenlunde godt.
Ifølge Hans Knudsens oplysninger i JYSKE SAMLINGER skulle stedsønnen Gyde Jensen have fået skøde på
gården i 1700, men iflg. Fæsteprotokol fik han det først i 1728 på sin stedfars gård.
Forinden havde han haft en del af gård nr. 3 i fæste, og denne del blev for eftertiden ved med at høre til Gelballegaard.
GYDE JENSEN var gift med METTE PEDERSDATTER, og efter hendes død blev han gift med ELSE ANDERSDATTER.

JEP SØRENSEN BUCH fik husbondhold på gården den 19. oktober 1741. Han var gift med MAREN HANS
DATTER fra Seest Mølle, og efter hendes død i 1763 blev han gift med METTE BERTHELSDATTER fra Lun
derskov. Han købte gården til selveje efter Ryttergodsauktionen 1765, men han døde i 1769 - kun 49 år gammel.
HANS JEPSEN BRAMSEN fra Skanderupgaard og GUNDER MARIE HANSDATTER fra gård nr. 1 i Skande
rup købte derefter gården, men hun døde ret tidligt, og så blev han gift med ELSE JENSDATTER fra Hvolbølgaard
i Leirskov.
Hans Bramsen var bl.a. indblandet i en smugleraffære, som medførte, at han blev indsat i Kolding Arrest, og 4 af
egnens gårdejere måtte kautionere for ham.
Hans Bramsen døde i 1806, og hans enken giftede sig så med MADS NIELSEN BUCH fra Hjarup.

Mads Buch døde 1825, og sønnen HANS NIELSEN MADSEN overtog gården i en meget ung alder - han var kun
20 år. Han var gift 3 gange, og 3. gang med SARA KNUDSDATTER fra Drabæks Mølle. Han var sognefoged, og
døde i 1839.
Efter hans død kom gården en del i handel med flere skiftende ejere, bl.a.:
CHR. F. POVLSEN,
H. CLAUSEN fraødis,
M. STANIUS 1857,
H.F.HOSTRUP 1872,
RASMUS CL. BOYE 1883,

som var lægesøn fra Jellinge og gift med ELISABETH SEEDORF.
De solgte 1908 til HANS MØLLER fra Bremhøj, og efter et par år solgte han 1910 til STEFFEN VIUF.
Han havde den så en del år indtil han solgte den til B. REFSLUND, som solgte videre til

KOLD^GEGNENS KVÆGAVLFORENING til afkomsprøvestation. Som sådan fungerede den i en årrække.
Gården havde ved Matrikuleringen 1688 3-6-0-0 i hartkorn. Dertil kom så: 1-4-0-0 fra gård nr. 3, som siden blev
lagt til gården.
Ved Matrikuleringen 1844 fik gården nr. 21a som hovedmatrikel , og den ansattes til: 6-6-3-2 samt 3-2-0-1 fra
gård nr. 1 (22a), og da var den blevet en ret betydelig stor gård.
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GAMLE GÅRDE I GELBALLE
GÅRD NR. 3: GELBALLE ØSTERGÅRD

Gelballe Østergaard.

Denne gård har tidligere været beliggende lidt nærmere Gelballe, og er derfra flyttet til dens nuværende plads:
Gelballevej nr. 80. Gården betegnes 1660 som en halvgård og som værende en selvejergård, og den har hørt
sammen med gård nr. 4, som var beliggende ved siden af den.
MIKKEL THOMSEN har haft stedet indtil 1660,og i Tingbogen 1660 står der:
„Selvejer MIKKEL THOMSEN, Halvgaard, hvortil findes hans Børn“.

1664 har sønnen THOMAS MIKKELSEN gården iflg. Tingbogen og der står:

„THOMAS MIKKELSEN, Vi Selvejergaard, Stuehus 13 Fag og Ladehus i nord 10 Fag samt et Hus i vest er ved
Magt, men et Hus er brøstfældigt og mangler Stolper og andet Tømmer.“
HANS NIELSEN BUHL har gården iflg. Skatteliste 1678, og her nævnes han og hustruen samt 1 tjenestepige
med følgende besætning:
3 Heste,
3 Køer,
5 Ungkr.,
6 Faar og
2 Svin.

1681 bliver gården overtaget af Hans Buhis datter KAREN HANSDATTER og hans svigersøn ANDERS JEN
SEN. Karen Hansdatter døde 1692, og i 1707 er det vist en datter og svigersøn: KIRSTEN ANDERSDATTER og
SØREN THOMSEN, der overtager gården.
1734 er det deres søn og svigerdatter ANDERS SØRENSEN og KATRINE MADSDATTER, der overtager går
den.
De har gården til Anders Sørensens død i 1752, hvor enken gifter sig med PEDER MADSEN fra gård nr. 2 i
Skanderup.

De har gården til 1765, hvor det bliver Anders Sørensens søn SØREN ANDERSEN, der får den. Han køber den
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til selveje efter Ryttergodsauktionen samme år, og bliver gift med ANNA MARIE IVERSDATTER» Hun var
datter af Iver Jepsen fra gård nr. 16 i Skanderup, og de havde gården ved Folketællingen 1787, men Søren
Andersen afgår 1792 ved døden - 48 år gammel.

I de følgende år har HANS HANSEN og INGEBORG SIMONSDATTER gården, og de har den muligvis (?) til
1823, hvor JEP PEDERSEN og KIRSTINE HANSDATTER får skøde på gården.
Hun var datter af Hans Mathissen i Lunderskov, og de havde gården i mange år.
Ca. 1858 blev den overtaget af PEDER JEPSEN (søn). Gården blev nogle år senere overtaget af FOGEDRET
TEN, og 1887 overtog SØREN WENDELBOE gården fra Fogedretten, og efter en halv snes år på stedet solgtes
1897 til JENS J. NØRGAARD fra Ankhøjgaard i Nagbøl.
Han gik imidlertid konkurs efter nogle års forløb, og i 1905 blev gården så købt af PEDER MATHISSEN, og han
solgte den igen i 1908 til MARTIN VILHELM PETERSEN og ELISABETH HAUE.

I de følgende år købte de også nabogården - den tidligere gård nr. 4 - i fællesskab med ANTON THOMSEN på
Gelballehave.
Anton Thomsen fik jorden på den nordlige side af vejen - det, som grænsede ind til Gelballehave - og Vilhelm
Petersen fik resten, og den gamle gårds bygninger blev efterhånden fjernet (nr. 4).
K. KJELDSEN købte Gelballe Østergaard i 1923, og han havde den til 1934, hvor den blev købt af MARGRETHE
og VIGGO CHRISTENSEN.
De havde den i mange år, hvorefter sønnen KAJ BRØDSGAARD CHRISTENSEN overtog gården, men de blev
boende på gården efter sønnens overtagelse.
Da Viggo Christensen døde, blev gården solgt til LETH PETERSEN, Gelballehave, og Margrethe Christensen
flyttede til Lunderskov.
Gård nr. 3 havde ved Matrikulering 1688: 5-2-2-0 i hartkorn, men i de følgende år blev noget af jorden lagt under
Gelballehave, og ved Ryttergodsauktionen 1765 var gården ansat til: 3-6-2-0 i hartkorn.
Ved den nye Matrikelansættelse 1844, blev det til: 4-2-0-114, og den fik 31a som nyt matr. nr.

GAMLE GÅRDE I GELBALLE
GÅRD NR. 4
Denne gamle gård har ligget ved siden af gård nr. 3. Før 1660 hørte de sammen som en såkaldt helgård, men
omkring århundredskiftet blev den delt mellem gård nr. 3 og gård nr. 8 (Gelballehave), og derefter er den
fuldstændigt fjernet.
Før 1660 havde ANDERS JENSEN den, og det var vist IVER IVERSEN,
der blev gift med hans enke, og i Tingbogen 1660 står der:
„Iver Iversen Halvgaard, hvortil findes hans Stedbørn, samme Gaard ganske ruineret og fordærvet.“

1664 står der videre i Tingbogen:
„Iver Iversens halve Selvejergaaard, Stuehuset 13 Fag mangler Gavl og andet Tømmer, Lade nord i Gaarden 12
Fag mangler Lægter, Tag, Gavl m.m.et Hus vest i Gaarden 4 Fag er ved Magt, og 10 Fag Øster i Gaarden er
nedfalden og der findes kun 10 Stolper på Stedet“.
I Tingbogen året efter omtales gården som øde.
Derefter må OLUF CHRISTENSEN have fået fæste på gården, og det har han også i 1678 ifølge Skatteliste, og
har da sammen med hustru og søn følgende besætning:

3 Heste,
4 Køer,
4 Ungkr.,
8 Faar,
2 Svin og
2 Bistokke.
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Ved Syn paa Ryttergods 1686 oplyses, at „der er 31 Fag Hus til Gaarden, og de mangler en Del Tømmer samt, at
de har maattet laane kom, og det kniber lidt med at faa det betalt tilbage.“
1699 overtager sønnen ANDERS OLSEN gården, men det bliver kun afkort varighed, idet han dør 1702 - kun 25
år gammel
Det bliver derefter søsteren DORTHE OLUFSDATTER og hendes mand RASMUS HANSEN, som overtager den.
De har den så til 1723, hvor Dorthe Olufsdatter afgår ved døden - kun 44 år gammel.
Rasmus Hansen bliver nogle år efter gift med SOFIE HANSDATTER fra Ødis. Rasmus Hansen dør i 1745, og
sønnen HANS RASMUSSEN får gården. Han er gift med MAREN MADSDATTER, og de har gården til lige før
Ryttergodsauktionen i 1765, hvor sønnen ANDERS HANSEN overtager den, og da er den stadig på 31 fag hus og
med en besætning på

4
4
2
2

Heste,
Køer,
Ungkr., og
Faar.

Anders Hansen køber stedet til selveje, og han og hustruen ANNE MARIE MARKUSDATTER havde den også
ved Folketællingen 1787.
Anders Hanen døde i 1806, og hustruen nogle år før.

Gården bliver købt af JENS LARSEN, som var smed og gift med BODIL KATRINE JEPSDATTER, og de havde
så stedet en del år, hvorefter deres søn THYGE JENSEN og hustru fortsatte, indtil Thyge Jensen døde i 1859 - 62
år gammel.
Thyge Jensen havde en søn, der blev urmager og udvandrede til England, og han blev en kendt urmager i London
(Oplysninger om dette findes i Vejle Amts Årbog).

På Skanderup Kirkegård står der en række jemkors lige syd for kirken som mindesmærke over disse familier fra
gård nr. 4 i Gelballe - JENS LARSEN OG THYGE JENSEN og deres familier.
Efter Thyge Jensens død kom gården en del i handel med en række forskellige ejere:

1862 HANS MOGENSEN,
1869 JØRGEN CHRISTENSEN LEI,
1870 FREDERIK KAISER,
1880 JACOB JACOBSEN,
1881 NIS CHR. BONDE,
1899 J.J.BÆRAA,
1904 HANS HERMANSEN,
1906 TH. M. KYLLING.

Da sidstnævnte solgte, blev den delt mellem Gelballehave og Gelballe Østergaard, og dermed sluttede denne
gamle gårds historie.
Gården havde ved Matrikuleringen 1688: 5,2,2,0 i hartkorn, og den har derfor engang været en ret stor gård.

Ved den nye ansættelse i 1844 blev den sat til:3-l-l-1 3/4 i hartkorn , og den fik nr. 32a som nyt matr. nr.
Ved købet af gården skulle Anton Thomsen - ifølge overlevering have sagt: „En kylling til deling mellem 2 mænd
er da slet ikke for meget til hver enkelt“.

GÅRD

GELBALLE
ENGHAVEGAARD

Denne gamle gård har omtrent været på samme sted, som den nu er placeret - Gelballevej 74.
Før 1660 har HANS REGELSEN haft gården og 1660 står der i Tingbogen:
».Selvejer Hans Regelsen død, hvortil findes Jens Lassen; samme Gaard ganske ruineret og fordærvet“.
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1664 har JENS LASSEN antageligt fået nogen skik på gården, for ifølge Tingbogen står der:
Jens Lassen 1 Selvejergaard, Stuehus 14 Fag, Ladehus 11 Fag og et Hus vesten i Gaarden 8 Fag - alt ved Magt“.
1678 har datteren JOHANNE JENSDATTER og svigersønnen LAURS POVLSEN overtaget gården med Jens
Lassens på aftægt og de har ifølge Skatteliste: 1 Tjenestedreng og en Besætning på:
4 Heste,
1 Føl,
4 Køer,
6 Kvier,
3 Kalve,
10 Faar,
3 Svin og
3 Bistokke.

Ved Syn paa Ryttergods 1686 er det gået meget tilbage for manden på grund af smitsom kvægsyge.
Han har nu foruden

4 Heste og
1 Plag kun
3 Køer og
1 Kvie og
3 Faar,

og han har måttet låne kom, og hans tilstand betegnes som slet, og han får bevilget 1 ko på grund af armod.
Laurs Povlsen gik under tilnavnet LAURS ULF.
1698 er hans forhold blevet endnu ringere, og der står i Fæsteprotokollen:

„Saasom Laurids Ulf i Gelballe ej alene har forhutlet sin paaboende Selvejergaard, saa dens Bygninger snart er
færdig at nedfalde, men ogsaa ilde og uforsvarligt hegnet sine Gærder, saaet og pløjet sin Jord, og den er snart som
ganske øde og i største Armod og Fattigdom i Foraaret forladt, saa der ikke fandtes det ringeste af Bohave og
Kvæg“.
Nu har en ung karl SØREN PEDERSEN fra Glibstrup meldt sig til gården. Han havde også tilnavnet SØREN
ULF, og han har gården til 1722, hvor sønnen PEDER SØRENSEN ULF overtager den.

I Fæsteprotokollen står der:
„Peder Sørensen Gelballe faar Faders Gaard på grund af dennes Alderdom. Besætning:

*

4 Heste,
4 Køer,
4 Ungkr.jOg
10 Faar,
24 Fag Hus nogenlunde i Stand.

Den 17. oktober 1724 bliver Peder Sørensen Ulf fradømt gården, og det oplyses, at han er flygtet fra Kolding
arrest, men hvorfor han har været der, vides ikke.
Det bliver så en skovfoged ved navn JENS PEDERSEN og KIRSTEN HANSDATTER, som overtager stedet.
Kirsten døde 1727 - kun 34 år gammel.
Jens Pedersen blev derefter gift med MARGRETHE MADSDATTER fra Vonsild, men 1733 døde Jens Pedersen,
og JØRGEN CHRISTENSEN fra Alminde overtog gården og gifter sig med enken.
Ved overtagelsen var der 28 fag hus, som var meget brøstfældige, laden næsten faldefærdig.
Jørgen Christensen havde gården ved Ryttergodsauktionen 1765 og købte den derefter til ejendom.
Derpå blev det sønnen CHRISTEN JØRGENSEN og svigerdatteren KIRSTEN PEDERSDATTER, som førte
gården videre, og de havde den ved Folketællingen i 1787.
1806 døde Christen Jørgensen, og enken havde så gården nogle år, indtil den blev købt af PEDER JEPSEN og
hans hustru JOHANNE PEDERSDATTER.
Peder Jepsen fik kun kort tid på stedet, idet han døde 1830, og hans enke giftede sig med ANDERS SØRENSEN
FLØJSTRUP fra Hjarup, og de havde så gården en del år.
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Anders Fløjstrup mageskiftede noget jord med bl.a. Jens Jeppesen, og gården blev solgt til NIS JENSEN JUHLER
i 1850.
Anders Fløjstrups enken Johanne Pedersdatter døde 1886 - 85 år gammel, og det er nok hende, som August F.
Schmidt har omtalt i sine bøger som den kloge kone i Gelballe (Fløjstrupkonen).
ANDERS FLØJSTRUP NISSEN fik skøde på gården i 1888, hvorefter HANS FUGLSANG RAVN fra St. Staver
købte 1896, og han mageskiftede så 1906 med PEDER MØLLER, Skovlundgaard,Lunderskov.
Derefter flere ejere bl.a.:

ERNST LARSON,
THORVALD CLAUSEN,
MATHIAS KJÆR, Dortheasminde,
indtil den i 1916 blev købt af PEDER RASMUSSEN og AGNES SIMONSEN, som havde den i mange år, og den
er siden købt af ERIK JESSEN fra Gamst. Han blev gift med Grethe og Viggo Christensens datter KAREN fra
Gelballe Østergaard, og de har nu haft den i mange år.
Gården var 1688 ansat til: 4-7-1-2 i hartkorn.
Efter salg afjord i 1844 nyt matr. nr.: 30b, og 2-5-2-1 1/4 i hartkorn.
NB: Gården har i tidens løb haft mange forskellige navne: Enghavegaard - Fløjstrupsminde og Soltoften.

GAMLE GÅRDE I GELBALLE
GÅRD NR. 6: ELISABETHSLYST

Elisabethslyst
Denne gamle gård har oprindeligt været beliggende lige øst for Tyrestationen Dortheasminde, omtrent der, hvor
tømrer Iversen har sit værksted.
Gården har omkring 1660 hørt sammen med gård nr. 7 i en såkaldt helgård.
De fik ved Matrikuleringeme 1664 og 1688 hhv. nr. 6 og nr. 7. Senere blev de delvist lagt sammen igen.
Før 1660 havde NIS NIELSEN gården. I Tingbogen 1660 står der:
„Selvejer Nis Nielsen hvortil findes Anders Lauridsen, samme Gaard ganske mineret og fordærvet“.
1664 står der videre i Tingbogen:
„Selvejer ANDERS LAURIDSEN, Stuehus 12 Fag ved Magt, Lade nord i Gaarden 10 Fag mangler 2 Gavle og
den nordre Side er brøstfældig, det vestre Hus 8 Fag ved Magt, og det østre Hus øde“.
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Det er formentlig Anders Lauridsens svigersøn, der siden overtager gården, og han har den iflg. Skatteliste 1678,
hvor
LAUGE MIKKELSEN på gård nr. 6, sammen med sin hustru har en besætning på:
2 Heste,
1 Plag,
2 Køer,
1 Kalv og
1 Svin.
Ved Syn paa Ryttergods 1686 er besætningen forøget lidt, og det oplyses, at der er bygninger på 13 fag.

1691 klager Lauge Mikkelsen, Gelballe, ifølge Fæsteprotokol over, at der er frastjålet ham 2 heste, og at ulvene
har bidt en hest ihjel, og at han derfor er gerådet i stor armod.
Han bliver af den grund bevilget hjælp til en hest.
Lauge Mikkelsens hustru døde 1699 - 52 år gammel og han selv i 1714 - 77 år gammel.

Sønnen ANDERS LAUGESEN overtog gården. Han var vist ugift, og en tid var en søster hjemme hos ham.
De havde også en bror Mikkel Laugesen, som havde en gård i Dollerup, og hans søn LAUGE MIKKELSEN fik
den 14. oktober 1730 fæste på farbroderens gård i Gelballe, og nogle år efter fik han det halve af gård nr. 7 lagt ind
til den (det, som før 1660 havde hørt til den).
LAUGE MIKKELSEN var gift med METTE MADSDATTER, og de fik flere børn, men nogle døde som små.
Lauge Mikkelsen dør i 1752 med skifte den 28. juni samme år. Han efterlader foruden enken 3 børn: Anders 12 år,
Ida 6 år og Gye 4 år.

Enken gifter sig derpå med TOBIAS NIELSEN, som får fæste på gården, indtil sønnen ANDERS LAUGESEN
kan overtage den i 1761. Han køber den til fuldt selveje efter Ryttergodsauktionen 1765.
Anders Laugesen var gift 4 gange:

først med
derefter med
derefter med søsteren
4. gang med

MAREN DAVIDSDATTER fra Seest,
MAREN MIKKELSDATTER fra Gelballehave, og
DORTHE MIKKELSDATTER, og
KAREN IVERSDATTER.

Anders Laugesen døde 1801 - 62 år gammel, og hans enke blev derefter gift med JEPPE JENSEN HVOLBØL ffa
Leirskov, som samtidigt overtog gården.

Efter Karen Iversdatters død 1819 , giftede Jeppe sig med METTE KIRSTINE SØRENSDATTER, men i 1824
døde Jeppe J. Hvolbøl, og det bliver nu LARS HANSEN, der blev mand på gården.
Efter Lars Hansens død solgte enken gården til Jep J. Hvolbøls søn JENS JEPSEN i 1846, og denne fik så
mageskiftet noget jord, købt og frasolgt anden jord, hvorpå gården Kirstinelund blev bygget, og så byggede han
selv en helt ny gård ude på marken i 1854, og den gav han siden navnet: Elisabethslyst.

Han var gift 1. gang med KIRSTEN ANE MARIE BUCH, og efter hendes ret tidlige død blev han gift 2. gang
med ELISABETH NIELSEN fra Rold, og det var efter hende, at gården fik sit navn.
Jens Jepsen var en betydelig mand i sognet, og han var bl.a. medlem af sogneforstanderskabet.
Efter hans død solgte enken gården til ANDERS REFSLUND i 1912, og han havde gården i mange år, indtil
sønnen BØRGE REFSLUND overtog den. Gården brændte i 1953.

Såvel gård nr. 6 som nr. 7 havde: 2-4-2-2 ved Matrikuleringen 1688, og ved ny Matrikulering 1844 fik den nr.
29a med: 7-3-0-3/4 + hvad der var købt fra gård nr. 5 - matr.nr. 30a - : 4-0-0-1
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GÅRDE I GELBALLE
GÅRD NR. 7
Denne halve gård har nok været omtrent sammenbygget med gård nr. 6, og SØREN MIKKELSEN, som havde
gården 1678 var formentlig bror til Lauge Mikkelsen på gård nr. 6.
1678 er der: 2 heste, 3 køer, og 1 kvie på stedet.
1686 får CHRISTEN JENSEN og MAREN OLESDATTER fra gård nr. 4 fæste på den, og da er der:

3 Heste,
3 Køer,
1 Kvie og
4 Faar
+ Bygninger: 7 Fag Stuehus, og Udhus ligeledes 7 Fag, og Manden kun af ringe Tilstand.
Christen Jensen døde 1715 og i 1717 overdrager enken stedet til sønnen CHRISTEN CHRISTENSEN og dennes
fæstemø KIRSTEN HANSDATTER fra Hafdrup.
De har gården til 1744, hvor han afgår ved døden, og der er skifte med enken og deres 4 børn.

Nu overtager LAUGE MIKKELSEN de 9 fag bygninger, og han sørger selv for besætning. Niels Povlsen fra gård
nr. 9 får det halve af jorden, og dermed forsvinder gård nr. 7 af billedet, og den er siden regnet med til gårdene nr.
6 og 9.

GÅRDE I GELBALLE
GÅRD NR. 8: GELBALLEHAVE, VRANNERUPVEJ 221
Denne gamle gård har været der, hvor Gelballehave idag er beliggende, og før 1660 havde JENS TULLESEN
gården.

I Tingbogen 1660 står der:
„Crontjener Jens Tullesen død, hvortil findes HANS CHRISTENSEN, Skanderup. Gaarden ganske spoleret og
ruineret“.
(Jens Tullesen var formodentlig fra gård nr. 1 i Skanderup).

1664 har MADS PEDERSEN overtaget gården, og der står i Tingbogen:
„Mads Pedersen 1 Crongaard, Stuehuset 12 Fag ved Magt, mangler Loftskodder m.m.
Gaarden 13 Fag ved Magt“.

1 Ladehus norden i

1678 har Mads Pedersen stadigvæk gården, og ifølge Skatteliste har han foruden hustru og søn følgende besæt
ning:

3 Heste,
1 Plag,
3 Køer,
2 Okser a 4 Aar,
4 Ungkr., samt
2 Ungkreaturer,
som nævnes at være Fru Løjtnantens.
Desuden havde han 3 Svin.

Ved Syn paa Ryttergods i 1686 er besætningen blevet lidt mindre på grund af kvægpest, og bygningerne er på 33
fag hus.
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Han får på grund af dødsfald blandt kvæget bevilget hjælp til en ko, og han har fået lånekom på grund af
misvækst, men dette er han i øjeblikket ikke i stand til at tilbagebetale.
En svigersøn HANS IVERSEN gift med BODIL MADSDATTER overtager i de følgende år gården, og 1691
klager han over at have mistet heste og kvæg på grund af sygdom, og han søger om hjælp til køb af 2 heste, og
dette bliver ham bevilget.
Hans Iversen dør 1699 - 35 år gammel, og hans bror NIELS IVERSEN gifter sig med enken.

Den 2. marts 1730 overtager Niels Iversens søn HANS NIELSEN faderens gård. Han var gift med BODIL PEDERSDATTER fra gård nr. 13 i Skanderup, men hun døde 1744 fra manden og en lille søn Niels på 1/4 år.
Hans Nielsen bliver derpå gift med KIRSTEN MORTENSDATTER fra Hjarup. Men han døde 8 år efter, og der er
skifte efter ham den 7. marts 1752, hvor der er 3 mindreårige børn foruden enken Kirsten Mortensdatter. Hun
bliver derefter gift med MIKKEL JENSEN fra Hjarup.
KIRSTEN og MIKKEL JENSEN havde gården ved Ryttergodsauktionen 1765 og købte den så til selveje, og de
havde den også ved Folketællingen 1787.
Efter nogle års forløb bliver det datteren KIRSTEN MIKKELSDATTER og svigersønnen SØREN ANDERSEN,
som var smedesøn fra Skanderup, og gerne blev kaldt SØREN SMED, som overtager gården. Men efter få års
forløb dør Kirsten Mikkelsdatter i 1795 - 30 år gammel.
Søren Andersen blev derefter gift med BODIL KIRSTINE LAUGESDATTER fra Vonsild, men hun døde 1807 37 år gammel.
Søren Andersen blev så gift 3. gang med MARIA OLUFSDATTER, og de fik sønnen OLE PEDERSEN
SØRENSEN,og han måtte i en meget ung alder overtage gården efter forældrene i 1829.
OLE blev gift med KAROLINE HANSEN, men Ole Sørensen døde også i en ret ung alder i 1843 - 35 år gammel.
Hans enke bliver så gift med MADS P.F. BUCH, der var fra Hjarupgård, men han døde 1855 - også i en meget ung
alder - 36 år gammel.
Enken havde derefter gården i nogle år, hvorefter hun i 1860 solgte den til JENS PEDERSEN SAGER. Han havde
den kun ganske få år, og så blev den købt af RASMUS MARTENS (MARTINSEN).
Han var gift med METTE ANDERSEN BUCH, der var datter fra Skanderup Nørgaard.
Gården blev ca. 10-12 år efter købt af PEDER R.A.BUCH fra Nørgaardslund, og 1889 fik dennes søn ANDERS
BUCH skøde på gården.
Faderen Peder Buch havde forinden frasolgt en del jord omkring Gelballe skov, hvor der blev bygget nogle
ejendomme.
Anders Buch var gift med ANNA JOHANNE JENSEN ROED, og de havde gården til århundredskiftet, hvor de
solgte til PEDER HUBERTUS ERIKSEN, som efter få års tid solgte til ANTON M. THOMSEN.
Han var af den kendte Thomsen-slægt fa Hjarup, og gift med KAREN BRANDT fra Lolland.

Anton Thomsen fik skøde på gården den 27. februar 1903, og nogle år efter købte han halvdelen afjorden fra den
gamle gård nr. 4 af Th. Kylling.

Efter Anton Thomsens død blev gården overtaget af sønnen Svend Brandt Thomsen, men blev en del år senere
købt af den nuværende ejer: CHRISTIAN LETH PETERSEN og han har efterhånden oparbejdet en stor besæt
ning på gården, samt bygget adskillige bygninger på stedet og købt en del jord indtil gården.
Gelballehave fik ved matrikuleringen 1844 nyt matr. nr.: 20, og ansattes i hartkorn til: 5-4-1-2 3/4.
Dette er sikkert ændret meget siden ved forskellige handler.

GÅRDE I GELBALLE
GÅRD NR. 9
Denne gamle gård har oprindeligt været der, hvor Gelballe Brugs senere blev bygget - eller måske lidt mod vest der, hvor Tømrer Iversens værksted er, og tæt indtil føromtalte gård nr. 6 og nr. 7.
Gården blev så omkring 1800-talIet flyttet ud som gården Rold til sin nuværende beliggenhed: Bremhøj 9.

Før 1660 havde JESPER JEPSEN gården, og følgende oplysninger står i Tingbogen 1660:
„Crontjener Jesper Jepsen , hvortil findes Peder Nielsen. Stuehuset afbrændt, og andre Huse ruinerede.“
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1664 står følgende i Tingbogen:
„Peder Nielsen 1 Crongaard stuehus afbrændt, et Ladehus norden i Gaarden 10 Fag ved Magt, nok et lidet Hus 6
Fag ved Magt“.
Ifølge Skatteliste 1678 har Peder Nielsen stadig gården og foruden hustru og en tjenestedreng har han flg. besæt
ning:

„3 Heste,
3 Køer,
2 Stude,
2 Kalve,
6 Faar og
1 Svin.“
Ved Syn paa Ryttergods 1686 har PEDER MADSEN overtaget gården, og han er blevet gift med Peder Nielsens
enke.
Han har nu en besætning på:

„3 Heste,
2 Køer,
1 Kvie, og
8 Faar, og

bygningerne er:

Stuehus 7 Fag, nordre Hus 10 Fag og vestre Hus 6 Fag, og han mangler en Del Tømmer. Han har søgt om Hjælp
paa grund af Sygdom i Besætningen, og han bevilges Hjælp til 1 Ko og 2 Heste.
Ligeledes har han faaet Laanekom, men på grund af hans slette Tilstand, kan det ikke tilbagebetales i Øjeblikket.“
1691 klager Peder Madsen, Gelballe over sin armod på grund af heste og kvægs død og frafald. Han bliver så
bevilget en hest.

Senere samme år står i Fæsteprotokollen:

„Saasom Peder Madsen Gelballe ikke mere selv kan svare af sin iboende Gaard, uden hans Stedsøn Niels Peder
sen skal nyde Halvparten af samme Gaard“.
Det bevilges derefter, at stedsønnen Niels Pedersen skal svare for gården.
Nogle år senere overtager MADS JEPSEN BUCH ffa Nagbølgaard fæstet på gården, og han bliver gift med Niels
Pedersens søster ELSE PEDERSDATTER.

1706 klager Mads Buch, Gelballe over, „at han ca. for 4 Aar siden er frastjaalet 2 Heste, og siden ved Sygdom og
Ulvebid har haft Vanheld, og nu kun har 3 gamle Helmisser (Øg), 4 Køer, og 4 Ungkr.“
Mads J. Buch døde 1733 og en datter SARA MADSDATTER og svigersøn SØREN SØRENSEN fra Hjarup får
derefter gården.
Søren Sørensen og hans børn kaldes gerne ved Buch-navnet efter denne Mads Buch.
Sønnen JEPPE får senere Gelballegaard og brødrene SØREN og CHRISTEN får begge gårde i Lunderskov.

Søren Sørensen og Sara Madsdatter blev gift 1716 og fik nok samtidigt fæste på gården, men Søren Sørensen døde
1728 - 5 år før svigerfaderen, og Sara Madsdatter blev derefter gift med POVL NIELSEN, og denne fik fæste på
gården samme år.
Da var den på 26 Fag Hus og en Besætning på:

„4 Heste,
4 Køer,
4 Ungkr., og
6 Faar.“

Povl Nielsen fik 1747 desuden fæste på det halve af gård nr. 7, og først i 1760-eme fik sønnen NIELS POVLSEN
fæste på den.
Han var gift med MAREN JØRGENSDATTER, og de købte gården til selveje 1765. Niels Povlsen døde imidlertid
1772 - kun 37 år gammel, og gården blev så købt af SØREN PEDERSEN fra gård nr. 1 i Gelballe. Han var gift
med IDE LAUGESDATTER fra gård nr. 7 sammesteds, og de havde gården ved Folketællingen 1787.
Søren Petersens flyttede gården ud og byggede gården Rold - eller Roldsgaard.
Nogle år senere blev denne gård delt, så datteren METTE SØRENSDATTER og svigersønnen JENS SØRENSEN
fik Rold, og sønnen PEDER SØRENSEN fik nabogården Lille Bremhøjgaard (Bremhøj 3).
Mere om denne gård senere.

Efter Jens Sørensens død solgte enken gården til svigersønnen NIELS HANSEN fra Hjarup, og han blev samme
år gift med datteren KIRSTEN MARGRETEH JENSDATTER .
Deres søn HANS NIELSEN ROLDSGAARD fik skøde på gården den 11. marts 1866. Han havde været med i
krigen 1864, og han blev i 1874 gift med sin kusine ELISE KATHRINE PEDERSEN fra Tinghøjgaard i Dollerup.
Han var da sognefoged og var det i mange år derefter.

Efter hans død i 1908 overtog enken ELISE PEDERSEN gården, som senere overgik til sønnen PEDER
ROLDSGAARD.
Han havde så gården en del år, hvorefter den blev solgt til ALFRED ERIKSEN fra Hejis. KYLLE og ALFRED
ERIKSEN havde gården i mange år, hvorefter sønnen JØRGEN ERIKSEN overtog den og havde den en del år.

LILLE BREMHØJ

Gården Lille Bremhøj, som Søren Pedersens søn PEDER SØRENSEN overtog fik 1844 nr. 26 og ansattes til: 32-2-1 3/4.
Lille Bremhøj blev udskilt fra faderens gård Rold lidt før 1810, og PEDER SØRENSEN var gift med INGEBORG
NIELSDATTER FROST fra Vonsild.
Efter Peder Søresens død overdrog enken gården til sønnen SØREN PEDERSEN, som var gift med MARIE
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CATRINE JENSDATTER, der var datter af Jens Jørgensen, Dortheasminde.
Søren Pedersen døde allerede i 1846 og hans enke førte gården videre, indtil hendes datter INGER MARIE
SØRENSDATTER og hendes mand PEDER HANSEN MØLLER fra Gammelgaard i V. Vamdrup kunne overtage
gården efter deres giftermål 1870.

Peder H. Møller var af en gammel møller-slægt fra Drabæks Mølle. Peder Møllers oldefar havde en tid Kildegaard
ved Lunderskov. Han hed SØREN NIELSEN MØLLER, og han flyttede så senere til Vamdrup, hvor han bl.a.
havde gården St. Frydenborg ved Vamdrup Kirke.

I Søren Pedersens tid blev der købt jord til denne Bremhøjgaard fra bl.a. Ole Svendsen.
INGER MARIE og PEDER MØLLER havde 3 børn og den ældste søn SØREN PEDERSEN MØLLER købte
nabogården St. Bremhøjgaard, og den anden søn HANS MØLLER fik skøde på forældrenes gård i 1899.
Han solgte den igen til PETER CLEMMENSEN REBSDORFF i 1905 og et par år senere havde han Gelballegaard
i nogle år.
Peter Rebsdorff var fra Sønderjylland, som dengang hørte til Tyskland, og sønnen NIS PETER REBSDORFF
overtog en del år senere gården og havde den i mange år. Så havde en søn af ham gården en kort tid, hvorefter den
blev købt af HENRY ANDERSEN som døde 1994.

NB: Forfatteren August F. Schmidt benævner i sin bog: Fra Koldingegnen - denne gård som: Store Bremhøjgaard,
og den anden Bremhøjgaard som: Lille Bremhøjgaard, men på landkort og målebordsblade er det modsat det, som
han har skrevet, og det er også det, der er regnet med i denne beskrivelse her.

GÅRDE I GELBALLE
GÅRD NR. 10: DORTHEASMINDE

Dortheasminde. Gelballe
Denne gård har fra gammel tid været den vestligste af gårdene i Gelballe by, og den har omtrent ligget der, hvor
gården nu er bygget.
Inden 1660 havde SØREN POVLSEN denne gård, og følgende står i Tingbogen 1660:
„Crontjener Søren Povlsen, hvor til findes Søren Jessen Gelballe, 1 Ladehus nedfalden, de andre ruineret og
fordærvet“.
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1664 står der videre i Tingbogen:
„Søren Jessen Gelballe, 1 Stuehus 12 Fag ved Magt, 1 Ladehus 13 Fag ved Magt, 1 gammelt Hus østen Gaarden
brøstfældigt baade paa Tømmer og Tag“.
Ifølge Skatteliste 1678 har SØREN JESSEN og hustru en besætning på:

2 Heste,
1 Plag,
2 Køer,
3 Ungkreaturer og
1 Svin.

Ved Syn paa Ryttergods 1686 oplyses, at Søren Jessen har:
„3 Heste og 2 Køer, og Bygningerne er 29 Fag Hus , og Manden er forarmet på grund af, at han en Tid lang selv
har været Rytter og derved forsømt sin Gaard.
Avlingen er slet drevet, og da tilmed Kvæget ham ulykkeligt Aar efter Aar er ham frafaldet, hvorfor han til
Rytterhold var dertil utjenelig agtet“.
Han er siden bevilget til hjælp: 5 heste, 3 køer, og sædekorn: 2 tdr. byg, 6 tdr. havre, og rytteren fra 1. maj til 1.
august 1686 af Rytterkassen betalt. Han skylder endvidere for kom, som han tidligere har lånt, og som han i
øjeblikket ikke er i stand til at tilbagebetale.

1689 indsender Søren Jessen følgende klage:
, Jeg, som er en fattig Mand, haver ikkun en Skorsten med et Hus fuldt af Børn, beklager sig over nu i nogle
Aaringer, at have haft Rytteren Gert Elshoff, som er gift og har 4 smaa Børn og som gerne om Vinteren vilde være
ved Ilden og der er aleneste kun en Skorsten og en Stue, saa foraarsages derfor ofte Uenighed af Børnene paa
begge Sider; begærer derfor at maatte nyde som Rytter en ledig Ungkarl ved Navn Jep Povlsen, som ligger til Nis
Sottrup i 0. Vamdrup till Indkvartering“.
1691 er Søren Jessen Gelballe kommet i armod, da hans heste og kvæg er døde og forfaldne, og den store mis
vækst har været i nogle år.
Han bevilges hjælp til en plovbæst, men senere på året står der i Fæsteprotokollen:

„at Regimentskriveren har overtalt NIELS POVLSEN til at antage Søren Jessens fradøde og i Armod forladte
Gaard i Gelballe, som enken MAREN JENSDATTER ikke længere kan conservere, og om han maa nyde Gaarden
fri for Indfæstning, og give Enken fri Hus for sig og sine Bøm, efter den dem oprettede Kontrakt“.
Dette bliver ham bevilget.
1706 klager Niels Povlsen Gelballe over, at hans dragonhoppe forleden år ved en ulykkelig hændelse druknede,
hvorover han mærkbart er geråden til agters, og siden ej formået at købe en anden, og han ikkun har til sin avlings
drift: 3 heste, 3 køer, 3 små ungkreaturer. Derfor begærer han hjælp til køb af en hest.
NIELS POVLSEN var gift med KIRSTEN JENSDATTER og efter hans død i 1723 bliver hun gift med LARS
CHRISTENSEN, som så fik fæste på gården. Den havde da 26 fag hus, som var temmelig dårlige. Lars Christen
sen døde 1734 - 40 år gammel.

Så fik PEDER OLESEN fra Vraa gården i fæste, og han havde den i nogle år, hvorefter hans søster BIRTHE
OLUFSDATTER og hendes mand GYDE JEPSEN i 1739 overtog den.
Gyde Jepsen var fra Hjarup, og efter Birthe Olufsdatters død 1752, blev han gift med SIDSEL NIELSDATTER.
Hun døde allerede 1755, og så blev han gift med ANNE SlEbbENSDATTER ffa Harte.
Gyde Jepsen har gården ved Ryttergodsauktionen 1765 og køber den til selveje, men han afgår ved døden 1773 67 år gammel.
Hans enke bliver derefter gift med JOCHUM JENSEN, som så overtager gården.
Hustruen Anne Steffensdatter døde i 1797 og Jochum Jensen gifter sig påny, men denne hustru døde 5 år efter.
Nogle år senere overtager en broderdatter ANE MARIA PEDERSDATTER og hendes mand JENS JØRGENSEN
(SVENSKE-slægten fra Nagbøl) gården efter deres bryllup 1806.
Jens Jørgensen havde gården i mange årog solgte så i 1840erne til familien FREDERIK BUCH fra Hjarupgaard,
måske ca. 1850.

128

Frederik Buchs enke overdrager gården til sønnen HANS H. BUCH i 1859, og dennes enke til HANS JØRGEN
HANSEN i 1865,

Derefter kommer gården en del i handel:
1867 SIMON ERIKSEN LASSEN fra Hejis,
HANS HANSEN KROG, som var gift med
ANE DORTHEA JØRGENSEN, og det er muligvis
hende, der har givet navn til gården.
1874 CHRISTEN E. THOMSEN, og derpå sønnen
1881 CHRISTIAN THOMSEN,
1897 RASMUS ANDERSEN,
1901 HANS HANSEN, som var sognefoged,
1910 MATHIAS KJÆR, som var gift med KIRSTINE
ANDERSEN LADEGÅRD fra Erritsø.
Mathias Kjær tilkøbte jord, og opførte nye bygninger efter brand. Han havde gården i mange år, indtil han solgte
gården til KOLDINGKREDSENS KVÆGAVLSFORENING, som derefter indrettede gården til Tyrestation for
foreningens mange tyre, og i mange år var KAREN og JENS JØRGENSEN bestyrerpar på gården.
Den nuværende beboer er SØREN KJÆR POVLSEN.
Gård nr. 10 havde før 1688 6-6-2-16 i hartkorn, og det blev i 1688 nedsat til: 4-5-3-0.
Ved Matrikuleringen 1844 fik gården nr. 28 som nyt nr. og ansattes i hartkorn til: 7-1-0-1/4.
Gård nr. 9 havde ligesom nr. 10 før 1688 6-6-2-1/2 og efter 1688: 4-6-0-0, og gården Rold fik ved Matrikuleringen
1844 nr. 24 i nyt nr. med: 3-Ô-3-2 i hartkorn.

GÅRDE I GELBALLE
GÅRD NR. 11: HØJDEGAARD

Højdegaard, Gelballe.

Denne gamle gård har oprindeligt været beliggende omtrent midt i landsbyen Gelballe, på den sydlige side af
vejen og lige øst for gård nr. 9.

Før 1660 havde MIKKEL IVERSEN gården og i Tingbogen står følgende:
„Crontjener Mikkel Iversen død, Gaarden ganske ren afbrændt, hvortil findes hans Sønner“.
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1664 står der så videre i Tingbogen:
„Peder Mikkelsen (søn?) 1 Gaard afbrændt, et Hus 12 Fag af nyt opsat“.

PEDER MIKKELSEN og hustruen KAREN ANDERSDATTER havde ifølge Skatteliste 1678 følgende besæt
ning:
3 Heste,
1 Plag,
2 Stude,
2 Ungkreaturer,
10 Faar og
I Svin.

Ved Syn paa Ryttergods 1686 har CHRISTEN SØRENSEN nu fæste på gården, og besætningen er nu forøget til:
4 Heste,
4 Køer,
3 Kvier,
5 Faar og
1 Svin og

Bygningerne er nu på 21 Fag ialt.

Han har i 1685 fået lånekom, som på grund af komets ringhed ikke kan betales tilbage iår.
Ved Matrikuleringen 1688 ansattes Christens Sørensens gård nr. 55 til: 5tdr. hartkorn mod tidligere: 6-6-2-xA.

1691 klager Christen Sørensen over, at han har mistet en del heste og kvæg, og han beder om hjælp til en hest,
hvilket bliver ham bevilget
Derefter forsvinder denne Christen Sørensen. Om det er ham, der senere har det halve af gård nr. 13 i Skanderup,
vides ikke, men det er THOMAS HANSEN, som er en ældre mand, der nu i nogle år har gård nr. 11 i Gelballe.
1703 er det sønnen HANS THOMSEN, der får fæste på sin gamle, affældige faders gård i Gelballe, og han giver
i indfæstning: 2 rdl. Han får det så billigt, fordi stedet er så forarmet.
Den 22. april 1748 får HANS HANSEN fæste på faderens gård.
Hans Thomsen dør i 1750 - 74 år gammel.
Hans Hansen var gift 4 gange, og de 3 hustruer døde i en meget ung alder i 1762, 1763 og 1771. Hans Hansen
havde gården ved Ryttergodsauktionen 1765, og de købte den derefter (den står dog i hans fars navn).
1772 blev han gift for 4. gang med ANNE THYGESDATTER fra Seest Mølle, men så døde han 1781, og gården
blev købt af PETER NIELSEN GRIIS og MAREN JENSDATTER, og de havde gården ved Folketællingen 1787.
I årene derefter blev gården købt af JOHAN JØRGENSEN FINK og ANNA MARGRETHE HANSDATTER.
Omkring 1800-tallet gik den til HANS MIKKELSEN, der var søn fra Gelballehave. Han var gift med KAREN
CHRISTENSDATTER fra gård nr. 5.
De flyttede gården ud fra byen til dens nuværende beliggenhed som Højdegaard.
Ca. 1831 overtog deres søn MIKKEL HANSEN og hans hustru KAREN MIKKELSDATTER gården, og de
mageskiftede i 1841 med JOHAN LAURITSEN fra Jordrup, som var gift med MAREN MADSEN MØLLER fra
Smidstrup sogn.
De blev så efterfulgt af datteren ABELINE MARIE og svigersønnen RASMUS NIELSEN fra Sdr. Vilstrup.
Efter nogle års forpagtning købte Rasmus Nielsen gården og oprettede bl.a. et gårdmejeri på et tidligt tidspunkt i
et hus ved Gelballevej 50.
Rasmus Nielsen havde gården til 1898, hvor sønnen JOHAN NIELSEN fik den, og han havde den til 1910.
Samme år gifter han sig igen, efter at have mistet sin første hustru, med enken KIRSTINE NIELSEN født SCHELDE,
Grønvanggaard, Skanderup.
Johan Nielsen bortforpagtede så Højdegaard til LAURITS P. SCHELDE - det var dobbelt svogerskab.
MAREN og LAURITS SCHELDE købte så efter nogle års forløb gården, som de havde til Laurits Scheldes ret
tidlige død i 1934, hvorefter Maren Schelde havde bestyrere en del år, indtil datteren INGER og svigersønnen
NIELS NIELSEN overtog den.
Efter dem er det så deres søn JØRGEN SCHELDE NIELSEN og svigerdatteren DORTHE, som har overtaget
Højdegaard, og som har den idag.
Ved den nye Matrikulering 1844 fik Højdegaard nr. 23, og ansattes til flg. hartkorn: 3-3-2-2.
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GÅRDE I GELBALLE
GÅRD NR. 12: BREMHØJGAARD
Denne gamle gård har oprindeligt været omtrent der, hvor Gelballe Skole siden er bygget midt i byen og nord for
vejen. Den er så siden flyttet ud til Bremhøj i nærheden af, hvor Andst Herred en kort tid havde Tingsted.

Før 1660 havde MIKKEL MADSEN denne gård, og flg. står i Tingbogen 1660:
„Crontjener Mikkel Madsens Gaard ganske ruineret“.
1664 har KNUD NIELSEN - kaldet KNUD HVOLBØL - overtaget gården, og flg. oplysninger gives om den i
Tingbogen 1664:

„Knud Nielsen 1 Crongaard, 1 Stuehus 11 Fag mangler noget Tømmer - ellers ved Magt, et Ladehus vesten i
Gaarden 14 Fag er meget brøstfældigt paa Stolper, Bjælker m.m.“
Iflg. Skatteliste 1678 oplyses, at Knud Nielsen og Hustru har:

2 Heste,
1 Plag,
3 Køer,
3 Kalve,
8 Faar og
1 Svin.
Ved Matrikulering 1688 ansattes Knud Nielsens gård til: 4-2-0-0 mod tidligere: 6-1-2-0.

Iflg. Fæsteprotokol 1690 står der:“- at LAURITS NORMAND foredrager at have antaget gamle Knud Hvolbøls
Gaard, som han fradøde forleden Valborgsdag, der den efter Syn fandtes fast øde og til Inventar kun 1 gi. Hest, 1
Ko og 4 Faar. Han har nu tilsat sine Midler derover, idet han har mistet sine egne dertil førte fæmon - nemlig 3
Heste og 3 Køer, saa han nu Intet har til at fortsætte Avlingen, og begærer Hjælp og Forstærkning“.

1689 havde der stået om Knud Hvolbøls ringe slette tilstand i Fæstebogen, og at han trængte meget til hjælp. Man
mente, hans forhold var håbløse, og at det nok var bedst, at regimentsskriveren forsøgte at finde en anden til at
tage sig af gården.
Men så er han afgået ved døden, og denne LAURITS NORMAND er så kommet til stedet.
Han klager i 1691 over, at han har overtaget Knud Hvolbøls øde og forfaldne gård, og at der på stedet hverken
fandtes æde eller sædekorn og ikke andre dyr end en gi. ko, og en gi. hest. Så han kan ikke fortsætte sin avlings
brug.
Derefter må han være rømmet fra gården, for senere i 1691 står der videre i Fæsteprotokollen:
,JØRGEN NIELSEN, Rytter under Ritmester Kleins Kompagni er forundt den Gaard i Gelballe, som Laurits
Normand sidst i Fæste havde og frarømte og endelig den 23. september 1691: Jørgen Nielsen fæster Laurs Norm
ands frarømte Gaard.“
Senere i protokollen står:
„Den 22. marts 1708 nedbrændte Jørgen Nielsens Ladehus i Gelballe 17 Fag - tilligemed en Del Æde og Sæde
korn, samt Plov og Vogn, Redskaber, og Manden derover gerådet i slet Tilstand, og umuligt selv kan genopbygge
den fornødne Lade igen.“
Ilden skal være kommet fra gnister fra hans skorsten og over på laden i den stærke blæst. Ligeledes skal Jørgen
Nielsens og Mikkel Iversens rytterhus på 6 fag samtidigt være afbrændt.
Jørgen Nielsen tildeles derfor 22 rdl. til husenes genopbygning.
Han afgår ved døden 1715, og enken KIRSTEN HANSDATTER gifter sig så med IVER HANSEN, men så dør
Kirsten i 1722, og der er skifte efter hende, som August Schmidt har omtalt i: Skanderup Sogn.
Ved skiftet er de 4 børn af 1. ægteskab, og et i 2. ægteskab.
Af børnene fra det 1. bl.a. drengen TULLE JØRGENSEN, som senere kommer til 0. Starup, og i Starupbogen er
der omtalt en slægt, som stammer fra ham.
Efter Kirsten Hansdatters død gifter Iver Hansen sig igen, men efter nogle år afgår han ved døden , og enken
bliver gift med CHRISTEN HANSEN (Hvolbøl), men denne døde allerede 1729.
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Enken MAREN HOLDENSDATTER bliver så gift med JØRGEN ANDERSEN, som får fæste på gården, men
efter 8 år døde han også. Der er skifte efter ham, hvor der er 3 mindreårige børn.
Enken MAREN HOLDENSDATTER bliver så gift med SØREN PEDERSEN fra Lunderskov, og han får så fæste
på gården. De har den ved Ryttergodsauktionen 1765, men i 1766 afgår de begge ved døden.
Deres søn PEDER SØRENSEN har vist gården i nogle år, indtil den først i 1770-erne bliver købt af JENS
THYGESEN og MAREN SØRENSDATTER, og de har den ved Folketællingen i 1787.
Omkring 1790 bliver gården udflyttet til den nuværende beliggenhed ved Bremhøj, og den bliver da overtaget af
SØREN JEPSEN BUCH fra Gelballegaard, og han bliver gift med SOPHIE HEDVIG PEDERSDATTER fra
Nagbøl.
Sønnen NIELS SØRENSEN BUCH får skøde på den 1838. Han var gift 2 gange. Først med MAREN JOHANSDATTER, og efter hendes død med ELSE MARIE MADSDATTER.
1884 overtog Niels Buchs svigersøn HANS ANDERSEN DONS gården, men han solgte den igen 1899 til sønnen
fra nabogården SØREN P. MØLLER, og denne blev nogle år efter gift med FREDERIKKE BECH fra Højrupsminde i Skanderup.
Efter at de havde haft den i mange år, overtog sønnen HANS MØLLER gården, og han blev gift med en datter fra
Elisabethslyst KIRSTEN MARIE REFSLUND, og de har så siden videresolgt den til deres søn PEDER MØL
LER, som har gården idag.
Gården fik ved Matrikuleringen 1844 nyt nr.: 27 og ansattes i hartkorn til: 2-4-2-1 3/4.
Der er siden foretaget en del handeler med jord til gården, og dermed er der også ændret noget på dette hartkorn.

MATRIKELANSÆTTELSE FOR GELBALLE 1844

Ejer/ejendommens navn

GI. HARTKORN

20A. Ole Sørensen
Gelballehave

4-5-0-1 Va

5-4-1-2 Va

Niels Jørgensen
Ejendom v.
Gelballe skov
Peder Nissen
Ejendom v.
Gelballe skov

0-6-3-1 Va

0-5-2-0

0-0-0-1 Va

0-0-0-2 Va

20h.

Hans Rasmussen
Prip
Ejendom v.
Gelballe skov

0-2-0-2 Va

0-3-0-Va

21a.

Hans N. Bramsens enke
Gelballegaard

5-0-1-Va

6-Ô-3-2

21b.

Niels Nielsen

0-1-2-2 Va

0-2-1-Va

22a.

Hans N. Bramsens enke
Gelballegaard

2-1-0-2

3-2-0-1

22b.

Ole Andersen
Timmerholt

0-3-1-2 Vs

0-4-0-U4

22c.

Jens Bjerre Nielsen
under 22a

0-0-2-Va

23a.

Mikkel Hansen
Højdegaard

3-0-0-1 Vs

3-3-2-2

23b.

Poul Sørensen Buch
Ejendom i Gelballe by

0-3-1-1

0-3-3-0

24a.

Niels Hansen
Rold

3-1-2-Vs

3-Ô-3-2

25.

Terkild Madsen
Flauenfeldt

1-5-1-2 Vs

2-1-0-1

26.

Peder Sørensen
Lille Bremhøjgaard

2-6-3-Vs

3-2-2-1 Va

27a.

Søren J. Buch
St. Bremhøjgaard

2-3-3-V9

2-4-2-1 Va

27b.

Jeppe Sørensen Buch
under nr. 7 Ldsk. Vranderupvej

0-3-0-Va

28.

Jens Jørgensen
Dortheasminde

5-0-3-2 Va

7-1-0-Va

29a.

Lars Hansen
Elisabethslyst

4-6-2-1 Vso

7-3-0-Va

20b.

20c.

NYT HARTKORN

133

29b.

Thomas Nielsen

0-2-2-1

0-4-0-2 V.

30a.

Lars Hansen
Elisabethslyst

2-6-2-2

4-0-0-1 l/4

30b.

Anders Fløjstrup
Enghavegaard

2-1-0-0

2-5-2-1 */4

30c.

Hans Kruse
under 30a

31a.

Jeppe Pedersen
Gelballe Østergaard

3-3-2-2

4-2-0-116

31b.

Hans Larsen
Egeskovvej 25

0-2-2-1

0-1-1-0

31c.

Hans Christensen

O-O-O-’/i

0-3-2-0

32.

Jens Larsen
Gården er siden delt mellem Østergaard
og Gelballehave

2-6-2-1 %

3-1-1-1 ’/4

33 .

Ole Svendsen

1-0-2-1 19/2o

1-4-0-0

34.

Niels Bramsen
Skovhus

1-1-3-?

1-6-1-2

35 .

Ole Andersen
Timmerholt

0-1-1-1 '/4

0-6-2-1 */4

36.

Hans Hjort
Frydenlund

0-5-2-1/«

0-4-0-2 */4

37 .

Anders Peersen
Vranderupvej

0-2-0-1 ’A

0-5-2-‘/4

38 .

Peder Lyse
Aldershvile

???

1-2-0-1Vi

39 .

Christen Hansen Dahl
under nr. 3 Ldsk. Dahlsminde

0-1-1-2

40.

Jens Hansen

0-2-2-2 3/i«

0-3-1-2 */4

41 .

Peder Pedersen
Frisendal

0-1-2-2 */4

0-2-3-2‘/2

42.

Møller Grandjean

???

0-0-2-2

43 .

Terkel Madsen

???

0-0-0-216

44.

Søren Pedersen
m. fl.

O-0-l-’/î

0-1-2-216

45 . Skolelæreren m.fl.
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0-0-1-0

0-0-0-1

SKANDERUP UDFLYTNINGER
KLEBÆK
På Skanderup bys søndermark fremstod der efter udskiftningen i 1776 en bebyggelse, som gik under navnet
Klebæk.
Den første begyndelse var gården Tvedsgaard, som blev bygget lidt før 1800-tallet på udmarkerne fra den gamle
gård nr. 10, som lå i nærheden af Wissingsminde.
Tvedsgaard var i mange år den eneste ejendom i Klebæk, men om- kring 1840-50 kom der efter hånden flere til,
og siden er antallet vokset yderligere.
Vejen til Klebæk var oprindeligt den såkaldte Søndergyde, men senere kom Visevejen.
I 1843 var vejen til Bønstrup over Visevejfortet benævnt som en 2. klassesvej (ifølge: Fortegnelse over Sognets
Veje, ved Sogneforstanderskabets liste 1843).
I det følgende skal ganske kort berettes om nogle af de ejendomme, der blev bygget i området omkring Klebæk.

KLEBÆKVEJ NR. 2 - NU LUNDERSKOVVEJ 2,
LYKKESGAARD.
Denne gård er bygget på udmarkerne til Helenesminde af den daværende ejers datter og svigersøn NIKOLINE
KNUDSDATTER og ERIK SØRENSEN - en søn af Søren Eriksen på gården Engholm.
De blev gift i 1851 og byggede gården i de følgende år på marken i Klebæk. De havde den, til deres søn ANTON
ERIKSEN overtog den i 1885. Han var gift med ANE DORTHEA født Andersen, og de havde gården i mange år,
Ane Eriksen var i mange år formand for sognets Pigeforening K.FU.K.

11912 overtog deres eneste datter NICOLINE og svigersønnen HANS SØRENSEN Lykkesgaard. Han var en søn
af P.H.Sørensen, Søndervang.
De havde gården til 1925, hvor de solgte til KARELINE og JØRGEN JØRGENSEN.
Nicoline og Hans Sørensens flyttede derefter til Skanderup Kirkeby sammen med Anton Eriksens.
Jørgen Jørgensen solgte til den nuværende ejer THORVALD RUDBECK JENSEN, som er en kendt mand på
egnen bl.a. som forfatter, formand for LANDSBYFORENINGEN m.m.
Han har ændret gårdens navn til Lykkesborg.

KLEBÆKVEJ NR. 4 - NU LUNDERSKOVVEJ NR. 4
Denne ejendom blev i 1906 udstykket fra gårdejer Sindbergs gård - nr. 7, i nærheden af Wissingsminde - til
ANDERS PEDERSEN og derefter havde familien WESTH den i mange år.
Derefter flere skiftenden beboere bl.a. C.T.JOHANSEN og J. MORTENSEN.

KLEBÆKVEJ 5 - NU LUNDERSKOVVEJ 5
Denne ejendom har både fået jord fra Langagergaard og fra Jægerspris, som var NICOLAJ HANSENs fødehjem.
LAI, som han kaldtes i almndelig omtale, havde stedet fra 1924 og mange år derefter.
Ejendommen blev efter hans død købt af POUL RICHARD JENSEN, Langagergaard, og den har i adskillige år
været beboet af H.C. FEY.
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KLEBÆKVEJ NR. 6. SØNDERVANG

Søndervang, Klebæk.

Denne gård er bygget på Grønvanggaards udmarker i Klebæk 1910. Stedet købtes da af en svoger til Kirstine
Schelde Nielsens afdøde mand Jens Nielsen fra Grønvanggaard.
PEDER HANSEN SØRENSEN, der købte stedet og byggede gården, var bl.a. indremissionær og havde en stor
børneflok.
ANDREAS CHRISTIANSEN købte gården i 1922 og havde den til 1936, hvor den blev købt af ERNA og INGVARD HANSEN.
Nogle år efter Ingvard Hansens ret tidlige død blev gården købt af THORVALD LARSEN fra Mariegaard i
Skanderup, og han har haft medhjælpere boende på stedet.

KLEBÆKVEJ NR. 7
Denne ejendom er bygget på jord fra Langagergaard. CHRISTIAN POVLSEN KORSGAARD havde først stedet,
derefter broderen ULRIK KORSGAARD.
1912 købtes den af PETER THIELSEN, og efter hans død blev det sønnen JACOB THIELSEN, der boede her i
mange år.

KLEBÆKVEJ NR. 8
Denne ejendom er bygget på jord, der tidligere tilhørte Grønvanggaard i Skanderup. I mange år boede murerme
ster FREDERIK HANSEN her og derefter svigersønnen HANS FOGTMANN, og fra 1951 har det været ES
THER og SIGURD LAURSEN, der har haft deres hjem her.
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KLEBÆKVEJ NR. 9
Denne ejendom er bygget på jord, der tidligere tilhørte gården Jægerspris. GROTH købte stedet i 1927 og havde
hønseri og udrugning af kyllinger en del år. Siden har stedet været ejet af ALEX NIELSEN og BJARNE SØREN
SEN.

KLEBÆKVEJ NR. 10
Bygget på jord fra Grønvanggaard. Ejere:
1901 JØRGEN RASMUSSEN,
1911 Væver O.J.SCHMIDT,
derefter OUTSEN,
ca. 1948 ANDERS KNUDSEN, og datteren
ELNA KNUDSEN har haft stedet i adskillige år.

KLEBÆKVEJ 12
Denne gård er nærmere beskrevet under gård nr. 15 : Langagergaard, Skanderup. 1853 blev den flyttet til Klebæk,
og omtrent samtidigt blev det yderste af markerne imod Nagbøl skilt fra til 2 nye ejendomme.

KLEBÆKVEJ 11 og 15
Er ikke nærmere beskrevet, da de er af forholdsvis nyere dato.

KLEBÆKVEJ 17 - NU LUNDERSKOVVEJ 17.
KLEBÆKGAARD

Klebækgaard.
Jorden, hvor denne gård er bygget, har først tilhørt Harbogaarden i Skanderup, men den blev i 1875 købt af
ANDERS POVLSEN VAABEN på Lindegaard i Hjarup, og den blev så en del år drevet under denne gård. Olav
Olsen købte siden Lindegaard,, og det blev hans sønner og svigersøn, som senere overtog Klebækgaard, der blev
bygget i 1905. ANNA og KNUD SEJERØE-OLSEN havde gården i mange år, ligesom de begge var i Skanderup
Sogneråd i flere år. Gården overtoges senere af sønnen advokat JENS SEJERØE-OLSEN.

KLEBÆKVEJ 13
Denne ejendom er udstykket fra Jægerspris. PETER ANDERSEN købte den i 1930 af en mand ved navn HARBO,
og han og MARIE havde den i mange år, og de købte bl.a lidt jord ind til den. Idag er det ejendomsmægler CARL
CHR. BOJSEN, der har den.
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KLEBÆKVEJ 21. JÆGERSPRIS

Nicolaj Hansen.

Denne gårds jorde har oprindeligt været gård nr. 13, Ejersmindes udmarker, og det var 2 søstre, der hver fik en del
af deres faders gård, og idag er det også 2 søstre, der er på de to gårde.
Gården blev bygget 1840, og det var nok den næste, der kom efter Tvedsgaard. At der gik så lang tid, skyldtes
måske de dårlige tider, statsbankerot m.v.
Niels Stagelunds datter KAREN MARIE NIELSDATTER blev 1838 gift med HANS SØRENSEN ffa Nagbøl
Nygaard, hvis mor var født på Tvedsgaard. De byggede så gården, og den blev kaldt Jægerspris.
1879 overtog deres søn NIELS HANSEN og JOHANNE MARIE NIELSEN gården og de havde den til ca. 1924,
hvor JOHANNES JENSEN HANSEN havde den et års tid, indtil CATHRINE og JENS C. NIELSEN i 1825 købte
den. Jens C. Nielsen var søn fra Helenesminde. De havde gården i mange år, og efter Jens Nielsens død, blev det
sønnen HANS NIELSEN, der sammen med moderen videreførte gården.
Hans Nielsen døde forholdsvis tidligt, og derefter blev den solgt til de nuværende ejere ELISABETH og BENT
HØRLYCK.

KLEBÆKVEJ 22. TVEDSGAARD
Denne gårds historie er kort fortalt under gård nr. 10 i Skanderup. En del jordhandeler er ikke medtaget.

KLEBÆKVEJ 23
Denne ejendom er også udstykket fra gården Jægerspris. 11914 blev den købt af den nuværende ejers far, og han
havde den til 1937, hvor sønnen HOLGER FILGES blev gift med ANNA THIELSEN og overtog den.
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KLEBÆKVEJ 30
Denne ejendoms jord blev solgt fra ca. samtidigt med, at Langagergaard blev bygget, og 1853 købte RASMUS
SØRENSEN ROES den, og videresolgte den i 1872 til JOHAN BRODERSEN.
Derefter var der mange forskellige ejere på stedet, bl.a.:
1883 CHR. MUNK,
1885 N.C.SINDBERG,
1897 J. SCHULTZ,
1907 BRD. HERMANSEN,
1930 RYBERG,
1935 J. ERIKSEN,
1943 MADS CHR. MADSEN,
1946 J. FALK PETERSEN, og derefter sønnen
JØRGEN FALK PETERSEN.

KLEBÆKVEJ 32
Jorden, hvor denne ejendom er bygget på, har oprindeligt tihørt Langagergaard, og den hørte vist i nogle år til
Ross’s ejendom, men blev så i 1860 solgt fra til NIELS CHRISTOFFERSEN, som vist byggede ejendommen.
Sønnen CHRISTOFFER NIELSEN overtog 1871, og 1882 blev det CHRISTIAN CHRISTIANSEN KIEL, som
købte den, og siden dennes søn HANS KIEL, som fik ejendommen . Han havde den i mange år.
Derefter flere ejere, bl.a. 1946 DJERNES, 1957 MARTIN ANDERSEN,
m.fl. og idag er det FLEMMING NIELSEN.

Ved skellet til Vamdrup var der en del år Jordemoderhus fælles for sognene Vamdrup, Hjarup og Skanderup, men
i 1860-eme flyttede jordmoderen til Skanderup, og huset blev derefter benyttet til privat beboelse, indtil det blev
Qemet.

SKANDERUP. VEJE OG BEBYGGELSER
I begyndelsen af 1930-erne blev der foretaget en omfattende regulering af den gamle sognevej fra Skanderup
Kirke. Den førte gennem Skanderup og 3 betydelige sving blev dermed ændret.
Det første sving var vejen forbi det gi. Missionshus og derfra til det såkaldte Hjømehus. Her blev vejen i stedet ført
bagved Fattiggaarden (Hvidkærgård) og over denne gårds marker til Hjømehuset.

Det andet sving var fra Helenesminde forbi Mariegaard og det gamle gadekær (branddam) ad den nuværende
Engvej. Her kom vejen nu til at gå på modsatte side af huset Kastanieallé 5 - altså som Kastanieallé er idag.
Det tredie sving er det, som idag hedder Svinget. Her blev vejen i stedet ført gennem lærer Jørgensens velplejede
have, hvad han var yderst utilfreds med, og udmundede så i den gamle vej ved Grønvanggaard og den gamle skole
fra 1842.

Engvej, Svinget, Smedegyden og noget af Kastannieallé er jo noget af det centrale x det gamle Skanderup, og her
er der bygget en del på de gamle gårdes tofter, og der skal berettes om dette i det følgende.

ENGVEJ
Ved denne vej har der langt tilbage i tiden været et hus, som har tilhørt Mariegaard, og det er sikkert det, som ved
Matrikuleringen 1844 fik nr. 22 (Engvej 5).
Den modsatte side af vejen har fra gammel tid været såkaldt gadejord, som ejedes i fællesskab.
Denne 1700 kvadrat-alen jord blev bortsolgt ved offentlig auktion i 1875 og solgtes for højeste bud til SØREN
HANSEN HØG.
Han har så senere videresolgt af jorden, og der blev bygget 3 huse i området.
1885 købtes Engvej 2 af sadelmager FEDDE, og efterkommere af ham boede i mange år i nogle af husene.
1891 gav 12 bymænd fra Skanderup ved deres underskrifter erklæring om, at de intet krav mere havde på denne
gadejord.
LUDVIG NIELSEN havde i mange år et af husene ved den gamle branddam, og JENS P. JENSEN fik skøde på det
i 1949, og NIELS JØRGENSEN i 1954.
I de efterfølgende år er der sket en del på stedet, idet den gamle branddam er blevet opfyldt, og et par af de gamle
huse er fjernet, og NIELS JØRGENSEN har bygget et nyt hus i stedet - nemlig Engvej nr. 6.

Personligt har jeg nogle særlige minder fra den gamle branddam, når vi fra Grønvanggaard lørdag aften red
hestene gennem dammen - hvor var det let at strigle dem næste morgen! (ca. 1935-36).

SVINGET
Svinget nr. 1:
bygget af karetmager NIELS MØLLER. Her boede han og familien, mens hans gamle bolig på modsatte side af
vejen blev fuldstændigt ombygget og renoveret.
Derefter blev det solgt til ERNESTINE og H.P.GAMST fra Skanderupgaard. Dernæst flere ejere bl.a. ASTRID og
PETER QUIST LAURIDSEN, N.O.HANSEN m.fl.

Svinget nr. 4:
Her har landsbyens hjuler gennem umindelige tider haft deres hus og værksted.
RASMUS HANSEN overtog stedet i 1898, og det blev så siden videreført af KAREN og NIELS MØLLER, som
købte naboejendommen og byggede det nuværende hus og værksted.
Af beboere på den nedlagte naboejendom kan nævnes: LAURS TOFT og P. NIELSEN.
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Svinget nr. 6:
Denne ejendom har H.K.NIELSEN ladet bygge som aftægtsbolig, da han solgte Helenesminde i 1932. Han be
holdt samtidigt noget jord, der kom til at tilhøre huset.
Noget af denne jord har nok tidligere tilhørt den gamle gård nr. 8, der blev nedlagt i 1767.
H.K.Nielsens søn ERIK RAVN NIELSEN overtog stedet i 1948, og nogle år efter blev den købt af INGER og
HENNING MØLDRUP.

Svinget nr. 7:
på dette sted har den gamle Kgl. Rytterskole , som blev opført i 1725, været beliggende indtil 1842. Da blev der
bygget en ny skole mellem den gamle skole og Grønvanggaard.
Degnen N. SKOVGAARD beholdt den gamle skole, og man fik et stykke af degnens toft i bytte til byggeplads og
skolegård.
Den nye skole, som blev opført, er Svinget nr. 11. Degnen skulle give 85 rigsdaler i bytte for denne handel, men
det kneb ham lidt at betale denne sum.
Degnen Skovgaard døde 1847, og hans svigersøn KNUD HANSEN, som boede på nabogården (nr.3) overtog
hans ejendom.
Af en eller anden grund er nogle af disse handeler ikke blevet tinglæst, og man har kun de oplysninger, som findes
i de gamle Sogneforstanderprotokoller, og da man ville bygge skole i 1908 og afhænde den gamle og søgte om
tilladelse dertil, kom det til en hel del skriveri imellem amtet og den daværende sognerådsformand Thomas
Hansen, hvor amtet gør opmærksom på den manglende tinglæsning.
Smeden købte siden noget afjorden ved huset og brugte det til oplagsplads.
V. BØGESVANG ovvertog huset i 1934, og i 1948 købte J.H.HALD det, og 1949 N. FLUGT SØRENSEN efter
ham, og idag er det dennes enke, der har huset.

Svinget 9:
Denne ejendom er bygget, hvor der tidligere var skoleplads, og i 1912 købte tømrermester S.E PETERSEN skolen
og pladsen af Skanderup Sogneråd, og han byggede hus og værksted på stedet, mens skolebygningen blev solgt
fra. Petersen havde tømrerværksted der i mange år. Derefter flere ejere.

Svinget 11:
Det var som før nævnt sognets hovedskole fra 1842 til 1908. Derefter var den i nogle få år Friskole for Indre
Mission, hvorefter den kom en del i handel, og nogle år boede der 2 familier i huset.
ANDERS ANDERSEN købte det i 1932, derefter skomager JENSEN m.fl.
Svinget 12:
Her har den gamle gård nr. 8 været, og derefter boede der en væver på stedet, og så forskellige andre, indtil der
blev bygget BRUGSFORENING, og her har så været flere uddelere på stedet. De sidste 4 har været: MORTEN
LARSEN, A. OLESEN, H. MØLDRUP og HANS CARLSEN. CARLSENs bor dog ikke selv ved Brugsen, da de
har bygget hus ved Kastanieallé.
Svinget 18:
Dette hus og de efterfølgende 2 er bygget på toften, der tidligere tilhørte gård nr. 15 (Langagergaard).
I huset her var der i nogle år købmandsforretning. Der har været mange forskellige ejere i tidens løb. EDITH og
ÂGE TOFT havde den nogle år, indtil ALFRED GRAMS overtog det.

Svinget 22:
Har haft mange forskellige ejere bl.a. GUNDER GANDERUP, NIELS GANDERUP, E. JOHANSEN m.fl.
Svinget 24:
Her boede familien FREDERIK LAURSEN i mange år. Derefter sønnen LAURS LAURSEN, og idag P. CARL
SEN.
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SMEDEGYDEN

Bager Søllingvraa m. familie.

Smedegyden 1:
Den gamle gård nr. 15 blev udflyttet til Klebæk i 1853. Derefter var der høkerforretning her nogle år ved en høker,
der hed BERG. Derefter var her bageri og forretning i mange år ved JES SØLLINGVRA og hans familie som var
kendte mennesker i landsbyen.

Skanderup Landsbysmedie.

Smedegyden 2:
Her har landsbysmeden sikkert boet langt tilbage i tiden. J.P.HENRIKSEN købte af CHR. DAHL i 1919.
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J.P.Henriksen havde smedien i mange ar, og han byggede bl.a. nyt værksted.
Efter ham blev det GRETHE og VIKTOR KONGSTED JENSEN, der har drevet forretningen videre gennem
mange år.
Smedegyden 3:
på dette sted har der langt tilbage i tiden været et hus. Af de seneste ejere kan nævnes: H.J.JENSEN 1930, PETER
DAM 1952, og det er dennes enke MARY DAM, der nu ejer huset - matr.nr.llv.

Smedegyden 9:
Er omtalt under gi. gård nr. 5.

KASTANIEALLE
Kastanieallé nr. 4 og 7 Helenesminde og Mariegaard er allerede omtalt under gi. gårde nr. 2 og 3.
Kastanieallé nr 5:
Ved vejreguleringen i 1930-erne fik huset vejføringen på modsat side, end det havde haft før.
Huset har i mange år været brugt af Helenesminde som fodermesterhus, og i adskillige år boede enkefru JUUL
her, og i de seneste år har HANS JOHANSEN haft det som aftægtsbolig.
Kastanieallé 14:
Dette hus, som er af nyere dato, har OLAV BENDTSEN ladet opføre på jord, som tidligere har hørt under
Harbogaarden.

Kastanieallé 18 og 20: Harbogaarden.
Omtalt under gi. gårde i Skanderup nr. 12.
Kastanieallé 17:
Denne villa lod MATHIAS SKOVGAARD opføre 1931, da Falle Skovgaard overtog Mariegaard, og her boede
MARIE og MATHIAS SKOVGAARD i mange år. Herefter lærer THORVALD MADSEN og sidst JOHANNE og
FALLE SKOVGAARD.

Skanderup Kommuneskole,

Kastanieallé 19:
Kommuneskolen, som her blev bygget i 1908 fungerede som sådan indtil Forbundsskolen blev taget i brug.
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Af førstelærere, som har boet på skolen var:
CHRISTIAN PETERSEN 1908-10,
C.M JØRGENSEN 1910-36,
N. FREDERIKSEN 1936, og efter ham HØST MADSEN.
Af lærerinder var Frk. E. PETERSEN her i mange år. Desuden var her også bolig for flere skiftenden sygeplejer
sker.
A. ØRGAARD ANDERSEN købte skolen efter nedlægelsen og indrettede stedet som fabrik for finmekaniske
artikler.
Kastanieallé 24:
Er omtalt under gi. gårde nr. 3.
Har været forskellige ejere siden: KIRSTINE LAUENBORG 1904, J.P.HENRIKSEN 1947 og siden de nuvæ
rende ejere I.M. og MADS EG ANDERSEN.

Kastanieallé 25,27 og 28:.
Forholdsvis nye huse. Ejere, som lod dem opføre: HANS CARLSEN, JENS R. NIELSEN og JACOB MØLLER.
De 2 første på toften fra Grønvanggaard.
Kastanieallé 31 og 33:
Grønvanggaard og tidligere Anneksgaard. Se Gamle Gårde 4 og 17.

Kastanieallé 34:
Her var i en del år Pogeskole, bl.a. ved Fru Søndergaard, og den solgtes derefter af Sognerådet til A. HØYER,
WISSINGSMINDE, og blev benyttet nogle år af gårdens medarbejdere, hvorefter den blev købt af NIELS NIEL
SEN (tromme-Niels), som havde det i mange år ligesom sønnen FREDERIK NIELSEN og dennes enke STELLA
NIELSEN til hun døde i 1992.
Kastanieallé 36:
Nyere hus, og i en del år ejet af familien BRYLLE.
Kastanieallé 38:
Her har langt tilbage i tiden været en mindre ejendom med noget jord. Den hørte oprindeligt under den gamle
gård nr. 14, og skoleholderne MADS KNUDSEN og sønnen KNUD MADSEN havde den til 1773. Derefter blev
den overtaget af HANS HANSEN, som er tip-tipoldefar til Thomas Hansen på Tvedsgaard.
Han havde den iflg. indberetningen i 1785, og da var den sat i hartkorn til: 0-3-0-1.
Senere ejere: HANS og LAURITS TOFT, JOHANNES KRAGH BAK, F. KROGH, og HANS E. PHILLIPSEN.
De huse og ejendomme, der ligger mellem Grønvanggaard og Egeskovvej ved den nordlige side af vejen, er alle
bygget på jord, der tidligere har hørt under den gamle gård nr. 16 (Skanderup Nørgaard), men for nr. 39 og 43s
vedkommende har jorden dog senere været købt af Grønvanggaard.

Kastanieallé 39:
Forholdsvis nyere hus. Frk. M. HANSEN.

Kastanieallé 43:
Bygget 1936 som aftægts villa for lærer C.M. JØRGENSEN.
Købtes siden af vognmand V. BØGESVANG. Nu INGER og LAUST BØGESVANG.
Kastanieallé 45:
Et af de ældste huse ved denne side. I tiden efter 1900 boede cykelsmeden JOHAN L. BRUUN. Derefter havde
JOHANNES NIELSEN skrædderforretning her i mange år. Dernæst blev det købt af enkefru pastor ESKESEN og
siden af P.E.SØRENSEN.
Kastanieallé 44:
Her var oprindeligt en mindre landejendom. 1911 hed ejeren A. JØRGENSEN og i 1918 blev stedet købt til at
bygge Friskole på, og den er så blevet udvidet adskillige gange. Før i tiden hørte jorden ind under Ejersminde.
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Valgmenighedskirken med pastor Eskesen og hans kone.

Det tidligere Skanderup mejeri, som senere blev ombygget til valgmenighedskirke.
Kastanieallé 47:
Det er også et af de ældste huse ved denne side. Her havde DITLEV BUCHs enke fra Skanderup Nørgaard
aftægtsbolig og den blev i 1910 solgt til præstebolig for SKANDERUP VALGMENIGHED, og her har de skif
tende præster for Valgmenigheden så boet:
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ASGER ESKESEN,
SØGAARD ANDERSEN,
TYGE SVENDSEN,
GUDMAND HØYER,
KJÆR PETERSEN,
KAREN MYNSTER og
RAGNA PETERSEN.

Kastanieallé 48:
Her opførtes det første andelsmejeri i 1888 efter at jorden var købt af P. NYBOE, som dengang havde Ejersminde.
Den første mejeribestyrer var N.P. JEPSEN, og han efterfulgtes af N.P. NIELSEN, som fulgte med til Lunderskov,
da mejeriet blev flyttet dertil.
Efter at der havde været kasseinfabrik i de tidligere mejerilokaler blev bygningen 1923 solgt til SKANDERUP
VALGMENIGHED, som fik skøde på det den 27. februar, hvor de fik indrettet Kirke og kirkegård m.m.
Kastanieallé 51:
Her opførtes i skæbneåret 1914 SKANDERUP EFTERSKOLE, og den har på mange måder været med til at sætte
sit præg på landsbyen, og det er vel især den første forstander PALLE KIRK samt efterfølgerne HELSTRUP
ANDERSEN, og siden OLUF KLINTING,der sammen med utallige lærere har gjort denne skole kendt og anbefalel
sesværdig i vide kredse.
I de seneste år har der været flere skiftende forstandere bl.a. H. JUUL DAM, og nu A. JESSEN.

Kastanieallé 53:
Her fik forstander Kirk bygget ejendommen HVIDHOLT, hvor der i adskillige år blev drevet landbrug - til dels i
forbindelse med skolen. På ejendommens jord er der så siden blevet bygget flere huse (Palle Kirksvej).

Kastanieallé 57 og 59: Mejerihuse.
Kastanieallé 60: Se gamle gårde nr. 13.
Kastanieallé 61:
Landbrugsejendom, som ANDERS ANDERSEN fik udstykket i ca. 1906, men som siden blev købt af JAC KRAGH
og som siden har været ejet af familien KRAGH - nu SVEND KRAGH.
Kastanieallé 63:
Nyere bebyggelse: P.E KRAGH.
Kastanieallé 65:
Hører med blandt ældre huse ved denne side - en tid var her købmandsbutik på stedet. Skiftende ejere. Nu H. V og
L.K. PEDERSEN.

SKANDERUP LANDEVEJ
Langs Skanderup Landevej blev der i 1800-tallet bygget en del ejendomme og gårde.
Den første var DAMKJÆRGAARD (DAMKJÆRHUS), og derpå RØRKJÆRGAARD.
Det første stykke jord på den nordlige side af vejen ffa Skanderup hørte oprindeligt til Præstens Anneksgård, men
det blev senere overtaget af degnen SKOVGÅRD. Derefter af dennes svigersøn KNUD HANSEN, som solgte det
i 1854.
1872 og derefter blev der bygget 4-5 mindre ejendomme på jorden. Skellet mellem disse ejendomme er ændret i
tidens løb, og en enkelt af dem er helt forsvundet.
Skanderup Landevej nr. 1:
Her har tidligere været en ejendom på hjørnet af Egeskovvej, men den er nu fjernet.
Af beboere kan bl.a. nævnes 1860: LARS PEDERSEN, N. SARTOV, A. THAISEN, J. MØLLER m.fl.
Stedet, hvor CARL HANSEN nu bor, blev bebygget første gang 1858 af H.P. WIUF. Derefter flere ejere siden
1905: NIS CHR. ASMUSSEN, ASMUS ASMUSSEN, og nu RUTH og CARL HANSEN.

148

Skanderup Landevej nr. 3:
Nyere bebyggelse: A. og K.E. LARSEN.

Skanderup Landevej nr. 5:
1858 købtes stedet af H.C. CRAMER, og han byggede en ejendom på ca. 5 tdr. land, som senere solgtes til
SKANDERUP OG HJARUP SOGNERÅD som jordemoderbolig.
Nogle år efter blev det overtaget af amtet, som i 1916 solgte det til ASMUS ASMUSSEN. 1935 købtes det af E
MARZUR, og H. MØLBY købte en del år senere.
Skanderup Landevej nr. 11:
1862 købt af H.Ø. IVERSEN, så af H.O.HUNDEVAD, NICOLAI E JENSEN, og i 1927 købtes det af CHR.
HANSEN, som boede her i mange år, og var kendt som tækkemand.

Skanderup Landevej nr. 18:
I sogneforstanderskabets protokol den 23. maj 1850 er der en klage over, at JACOB PETERSEN havde bygget et
hus for tæt på vejen ved Skanderup Landevej, men trods klagen blev det dog ikke fjernet. Af beboere i tidens løb
kan nævnes bl.a. PETER JØRGENSEN og familien PHILLIPSEN.

Skanderup Landevej 19:
1862 købtes det af H.Ø. IVERSEN; derefter af H. HUNDEVAD. 1918 af PETER ESBENSEN, 1938 af SOFIE og
AKSEL ESBENSEN, og de købte bl.a. jord indtil ejendommen fra H. Mølby.
Stedet er nu overtaget af sønnen VESTI ESBENSEN og svigerdatteren ANNA, og de har haft det i mange år.
Skanderup Landevej nr. 23: HØJRUPSMINDE.
Stedet har oprindeligt været Grønvanggårds udmark, og her opførtes ca. 1811 en ejendom, som KNUD JACOB
SEN havde nogle år, og derefter CHR. N. WRÅ, og der blev købt jord fra Hagstedgård og Engholm.
Sidst i 1840 blev det købt af sognefoged RASMUS HØJRUP, som var søn af pastor Højrup. Han havde solgt sin
gård i Dollerup til Dollerupgård, og efter ham fik den navnet Højrupsminde.
Han solgte den i 1850 til overvagtmester MARTENS, som havde den i mange år. Gården blev en tid kaldt
Vagtmestergården.
I de følgende år var der flere ejere bl.a. HANS P. FRIES, C.A. von BÜLOW, P.M. PETERSEN og i 1883 købtes
gården af H.F.BECH, som havde den i mange år, og han var bl.a. med til oprettelsen af Skanderup Valgmenighed
- og en tid var han formand herfor.
H.F.BECH solgte 1912 til H.O. HUNDEVAD, som igen i 1916 solgte videre til RASMUS RASMUSSEN, Velling.
I 1926 blev gården købt af HALVOR MØLBY, og han drev den gamle gård på fortrinlig måde, indtil sønnen
BERTEL MØLBY overtog den. Han er stadig ejer af den.
Skanderup Landevej nr. 24:
Bygget på jord fra Damkjærgård. Af ejere kan bl.a. nævnes: J. CHR. ANDERSEN, ALFRED ESKILDSEN, og
1935 CARL OXHOLM HANSEN, og derefter sønnen K. OXHOLM HANSEN.
Skanderup Landevej nr. 26: RAVNSBJERG.
Huset er muligvis bygget som bolig for teglbrændere, der har arbejdet ved teglværket ved Damkjærgård.
Omkring århundredskiftet og mange år frem boede tækkemanden NIELS PETERSEN her, og derefter var der
flere skiftende ejere.

Skanderup Landevej nr. 28: Damkjærgård.
Se GAMLE GÅRDE I SKANDERUP NR. 6.
Skanderup Landevej nr. 30:
Nyere bolig bygget som aftægtshus for HELENE og JØRGEN JØRGENSEN.
Skanderup Landevej nr. 31:
Jorden udstykket fra Hagstedgård.
Af ejere kan nævnes: GRUBACH, og i 1935 CARL OXHOLM HANSEN, som i mange år havde gartneri på
stedet.
Skanderup Landevej nr. 34:
Ældre ejendom bygget på Damkjærgrds jord. Før århundredskiftet havde N. SARTOV den, derefter bl.a. GEORG
BRUN og CHRISTIAN JØRGENSEN fra Damkjærgård den, og så KIRSTEN og KNUD E. HENRIKSEN.
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Skanderup Landevej nr. 39. Hagstedgård:
Bygget på Harbogårdens udmarker i 1835. Første ejer var: SØREN PETERSEN fra Sdr. Vilstrup. Han gik under
navnet SØREN HAGSTED.
1879 købte KIRSTINE og P.P.LAUENBORG gården, og de solgte i 1903 videre til IVER J. SCHMIDT.
Derefter flere ejere: J.A.SKOV, HARALD NIELSEN, H.P.JØRGENSEN, JENS GEORG CHRISTENSEN i 1916,
ogi 1951 overtog en datter og svigersøn KAREN og A. DAM HANSEN.
Skanderup Landevej nr. 40:Rørkjærgård.
Denne gård er bygget på udmarkerne til gård nr. 1 (lagt under Wissingsminde).
Den blev bygget ca. 1813 af PEDER IVERSEN, og det blev en datter og svigersøn HANS ANDERSEN, der
derefter fik gården.
Hans Andersen døde 1846, og enken blev så gift med JENS MIKKELSEN BUHL, og deres søn MIKKEL MAD
SEN BUHL havde gården til 1912, hvor MADS TH. PETERSEN købte den.
Dennes søn SOFUS PETERSEN førte den videre, og derefter Sofus Petersens søn NIELS JØRN PETERSEN og
hans hustru METTE K. PETERSEN.
Skanderup Landevej nr. 45:
Denne ejendom er opført på jord, som er købt fra Hagstedgård ag HELENE ENGHOLM i 1924, som havde den i
mange år.
Siden er den blevet købt af INGER og KARL GEORG NIELSEN.
Skanderup Landevej nr. 49:
Jorden til dette statshusmandsbrug købtes fra Hagstedgård i 1930erne, og ejerne har været: ÅGE SØRENSEN,
MORTEN PAGÂRD KORNTVED m.fl.
Skanderup Landevej nr. 51:
Oprettet som statshusmandsbrug ligesom nr. 49 med jord fra Hagstedgård i 1930erne. JOHANNES JØRGENSEN
havde ejendommen i mange år, og nu datteren GERTIE JØRGENSEN.
Skanderup Landevej nr. 53:
Dete hus er også bygget fra jord fra Hagstedgård, og det har været ejet af SKANDERUP NYGÅRD.

Skanderup Landevej nr. 59: Skanderup Nygård.
Denne gård er bygget på udmarkerne til Gård nr. 1 (og overtaget af Wissingsminde).
Det var en søn fra Wissingsminde, der i 1853 lod den bygge. JEPPE NIELSEN købte den i 1877, og efter en
tvangsauktion blev den købt af KNIPSCHILDT i 1887, som havde den til 1898.
Derefter fik den skiftende ejere: H.N.CHRISTENEN, MADSEN, HARALD JUHL, SØREN SØRENSEN
SPANNER, og 11922 J. HAURBALLE, som havde den til 1948, hvor MATHIAS VIBERG købte gården. Den er
siden overtaget af sønnen HENNING VIBERG.

HYLKEDALSVEJ og MØLLEVANG
Omkring midten af 1800-tallet blev der bygget flere ejendomme og gårde i den østlige del af Skanderup.
Foruden førnævnte Skanderup Nygård også Frederiksminde, Pargumlund, og Nørgårdslund m.fl.
Ved en vejregulering og forlægning for den del år siden, hvor vejen blev før udenom Møllevang, blev der ved her
basis for et nybyggeri. Derfor blev der bygget en del huse på stedet, men disse huse er ikke omtalt her.

Hylkedalsvej 136. Skovhøj:
Her ved sogneskellet til Seest blev der i slutningen af sidste århundrede bygget en lille gård på en skovlod, som
oprindeligt havde hørt til Harbogaarden i Skanderup.
Desuden var der også et mindre hus ved skovkanten, men det er fjernet for adskillige år siden.
Skovhøj blev 1905 solgt af GERMAN WENDELBOE til JACOB KYSTER.
1919 fik CHRISTEN POVLSEN skøde på stedet, og svigersønnen S. FREDLEV JENSEN overtog det den 16.
februar 1942, og idag ejes det af G. og KNUD E. JENSEN.

Hylkedalsvej 141. Siverland:
Det meste af jorden her har nok tidligere hørt under Rørkjærgård, men der er sket adskillige mageskifter af jord
150

her i området. KNUD FÅBORG var den første ejer her på stedet, og han solgte ca. 1860 til ASMUS JOHANSEN
fra Als.
Sønnen P HENRIK JOHANSEN overtog den i 1890, og dennes søn PETER JOHANSEN fik gården i 1927, og
dennes søn igen HENRIK JOHANSEN overtog derefter gården og har den stadig idag.
Hylkedalsvej 143:
En del afjorden her er udstykket fra Siverland, samt noget mageskiftet m.v.
A. THAYSEN havde stedet til 1904, hvor JACOB MØLLER købte. Derefter mange mageskifter og jordhandeler.
ANTON LYGUM købte 1918 og Peter Johansens søster MAGDALENE JOHANSEN i 1936.
Derefter flere ejere. Idag er det: H.M. HOLST.
Den østlige side af amtsvejen Kolding-Ribe blev ved udskiftningen tildelt Grønvanggaard i Skanderup, og på
denne mark blev der efterhånden bygget et par gårde af folk fra Hjarup.

Hylkedalsvej 149. Frederiksminde:
MORTEN BONDESEN fik skøde på stedet i 1846 og han var gift med MARGRETHE JENSDATTER - Jens
Larsens datter fra Hjarup Vestergård - og hun var enke efter kromanden Søren Fløjstrup.
De var begge stærkt prægede af de såkaldte gudelige vækkelser, som havde været med til at sætte sit præg på
Hjarupegnen i første halvdel af 1800tallet.
Morten Bondesen lod så Frederiksminde bygge, og han var en tid medlem af sogneforstanderskabet i Skanderup
Sogn.
11870 overtog sønnen SØREN FLØJSTRUP BONNESEN gården, og han var en tid sognerådsformand i Skanderup, og købte senere Drabæks Mølle, men han døde allerede i 1888.
Frederiksminde blev samme år købt af CHR. S. THYGESEN.
I de følgende år blev der handlet en del med gården:
1902 POULNYBOE,
1908 J. SKOV,
1916 RASMUS GRUMSTRUP,
1917 HANS ENGEBJERG,
1928 NICOLAJ MØLLER,

og denne havde gården en del år, hvorefter han solgte til THOMAS THOMSEN, søn af Valdemar Thomsen,
Rosenlund. Thomas Thomsen var en tid sognerådsformand og derefter medlem af Folketing, Amtsråd og
Kommunalbestyrelse.
Sønnen ANDERS LUNDEN THOMSEN havde derefter gården, men omkom ved en tragisk flyveulykke .
Gården blev derefter solgt til JØRGEN SKOU, Langholtgård i Seest.
Hylkedalsvej 147:
Hus, som er bygget ved siden af Frederiksminde til gårdens medarbejdere, er idag beboet af den tidligere ejer af
gården: GERDA og TH. THOMSEN.
Hylkedalsvej 153. Pargumlund:
1860 byggede TONNE TONNESEN ANDERSEN gården her, men allerede i 1872 solgte han og flyttede til
Vamdrup, hvor nogle af hans efterkommere skal være af den kendte hestehandler ANDERSEN-slægt.

HERMAN KLINGE JØRGENSEN købte gården i 1872, og
PETER P. TOFT i 1893,
GODTFRED CHRISTOFFERSEN i 1906,
JOHANNES L. LARSEN i 1922.
Han solgte til VALDEMAR NIELSEN, som kom fra Vendsyssel, og han havde den i mange år, indtil J. EMMANUEL
NIELSEN overtog den i 1952.
Han solgte den efter mange års forløb til JENS REFSBECH fra Bastrup, og det meste af jorden blev solgt fra
gården til Langholtgaard.

Hylkedalsvej 157. Lykkebo:
Her ved sogneskellet til Hjarup har der i mange år været et hus me mange skiftende beboere. Har en tid hørt til
Tankedal.

Møllevang:
De nyere huse omtales ikke hen Kun de 4 er af ældre dato.
Møllevang 4:
Her var i mange år smedeværksted. MARTIN KNUDSEN var her flere år, derefter JØRGEN JØRGENSEN, som
stadig bor her efter ophør af smedeværkstedet.
1901 og 1911 var H. SØNDERGAARD smedemester her.
Møllevang 6:
Her byggedes i 1860erne SKANDERUP MØLLE, og det er jo den, der har givet navn til området her (Mølle
vang).
Den ejedes 1863 af H.QUIST og POVL PETERSEN i Nagbøl. Derefter af H. BOISEN.
Den er benævnt som mel- og grynmølle, og i 1883 beskrevet som en 8-kantet, hollandsk vindmølle med spåntag.
1887 har HENRIETTE CHRISTENSEN og CHR. JØRGEN HANSEN møllen.
Derefter flere ejere bl.a.:

JENS CHR. CHRISTENSEN,
CHR. JØRGENSEN,
ALE ANDERSEN,
og i 1924 KNUD KNUDSEN.
Derpå enken og datteren ELISABETH KNUDSEN.
Senere: P. ULDALL.

Helga Jensens stue på Lervang,

Møllevang 34. Lervang:
Her var i mange år en mindre landejendom, og den købtes 1911 af JENS HANSEN LARSEN, som havde den i
mange år, hvorefter adoptivdatteren HELGA JENSEN i mange år førte den videre. Derpå skiftende ejere.
Møllevang 35: Den gamle telefoncentral.
Er formodentlig bygget omkring århundredskiftet. Flere skiftende ejere:
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H.C.CHRISTOFFERSEN,
MARGRETHE NISSEN 1906,
H.PJONASSEN,
L. FRANDSEN,
M. THOMSEN,
IB THORSEN 1932,
H. KRUSE 1938,
M. JOHNSEN 1941,
KIRSTINE BRODERSEN 1946,
SEVERIN HANSEN 1948 og idag: EGON PETERSEN.

HJARUPVEJ
Jorden langs med Hjarupvej hørte oprindeligt til Ejersminde, men et stykke af den var degnens skolelod, og
desuden var der et stykke, som var tiltænkt smeden, men som siden blev lagt til gård nr. 15 i Skanderup.
På denne jord og på stedet, hvor Engholm nu er, var der de 2 første bebyggelser på Hjarupvej.
Forbundsskolen og de nyere bebyggelser vil ikke blive omtalt her.
Hjarupvej nr. 19:
Jorden har oprindeligt hørt til Ejersminde, men noget har også en tid hørt til Lindegård i Hjarup.
Familien TONNESEN fik skøde på stedet i 1928.

Hjarupvej nr. 22:
Ejendommen er bygget på den tidligere skolejord, og der har været adskillige ejere i tidens løb, bl.a.:
A. LYGUM, NIS DAHL, og fra 1958 FREDERIK MADSEN m.fl.
Hjarupvej nr. 24:
Er ligeledes bygget på den gamle skolelod, og er idag beboet af I.G.og EJVIND GRAM.
Hjarupvej nr. 27:
Nyere bebyggelse, hvor Fru K. ENGHOLM boede en del år, og idag er den beboet af datteren GERDA RASK.

Hjarupvej nr. 28:
Var som tidligere nævnt en af de første bebyggelser ved Hjarupvej, og det solgtes i 1832 fra gårdejer HANS
MIKKELSENS gård nr. 15.
HANS LAURSEN købte det, og byggede ejendommen , som blev kaldt Kolykkegård. Sønnen LAUGE HANSEN
overtog den i 1862.
Derefter flere ejere:

1875 NIS HANSEN,
1878 JØRGEN HANSEN,
1885 JES MØLLER,

og denne havde stedet i mange år, hvorefter ALFRED HENRIKSEN købte i 1928, og Fru Henriksen blev boende
på stedet mange år efter mandens død.

Hjarupvej nr. 32:
Jorden til denne ejendom er også på et gammelt kort markeret som smedens lod.
MOGENS NIELSEN havde først stedet, og så NIELS NIELSEN indtil det i 1925 blev købt af MARIE og JENS
JENSEN, og her havde de deres virke i mange år. Jens Jensen var desuden mælkekusk i flere år.
Hjarupvej nr. 35: Engholm.
Hovedparcellen til gården har oprindeligt hørt til den gamle gård nr. 10 i Skanderup.
Den første ejer var PETER BERTRUM (BERTRAMSEN), og han efterfulgtes af svigersønnen SØREN ERIK
SEN, som havde stedet ved Matrikuleringen 1844.
11848 købte HANS JENSEN stedet, som ved folketællingen 1850 betegnedes som et boelssted.
Hans Jensen var gift med ANE ANDERSDATTER, og han købte vistnok jord ind til fra Damkjærgaard.
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Sønnen ANDERS HANSEN ENGHOLM fik skøde på gården den 14. oktober 1885, og han var gift med HE
LENE PEDERSEN, og det blev så deres søn CHRISTIAN HANSEN ENGHOLM, der sammen med hustruen
KIRSTINE kom til at overtage gården.
Efter Chr. Engholms død blev gården drevet videre med forskellige bestyrere, indtil datteren GERDA og sviger
sønnen OTTO RASK overtog gården. Idag er det så deres søn HANS CHR. RASK, der sammen med hustruen
KAREN viderefører slægtens gård.

EGESKOVVEJ. JORDEMODERVEJ
Denne vej har sin særlige historie, som skal fortælles andetsteds.
Egeskovvej nr. 1:
Nyere hus, som er bygget ca. der, hvor der tidligere var et ældre hus. Ved modsat side af vejen var der et hus, hvor
J. MØLLER boede en del år, men nu er huset fjernet.
Egeskovvej nr. 8:
1915 fik LYTSEN skøde på denne ejendom, som er bygget på et hjørne af den jord, som engang hørte til Præstens
Mensalgaard, og endvidere fik han noget jord fra Skanderup Nørgård.
L. STRÅRUP fik stedet i 1941, og siden er det dennes søn ARNE LYTSEN STRÅRUP, der har overtaget stedet
sammen med søsteren ESTER PETERSEN. Denne søster har en del år været formand for Landsbyforeningen i
Skanderup.
Bagved nr. 8 har der tidligere været et hus, som en tid var fodermesterbolig for Skanderup Nørgaard, men nu er
det fjernet.
Egeskovvej nr. 17: Skanderup Nørgaard.
Se GAMLE GÅRDE i Skanderup, nr. 16.
Egeskovvej nr. 16 og nr. 18:
Tidligere boliger for gårdens medarbejdere, men nu udnyttet på anden måde. Tidligere har der også været en
ejendom her kaldet Skjælmholt. Her boede 1861 HANS P. LYHM og i 1882 SEVERIN LYTSEN og i 1886
ANDERS LAURITSEN, som 1888 solgte til N. BRANDT, Rosenlund. Jorden blev nu lagt under Rosenlund
og ejendommen fjernet.

De nyere bebyggelser Enghaven og Søndergyden i Skanderup er ikke medtaget eller omtalt her.

ULVERYGGEN
På ud- og skovmarken, som oprindeligt hørte til Skanderupgaard, blev der omkring 1829 opført et par ejen
domme. Den ene - Skjelmholt - er tidligere nævnt. Den anden var der, hvor nr. 9 nu ligger, og blev dengang kaldt
Uhlkrog. Nogle år senere blev gårdene Rosenlund og Nørgårdslund opført, men først mange år senere blev den
vej, som nu kaldes Ulveryggen optaget som Kommunevej.
Ulveiyggen nr. 7: Rosenlund.
Gården er bygget ca. 1859, og A. PETERSEN var den første ejer. Han var bl.a. den ene af de 2 mænd, der var
udpeget af sogneforstanderskabet til at bistå ved eksproprieringen ved anlæggelsen af jernbanen i 1863-66.

1875 fik NIELS L. BRANDT skøde på gården, og han blev gift med SIDSEL KATRINE BUCH - en datter fra
Skanderup Nørgaard.
N. Brandt døde forholdsvis tidligt, og enken blev 1893 gift med PEDER JENSEN, og han havde så gården til
1901, hvor Sidsel og Niels Brandts søn KARL BRANDT overtog den. Han var gift med MAGDA PETERSEN fra
Simmersted.
1912 blev den så købt af S.P.HANSEN, der var tidligere mejeribestyrer, og han havde gården til 1916, hvor den
blev købt af VALDEMAR THOMSEN, som var af den kendte Thomsen-slægt fra Thomasminde i Hjarup.
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Valdemar Thomsen var sognerådsmedlem i Skanderup og desuden i mange år Folketingsmedlem og landskendt
for sit arbejde indenfor foreningen L.S.(Landbrugets Sammenslutning).
Idag er det Valdemar Thomsens dattersøn JOHANNES BOGH, der er ejer af Rosenlund. Han har købt en del jord
ind til gården.

Ulveryggen nr. 9:
Her på stedet har den gamle ejendom Uhlkrog været, og der boede i mange år en mand ved navn IVER ANDER
SEN her. Derefter mange forskellige ejere, og idag er det A. og B. THOMSEN.
Ulveryggen nr. 10:
Har været brugt som medarbejdeerbolig for gården Nørgaardslund.

Ulveryggen nr. 12. Nørgaardslund:
Gården her er udstykket fra Skanderup Nørgård i 1855, og det var en søn herfra PETER ROED ANDERSEN
BUCH, som var den første ejer, mens broderen Ditlev Buch overtog fødegården.
Peter Buch blev 1855 gift med ANNE MARIE CHRISTENSEN fra Vrannerup, og fra dette ægteskab var der
sønnen ANDERS P. BUCH, som siden fik gården Gelballehave en del år.
Peder Buch blev gift 2. gang 1872 med hans broder MARKUS BUCHs enke, som tillige var deres kusine og født
på Ejersminde i Skanderup. JOHANNE CATHRINE STEFFENSDATTER og PETER BUCH blev viet i Holmens
Kirke i København.

I dette ægteskab var der bl.a. datteren SIDSEL KATHRINE, som i 1896 blev gift med pastor H.J.BIRK, som var
født i Nagbøl.
Peter Buch var en betydelig mand på egnen, som en tid var formand for sogneforstanderskabet og med til at
oprette Kolding og Omegns Foderstof- og Gødningsforening, og han lod opføre en 8-kantet hollandsk vindmølle
lidt fra gården.
Efter Peter Buch havde FREDERIK TH. JUNG gården i nogle år, og den blev derefter købt af forsikringsselskabet
Hafnia.
1905 blev den købt af LAURITS LAURIDSEN fra Grimmeshave ved Hjørring.
I 1911 går den på tvangsauktion, og købtes så af C.A.JØRGENSEN fra Langå, som i 1913 videresolgte den til
købmand SCHØNNING, S. OLSEN og L. NIELSEN fra Horsens.
Året efter solgte de til A. HØYER, SØREN HAUE og OLAV OLSEN, som i 1922 solgte videre til LAURITS
EDVARD JACOBSEN. Forinden købet havde han været bestyrer på gården en tid.
Han havde så gården i adskillige år, indtil en datter og svigersøn OVE LUNDEN overtog den i 1956.
Den er så senere købt af ELLEN og NIELS JENSEN, som også har den idag.

Andre ejendomme på Skanderup jord: WISSINGSMINDEVEJ.
En ny vej blev etableret til Wissingsminde, efter at vejen gemmen Skanderup var blevet reguleret, og der er så
blevet bygget nogle huse ved denne vej. Disse huse har især fungeret som medhjælperboliger for folk på gården.
Desuderi var der de 2 gamle gårdstuehuse fra: DE GAMLE GÅRDE nr. 7 og nr. 10.
Hjømehuset - nu Kirkevejen 60.
Dette hus har tidligere hørt under Wissingsminde, og der var noget jord til, som senere er solgt til Ankhøjgård.
Huset har haft mange forskellige beboere i tiden, bl.a.:
Bødker SKØTT, P. NIELSEN, H. FOGTMAN, SØREN NIELSEN, N. GANDERUP, GRØNDAHLS o.m.fl.

NAGBØL KIRKEVEJ
Denne vej er en gammel vej, som førte fra landsbyen Nagbøl til sognets kirke, og denne kirke benævnes flere
steder som Nagbøl Kirke, hvilket vel ikke var helt uberettiget, da jorden omkring kirken samt selve kirken i
mange år tilhørte Nagbølgård, men det var først omkring 1800-tallet, at vejen til kirken fik sine første bebyggel
sen Viborggaard og Ankhøjhus.
Jorden langs med denne vej har fra gammel tid hørt til Nagbølgårdene, og ved udskiftningen i 1770-eme fik disse
gårde tildelt betydelige jordstykker her.
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Ved anlæggelsen af jernbanen sydpå 1866 blev der bygget ledvogterhus her ved banen, men ved opførelsen af en
bro over ca. 1920 , blev dette ledvogterhus overflødigt, og det er så efter en del års forløb fuldstændig jernet.
Beboere i dette vogterhus var først skiftende ledvogtere og fra 1926 til 1930 var det familien OSKAR ANDER
SEN og dernæst i mange år EMIL NIELSEN og hans familie.
De nuværende beboere ved vejen:
Nagbøl Kirkevej nr. 3. Ankhøjgaard:
Markerne her har fra gammel tid haft navnet ARNHØJ eller ANDHØJ og ANKHØJ - sådan fremgår det af gamle
jordebøger.
På det yderste af Ejesejes jord (gård nr. 2) opførtes omkring begyndelsen af 1800-tallet en mindre landejendom på
ca. 4 skæpper jord.
Den første ejer var JENS JENSEN og derpå POVL SØRENSEN, og han betegnes som husmand og daglejer. Af
efterfølgerne kan nævnes: JOHAN WYRTS, som var smed.
11867 købte PEDER JENSEN NØRGÅRD og hans forlovede JULIANE SOPHIE JØRGENSEN fra Andst stedet,
og de fik en del jord købt ind til bl.a. fra Præstegaarden og Stændergaard.
Gården blev så siden overtaget af sønnen og svigerdatteren PEDER og KIRSTINE NØRGÅRD, og de havde den

til 1938, hvor P. SIDELMAN havde den i nogle år.
1944 købtes den af KETTY og VILLADS PETERSEN, som måtte afhænde deres gård i Skrydstrup til anlæg af
flyveplads.
De havde gården til den blev overtaget af sønnen ABEL PETERSEN og hustruen KIRSTEN.
De har bygget en del om ved gården, ligesom de i begyndelsen havde en del fedekvæg, og siden har de haft en
større kartoffelavl, og de har købt en del jord til.

Kielsminde, Nagbøl.

Nagbøl vej nr. 5. Kielsminde:
Jorden til denne gård er oprindeligt kommet fra Nagbøl Præstegård.
Den første del blev solgt 1854 til N.H.SØGÅRD, og han efterfulgtes af SØREN HANSEN, og denne i 1867 af

P.M.VESTERBY, og denne solgte i 1879 til den nuværende ejers oldefar NIS CHRISTIANSEN KIEL.
Han købte så mere jord fra Nagbøl Præstegård i 1885, som jo nu havde besvær med at havejord på den modsatte
side af det nye jernbanespor.
Sønnen ANDREAS KIEL overtog gården i 1899, og han fik yderligere jord fra Nagbøl Præstegård. Gården var
særpræget af, at der stod - KIELSMINDE - på tagstenene mod nord, og - ALT AF NAADE - mod syd.
SIGNE og LAURIDS KJEL - den næstældste søn - blev derpå ejere af gården, og de købte bl.a. gården Bommekær
i V. Vamdrup, og den blev drevet sammen med Kielsminde.
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1976 overtog sønnen KNUD KIEL, som er gift med KIRSTEN TOP, gården . De har en stor kvægbesætning, og
de har bygget en del og købt jord ind til gården.
Nagbøl Kirkevej nr 7:
Nyere hus bygget ved vejen til Kielsminde på jord, der har hørt til Viborggård.
I nogle år boede enkefru LOUISE KIEL her, og nu har ASTA og FINN HEDEAGER det.
Nagbøl Kirkevej nr. 9. Viborggård:
Gården er bygget på jord fra Ejeseje i Nagbøl, og det er sikkert den første ejendom omkring 1800 ved denne vej.
Den første ejer var PEDER IVERSEN, og han efterfulgtes af HANS NICOLAJSEN i 1814.
Han havde den til 1830, hvor ANDERS JESSEN fra Ødis købte den, og han overdrog den i 1854 til sin søn HANS
ANDERSEN, der var gift 2 gange.
I adskillige år havde Sogneforstanderskabet for Skanderup Sogn deres møder på gården - hvorfor vides ikke.
Sidst i århundredet kom gården en del i handel, og af ejere kan nævnes:

P. PEDERSEN LAUENBORG,
ANDREAS JØRGENSEN,
HANS J. PETERSEN,
HANS NIELSEN HANSEN 1905,
NIELS THOMSEN NIELSEN,og
NIELS L. JENSEN
havde den så en del år, hvor efter han mageskiftede med A. SCHMIDT PETERSEN på Tinghøjgaard.
Han solgte efter nogle år til ANNA og JOHANNES QUIST POVLSEN, som havde den nogle år og fik en ret stor
kvægbesætning til gården.
Ved deres salg af gården, blev det meste afjorden solgt til Ankhøjgård, mens bygningerne havde skiftende ejere,
bl.a. K. HABEKOST og FINNEMAN VIUF, indtil de blev købt af VIVI og BRODER HOLM, der har ladet opføre
nogle store minkhaller, og de har stadig stedet i 1994.

Nagbøl Kirkevej nr. 10. Nagbøl Nygaard:
Gården er omtalt under: Gamle Gårde i Nagbøl - nr. 1 A. Stuehuset, som er det eneste, der er tilbage af den gamle
gård, er stadigvæk beboet af Arne Eskesens enke SIGNE ESKESEN.
Nagbøl Kirkevej nr. 12: Planteopformeringsstation.
Denne købte i 1981 Nagbøl Nygård og lod her opføre denne opformeringsstation for sygdomsfri planter, og
forstander for hele foretagenet er PER S. MORTENSEN, og han har sammen med sin familie også privatbolig
her.

VEJE OG BEBYGGELSER
NAGBØL - DOLLERUP - KOTRAPPEGYDEN
Kotrappegyden er sikkert en meget gammel vej. Hvor gammel den er, og hvornår navnet er blevet til, kan vel ikke
siges med sikkerhed.
August E SCHMIDT skriver i „SKANDERUP SOGN“:
„Navnet forklares af de Trapper Kreaturerne på deres Gang til og fra Skoven danner i Vejens Smadder. Gyde =
smal Vej. Vi har her sikkert en gammel Forte, der har faaet dette løjerlige Navn.“
På det gamle matrikelkort, der er opmålt 1821, er vejen tydeligt markeret, og den går direkte fra Nagbøl vej og op
til Nagbøl skov og gennem denne og derfra til Dollerup.
Vejføringen fra Nagbølvej er siden ændret noget. Måske er dette sket efter udflytningen af og opførelsen af Petersminde 1856, og frakørslen fra Nagbølvej så siden etableret ved denne ejendom? Vejen fra skoven og til Dollerup
blev jo fuldstændigt ændret ved anlæggelsen af Vestbanen 1875.
Efterhånden blev besværlighederne for store ved at have jord modsat side af jernbanen, og bønderne i Dollerup
solgte eller mageskiftede deres marker omkring Nagbøl skov.
To ting er værd at bemærke angående Kotrappegydens fortidige betydning:

1. Vejens betydning for gårdene i Dollerup som adgangsvej til landsbyens betydelige marker og skov parceller i og
ved Nagbøl skov.
2. Vejen har af forskellige grunde været en meget benyttet smuglervej.
ad 1:
Hvad det første angår, så blev der i 1774-76 ved udskiftningen og fordelingen af den hidtidige fællesjord, som
hørte til Nagbøl og Dollerup, og som var beliggende imellem de to landsbyer, samtidigt delt skoven mellem de
daværende 3 gårde i Dollerup og de 5 gårde i Nagbøl.
Ved denne lejlighed fik bønderne påbud om snarest muligt at få deres skov og jordstykker omdiget og indhegnet,
og fra den tid og fra efterfølgende år har vi disse gamle diger i vore skove og på vore marker.
Ved denne fordeling 1774-76 fik bønderne i Dollerup meget jord og skov her ved Nagbøl skov. I de følgende år er
der så foretaget mange handeler og mageskifter, og de er vanskelige at beskrive i hvert enkelt tilfælde.
Såvel Vamdruplund som Petersminde købte jord fra gårdene i Dollerup, og nogle af de ejendomme, som er opført
i skovens nærhed er også på jord, der har tilhørt disse gårde.
ad 2: Kotrappegyden som smuglervej.
Da toldgrænsen 1727 flyttedes hertil og kom til at gå lidt nord for Nagbøl skov, blev smugleriet af især kvæg sydpå
noget, der kom til at præge egnen her. Dette skyldtes vel især, at her var gode og gunstige overfartsmuligheder, da
der ikke var vanskelige vandløb her, som skulle passeres o.s.v.
P. Eliassen fortæller i sin bog: KONGEÅEN, om en flok stude på 104 stk., som blev standset ved Dollerup mark
ir 1751, og det er ikke utænkeligt,at det var meningen, at de skulle have været overført netop ved Nagbøl skov.
(Side 87 i førnævnte bog).
Toldgrænsen med dens egenartede historie er ret godt beskrevet i samme bog.
Da vi fik kvægpesten i 1700-tallet blev Toldgrænsen bevogtet af husarer i 316 år fra 1779, og da blev der opført en
såkaldt husarhytte ved denne vej i skovens nordlige udkant med en særdeles god udsigt over den tilstødende
Kolding ådal.
Det var sikkert helt bevidst fra myndighedernes side for at stoppe smugleriet ad denne kendte og meget benyttede
vej.
Husarhytten blev således den første bebyggelse ved denne vej - såvidt vides. Siden kom der andre bebyggelser, og
om dette fortælles der senere.
Toldgrænsen blev i 1850 flyttet sydpå, og dermed ophørte denne vejs særlige betydning, hvad smugleriet angår,
og nu er dette for mange en ukendt historie. Husarhytten blev ved med at være der, men nu er den forlængst
Qemet.
I adskillige år boede toldkontrollør løjtnant BESKEs enke i huset, og hun havde et stykke jord til huset.
Senere blev jorden skilt fra huset, og der blev ejendommen Lilletved så bygget. Midt i 1800-tallet boede her
bygmester JOHAN FR. ZEILER i adskillige år.
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Kotrappegydens nuværende bebyggelser
Kotrappegyden nr. 3:
Denne ejendom er bygget ca. midt i 1800-tallet, men er beliggende i Vamdrup sogn, lige ved sognegrænsen til
Skanderup sogn, og den har jord i begge sogne.
En af de tidligere ejere NIELS TOFT har fortalt, at da det nuværende stuehus blev bygget, brugte man tømmeret
fra et beboelseshus fra et teglværk, som havde været ved Nagbøl skov.
Men det skulle de vist ikke have gjort, for huset blev af den grund for smalt, og tømmeret var heller ikke særlig
godt.
Ejere:
J.P. SCHMIDT, og svigersønnen:
HANS L. TOFT, OG SØNNEN:
NIELS TOFT 1914,
KRISTIAN CHRISTENSEN 1962, og sønnen:
KARL OSKAR CHRISTENSEN 1975,
JAN ESPENSEN og LINDA CLAUSEN 1992.
Kotrappegyden nr. 6, matr.nr. 1 lh:
11859 blev denne ejendom købt fra Dollerupgaard af CHRISTEN RASMUSSEN. Jorden havde tidligere tilhørt
en anden gård i Dollerup, men den var så blevet lagt ind under Dollerupgaard.
Efterfølgende ejere:

ANDREAS LUND,
SØREN WEGNER,
HANS LUND,
BDR. STARUP,
JENS BALTZERSEN,
MARIUS NIELSEN,
LYNGSØE,
JENS NIELSEN,
ANDREAS CHRISTIANSEN,
BOHLMANN,
JOHAN RYTZ,
1954: ANDERS CHR. ANDERSEN,
der stadig har ejendommen.

Kotrappegyden nr. 7:
Denne ejendom er nok en af de første, som er bygget her ved Nagbøl skov. 1861 fik LAURITS PETERSEN skøde
på stedet, matr.nr. 11, og J. CHR. PETERSEN havde stedet ved folketællingen i 1911. Derefter NIS JØRGEN
SEN, og i 1928 JØRGEN SCHMIDT, og han fik mere jord til stedet fra den gamle præstegård i Nagbøl, hvor hans
kone ANNA var fra.
Efter mange år solgte han stedet til KNUD NISSEN fra Tolstedgaard.
Efter nogle år med lejere i huset, blev det solgt til TONN ØSTERGÅRD fra Kolding, og denne solgte igen til de
nuværende ejere KIRSTEN LYKKE og MOGENS SALLING. Sidstnævnte er bl.a. blevet kendt for sin vinavl, og
havde sommeren 1993 besøg af PRINS HENRIK, og denne fik forevist Sallings vingård m.m.
Kotrappegyden nr. 10, matr.nr.6b:
Den blev 1860 solgt fra Nagbøl Nygaard, og det var en søn af denne gård LAUGE SØRENSEN, som fik stedet. En
bror Jeppe Sørensen havde nogle år i forvejen købtPetersminde (Nagbølvej 15). Ejere: MOGENS LUNDGREEN,
P. HANSEN RUS, JENS NIELSEN JENS H. SCHULTZ, JOHS. BÄSCH, V. ESBERNSEN og så må Nagbølgaard
have haft ejendommen en kort tid, og de sælger den 1913 til CHRISTEN SØRENSEN for 6.175 kr.
1926 købte HANSINE og AKSEL NIELSEN og de havde det i mange år. Han var også mælkekusk ved Bastrup
mejeri i mange år.
Stedet blev så overtaget af sønnen HARRY FL. NIELSEN, og han er stadig ejer af ejendommen.

Ved Nagbøl skov har der tidligere været mindst 5 huse eller ejendomme, som nu har været forsvundet i snart 100
år eller måske mere, og de skal her til sidst kort omtales.
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1. Ved Elmegaardens skov lod den daværende ejer Hans Kvist et teglværk med tilhørende beboelseshus opføre i
tiden omkring 1870, og en del år var DANIEL FRANDSEN forpagter af dette teglværk. Han boede her med
sin familie. En dattersøn CARL GEILAGER blev dræbt under Schalburgtage mod Kolding Folkeblad under
den tyske besættelse 1940-45. Ved teglværkets ophør 1893 købtes jorden af HANS TOFT, og idag hører det til
Vamdruplund.

2. Lidt fra det sydøstlige hjørne af Nagbøl skov ved den daværende præstegårdsvej til skoven er der omkring
1860erne bygget et hus af familien PEDER JENSEN HOVBORG, og enken NIKOLINE HOVBORG boede
der ved folketællingen 1911. SØRINE SCHYTT , som i mange år boede i Nagbøl har fortalt, at det var hendes
barndomshjem.

3. Vest for skoven og lidt syd for Harry Nielsens ejendom har der omkring 1840erne været en ejendom, hvis ejer
hed PEDER CHR. CHRISTENSEN og derefter SØREN HANSEN. Ved folketællingen 1870 var der en yngre
enke ELSE MARIE CHRISTENSEN med 2 mindreårige børn. Nogle vil påstå, at der har været høkerhandel
på stedet, men om det er rigtigt, vides ikke. Jorden har siden en tid været solgt til Vamdrup Mølle.
4. Lidt nordøst for Harry Nielsens ejendom har Dollerupgaard haft et hus en del år, som er opført i Baron
STAMPEs tid. Her boede ELSE og HANS TOFT nogle år efter deres bryllup. Han var dengang træskomager.

5. Vest for Sallings ejendom og nord for Vamdruplund blev der 1839 af P. JENSEN REFSING bygget en ejendom
på matr. nr. llf.Da han døde i 1868 giftede enken sig med JOHAN AUGUST STRINTZEL, der var tysker.
Efter en del år blev ejendommen solgt til Vamdruplund, men noget af jorden blev købt af manden, der havde
Kotrappegyden nr. 7, matr. nr. 1 li.

NAGBØLVEJ
Denne vej er en meget gammel vej med forbindelse sydpå til V. Vamdrup og videre til Sønderjylland og Slesvig,
som det tidligere hed. Nordpå var den forbindelsesvejen til det gamle Herredstingsted ved Ribe landevej.
På det gamle kort fra 1821 er der ingen bebyggelser ved denne vej - undtagen lige i de gamle landsbyer Dollerup
og Nagbøl.
Det er først efter 1850, at bebyggelsen mod syd ganske småt begyndte, og det var først efter 1900, at der kom en
del byggeri her. De første små landbrugsejendomme er siden næsten helt forsvundet.
Ved anlæggelsen af Vestbanen 1875 blev der bygget ledvogterhus her, og indtil jernbanebroens opførelse i ca.
1920, gik vejen forbi dette ledvogterhus. Den gamle vej havde ved Nagbølgaard en brat svingning. Dette er efter
anden verdenskrig rettet et par gange, sådan at vejen nu går udenom den gamle landsby og de gamle gårde.
Sogneskellet ved Nagbølvej bestod oprindeligt af en åben grøft, og broen over denne benævnes i gamle protokoller
som Starup Bro. Hvorfor vides ikke.

Beboelser ved Nagbølvej:
Nagbølvej begynder i Vamdrup sogn, og de første numre er beliggende i Vamdrup Kommune, og den sidste
ejendom i Vamdrup sogn har nr. 9.
Lidt fra skellet i Skanderup sogn blev der i 1867 bygget en lille landejendom af JACOB LAURSEN, og der har
siden været en del forskellige ejere der, bl.a. POVL MATHIESSEN, HANS TOFT, JOHANNES ANDERSEN, H.
THERKILSEN, SØREN NIELSEN,og JØRGEN KOCK, som var drænsmester, og som havde den gamle stråtægte
ejendom, da den nedbrændte i 1943. Den blev ikke genopbygget, men jorden blev solgt til ejendommen Nagbølvej
nr. 5.
Nagbølvej nr. 10:
Denne ejendom blev bygget 1868 i mosens nærhed af HANS MIKKELSEN, som var fra Højdegård i Gelballe, og
som blev gift med smedens datter fra Nagbøl: SOPHIE. Han havde tjent på Elmegården i Nagbøl, og jorden, de
byggede på, var fra denne gård.
Deres søn HANS MIKKELSEN overtog siden ejendommen, en anden søn var den senere kendte murer i Skande
rup: FREDERIK HANSEN.
Derefter flere skiftenden ejere af stedet bl.a. HABEKOST, M. THOMSEN, VALDEMAR HANSEN, N. NIEL
SEN, KRISRIAN CHRISTENSEN og nu i mange år KAREN og SVEND BUHL JACOBSEN.
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Nagbølvej nr. 15:
Bygget 1856. Er omtalt under: GAMLE GÅRDE NR. 3.

Nagbølvej nr. 16:
Dette hus er bygget omkring århundredskiftet på jord fra Petersminde (nr. 15). Flere ejere:

FREDERIK MADSEN 1910,
K. JØRGENSEN, og i mange år
OLGA og CHR. HERMANSEN, derefter
JØRGEN KJÆR, og nu
ERIK NIELSEN.
Nagbølvej nr. 20:
Ligeledes bygget på jord fra nr. 15 i 1920erne havde SØRINE og KARL SCHYTT huset.
1936 købtes det af HELGA og KARL MØLLER, og derefter JOHANNES MØLLER og hustru en kort tid, hvor
efter RIGMOR og SIGVALD HANSEN var her en del år.
Så blev huset beboet af forskellige af KARL MØLLERs medarbejdere, og til sidst af BEATE og ANDERS AN
DERSEN.
Siden er det blevet benyttet til andet formål.

Nagbølvej nr. 25:
Huset er bygget omkring 1904 af KATRINE og ANDERS SAMUELSEN, men kort tid efter afhændet. Derefter
flere ejere:
1911 P. ØSTERGÅRD, og senere PETER HOLM, som solgte huset til P. MIDTGÅRD, Elmegården, der i mange
år havde huset som bolig for en række skiftenden fodermestre, indtil LARS P. PETERSEN solgte det til KARL
MØLLER.
Her boede medarbejdere på fabrikken i mange år - lægst boede INGA og SVEND BUSK JENSEN.
Idag er det M. HJERRILD og TH. WILSON.

Karl Møllers Maskinfabrik ca. 1950.

Nagbølvej 27. Nagbøl Maskinfabrik, matr. nr. 19 1.
11904 købte den unge smed ERIK MØLLER byggegrund ved Nagbølvej af JEPPE MATHISSEN på Petersminde,
og her byggede han et hus, samt et udhus med et mindre smedeværksted.
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Hans svoger ANDERS SAMUELSEN byggede samtidigt huset nr. 25 ved siden af.
Derefter blev Erik Møller gift med KAREN SCHMIDT» og begge havde de haft en del af deres opvækst i Nagbøl.
Karen havde, efter tidligt at have mistet sine forældre, haft sit tilhold hos mosteren og morbroderen RASMINE og
NIELS MADSEN på gården Ejeseje i Nagbøl, og Eriks far RASMUS MØLLER havde fra ca. 1880 haft en mindre
landejendom ved Nagbøl mose.
Der var i forvejen en landsbysmedie i Nagbøl, og der var ikke grundlag for en mere, men Erik Møller kaldte også
hans nye værksted for et maskinværksted, og han benævnes også selv som maskinbygger ved folketællingslisten
i 1911. For at klare sig, måtte han til tider have arbejde udenfor hjemmet, og en tid var han f.eks. tipvognsfører for
den daværende mergelbane, der en tid havde tipvognsanlæg flere steder på egnen.
Det var til tider svært at klare det fornødne til familiens ophold, da den efterhånden blev forøget med 2 drenge og
1 pige.
Der blev bl.a. klippet for den elektriske strømtilførsel på grund af betalingsrestance.
Ved starten i 1904 var der kun en lille grund til huset og smedien, men 1918 købte Erik Møller yderligere lidt jord
af enkefru GRØN, som på dette tidspunkt havde Petersminde i Nagbøl, nemlig jorden bagved huset ned til den
daværende bæk.
Værkstedet i Nagbøl førte i mange år en ret beskeden og ubemærket tilværelse i det lille landsbysamfund, men så
i 1930erne kom der pludseligt mere gang i foretagendet - til trods for, at det var en ret vanskelig tid med
landbrugskrise og megen arbejdsløshed.

Den ældste søn KARL MØLLER var gået i faderens fodspor og havde fået en uddannelse i Kolding, og alt det
mekaniske havde han specielle gode evner til at beskæftige sig med. Han eksperimenterede med adskillige ting
derhjemme i værkstedet. Han fik bl.a ved hjælp af vandstrømmen i den nærliggende bæk lavet elektrisk lys i
hjemmet.
Karl Møller blev i 1936 gift med HELGA NIELSEN fra Gelballe, og de flyttede ind i huset nr. 20 på modsat side
af vejen.
Karl og broderen Johannes blev medindehavere af firmaet, som i nogle år hed: ERIK MØLLER OG SØNNERS
MASKINVÆRKSTED.
Efter moderens død i 1938 flyttede Helga og Karl ind i nr. 27 og i 1940 flyttede broderen Johannes til Over
Jersdal, hvor han startede sin egen virksomhed.
Karl Møller byggede sit første værksted, og det var efter datidens forhold ret betydeligt, og det fik hans fader til at
komme med følgende bemærkning:“ Ja, Karl - nu har du værksted for alle dine dage“.
Men den gamles spådom kom ikke til at gå i opfyldelse - tværtimod. I 1994 var der på stedet opført moderne
fabrikslokaler, som dækker 32.422 kvadratmeter.

Verdenskrigens udbrud medførte adskillige vanskeligheder, men den skabte også visse muligheder, og det havde
Karl Møller også for øje, idet han begyndte at spekulere i fremstilling af tørveproduktionsmateriale af forskellig
art: Tørveæltere, pressere og lokomobiler til tipvognsbrug m.m.
Han opkøbte bl.a. ældre FORD-biler. En del af disse blev opklodse! under krigen, og bag værkstedet var der et
større lager af gamle biler, og af dem brugtes så motor, gearkasse m.m. til fremstilling af materiel til tørveproduktion.
Tipvognslokomotiveme blev i perioden frem til 1950 til omtrent 600 stk., hvoraf nogle blev eksporteret til fjerne
steder - såsom Sydamerika og det øerne Østen. Disse lokomotiver solgtes gennem S.C.Sørensen, Randers.
Omkring 1950 stoppede denne produktion, efter at der var bygget et rangerlokomotiv til Frederiksværk-Hundstedbanen.

Karl Møller fik efterhånden ansat nogle meget dygtige medarbejdere, og blandt dem kan nævnes: HEINRICH
KRØLL, HARALD ROLDSGÅRD, TAGE HOLM, TAGE LUNDQUIST, smed H. KRØLL, HELGE K, PETERSEN, NIELS BALTZERSEN m.fl. og senere kom: OVE PERSON, og HELGE SCHELDE til og mange andre.
Arbejdsstaben begyndte at vokse, og der blev taget en del lærlinge ind.
Der var værelser til 6-8 lærlinge på loftet over det først opførte værksted, og der var til tider mange, der til daglig
fik deres kost hos Karl Møller.

ALFRED ANDERSEN fik ansættelse i firmaet, og han fik styr på den regnskabsmæssige side af sagen.
1 1947 begyndte hjulproduktionen for alvor, og fælgene blev i begyndelsen presset op ved en indkøbt brugt exenterpresse til den tids formidable pris af 25.000 kr.

I 1940erne havde man ret primitive arbejdsforhold. Der var adskillige arbejdsskure og lgn. rundt på fabrikkens
grund, men i 1950erne kom der for alvor gang i byggeriet, og der blev ansat murer, tømrer, elektriker m.m., og der
blev bygget nye haller samt kantine, traktorværksted og værksted for værktøjsmageri m.m. og fabrikken ansatte
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den første ingeniør - nemlig JOHAN MØLLER, der senere blev direktør i virksomheden.
Der blev også påbegyndt nye produktionsgrene - såsom radiatorer, udmugningsanlæg m.v.
Arbejdsstaben steg konstant, og der blev ansat værkførere, og nogle af de første var SVEND TRØST, N. JØKER,
HEINRICH KRØLL, HARALD ROLDSGÅRD m.fl.

Karl Møller med arbejdsstab ca. 1956.
I 1957 ændredes metoden til fremstilling af stålpladehjul, idet Karl Møller fremstillede sin egen fælgprofilerings
maskine (valse), og i den forbindelse blev der optaget en produktion af wire-ruller til elevatorer og kraner o.lgn.
Denne nye produktionsmetode med valsning betød, at man kom i kontakt med og blev leverandører til en del store
firmaer som VOLVO og B.M. (Bolinde-Munktell) med flere.
1 1958 købte Karl Møller gården Ejeseje af ANDERS NISSEN, og da gårdens arealer var lige ind til fabrikken, var
der nu mulighed for betydelige udvidelser af fabrikken.
Lige efter krigens afslutning lod Karl Møller 3 huse opføre på den modsatte side vejen, og han købte flere huse og
ejendomme i nærheden, og her kunne han så tilbyde lejligheder til nogle af sine nære medarbejdere. Det var en
stor fordel i en tid, hvor der var boligmangel, men efterhånden som tiden gik, blev disse boliger ikke mere så
eftertragtede. Det blev nu mere attraktivt at erhverve hus i nærliggende byer og villakvarterer, og derfor er disse
huse og ejendomme frasolgt fabrikken igen.
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Karl Møller med nogle af de første medarbejdere i det gamle værksted.
Karl Møller var meget iderig bade med indkøb af anvendeligt og brugt materieale, samt med at finde nye produktions
grene, når dette var tiltrængt.
Efter krigen var der godt brugt materiale at købe, og i England købtes der plader fra hangarer, som blev brugt til
bl.a lydpotter, og fra tyskernes efterladenskaber købtes bl.a. kanonrør og hydraulik-pumper, og de blev i adskillige
år anvendt til fremstilling af værktøj o.lgn.

I tidens løb er der fremstillet en række forskellige varer og produkter på stedet f.eks. hængebolte, lokomotiver,
roehakker, sporskifter til DSB, tørveværker, lydpotter, topstykker, nav og aksler, landbrugsvogne, vejtromler,
trillebører, hægtelukkere, tovruller, sækkevogne, fodervogne, patentstiger, benzindunke, radiatorer, sneslynger,
udmugningsanlæg, maskinsakse, E.M.hjul, og bomholmerure.
Karakteristisk for udviklingen har man også selv på fabrikken og i værktøjsmageriet fremstillet de maskiner og
værktøj, man havde brug for, og endvidere - på nogle områder - også kunnet sælge til andre.
I 1960erne fortsattes med yderligere udvidelser på de nyerhvervede arealer, der lå lige ind til fabrikken, og her
blev der så bygget nogle store haller, og i 1967 blev der desuden bygget en stor ny administrationsbygning med
kantine m.m.
På arealerne overfor var det efterhånden blevet nødvendigt med flere parkeringsmuligheder, og der blev også lavet
en bygning med bedre toilet- og omklædningsforhold.
1 1973 solgte Karl Møller fabrikken, som jo var hans livsværk til den engelske koncern G.K.N., og han fortsatte,
så længe han kunne med at lave standure i de gamle kontorlokaler. Karl Møller afgik ved døden i 1979.

Efter englændernes overtagelse af fabrikken fortsatte udviklingen stille og roligt, og der blev udvidet på forskel
lige områder. Der blev bygget nye lagerhaller, og der blev gennemført en række forbedringer på det miljømæssige
plan, samt indført moderne tidssvarende højteknologiske produktionsmetoder på fabrikken, og arbejdsstaben er
stadig blevet forøget.
Der har været flere skiftende direktører: K. LAUESEN, JOHAN MØLLER m.fl.
1. januar 1989 indgik GKN WHEELS Nagbøl A/S i et formaliseret samarbejde med GKN-koncemens anden
hjulfabrik, GKN Sankey i Telford, England.

1 1995 beskæftigede den danske del af GKN Wheels ca. 600 medarbejdere i Nagbøl. Ca. 95% af produktionen hos
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GKN Wheels Nagbøl A/S eksporteres til markeder såvel i Europa som oversøisk.

Direktionen i 1995 bestod af K. JARL JØRGENSEN, Vice-adm. direktør, ARNE SOMMER BOESEN, Økonomi
direktør og PER HOPPE, Fabriksdirektør.
Ejendommen LANDLYST har været der, hvor den store parkeringsplads nu er. Den er sikkert bygget sidst i 1800tallet, og den var først i dette århundrede ejet af familien J. BÅSCH, og derefter af KAREN og NIELS BUHL.
Derefter TH. BALTERZEN, HOLGER LUND, RUDOLF HANSEN m.fl.
Rudolf Hansen solgte til Karl Møller, ogjorden blev lagt under Ejeseje, medens stuehuset i nogle år blev benyttet
af fabrikkens medarbejdere, indtil det blev fjernet, og der blev indrettet parkeringsplads på stedet.

Husene nr. 24,26 og 28 er alle bygget af Karl Møller lige efter sidste verdenskrigs afslutning, og de blev så beboet
af fabrikkens medarbejdere i mange år. De er så siden solgt til privatejendomme.

Nagbølvej nr. 24:
Her boede EDITH og HEINRICH KRØLL, indtil hans ret tidlige død. Idag ejes huset af familien THYBO.
Nagbølvej nr. 26:
Adskillige skiftende beboere. Idag er det K. OG L. ENGELUND, der købte af I. og J. DAMGÅRD.

Nagbølvej nr. 28:
Ligeledes adskillige skiftende beboere. Huset er nu købt af METTE og POUL SØRENSEN, og de har boet her en
del år.
På den lille parkeringsplads efter nr. 28 blev der kort efter århundredskiftet bygget et hus af hjemmeslagter
ANTON NIELSEN, og han og hans familie boede her i mange år, indtil han solgte til Karl Møller.
Huset belv derefter beboet af dennes medarbejdere. I en årrække var det KRESTEN JENSEN og familie. Siden er
huset fuldstændig fjernet.
På modsat side vejen var i mange år ejendommen Elmely. Den var bygget ca. 1860 med flere skiftende ejere.
Sidst i 1800-tallet var det RASMINE og JENS HERMANSEN, der efterfulgtes af sønnen MARINUS HERMANSEN, der sammen med hustruen LIS havde ejendommen i mange år, indtil den blev solgt til Karl Møller, og den
er så siden også blevet fjernet.

Nagbølvej nr. 32:
Nyere rødstenshus. Første beboere ELSE og JOHAN MØLLER. Siden bl.a. CHRISTIAN CHRISTENSEN, RUTH
og SØREN PETERSEN, der var kantinebestyrer, og INGER WULF og HANS P.R. JENSEN.
Nagbølvej nr. 34:
Huset er bygget af FRIDA og ALFRED ANDERSEN, som i mange år havde en ledende stilling på fabrikken.
De havde en mindre produktion af forskellige metalprodukter i et udhus, og de solgte til INGA og H. KARLSEN.
Nagbølvej nr. 38:
Huset blev bygget af Karl Møller til sønnen og svigerdatteren BIRTHE og KAJ MØLLER. Senere skiftende
beboere, bl.a. familien ABDLD og i 1994 H.F. og L.K.STARUP.

Nagbølvej nr. 40:
Huset er et af de nyeste i Nagbøl og bygget af BIRTHE og THORKILD JENSEN efter at de først havde boet i nr.
32 i nogle år.

Nagbølvej nr. 42:
Bygget af Karl Møller til datter og svigersøn - derefter flere ejere, bl.a. STERLING, MUNDUS PETERSEN, og
sidst H. ANDERSEN.
Nagbølvej nr. 43:
Bygget som landarbejderbolig på Elmelys jord af A. og SVEND P. HANSEN. Derefter flere ejere: ARNE KJÆR,
EELDFOSS, KAJ TOFT, og nu I. og B. GANSLER.

^Nagbølvej nr. 46:
^Bygget af murer POVLSEN, som boede her nogle år og arbejdede hos Karl Møller. Købtes derefter af BØRGE
; JUNGE og der har siden været flere skiftende beboere.
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Husene Nagbølvej nr, 32,34,38,40,42 og 46:
Er alle bygget på jord, der oprindeligt har hørt til gården Ejeseje i Nagbøl, matr. nr. 5a.

Nagbølvej nr. 47:
Tidligere landbrugs- og statshusmandsejendom bygget omkring århundredskiftet af JENS HANSEN på jord tilkøbt fra 3 forskellige gårde i Nagbøl. Den købtes ca. 1914 af KAROLINE og POVL MATHIESSEN , og de
havde stedet i mange år.
Derefter SCHMIDT og så ANDREA og ALFRED SØRENSEN, som solgte til Karl Møller, hvorefter der blev
indrettet 2 lejligheder i ejendommen.
P. BJERREGÂRD købte af Karl Møller, og derpå skiftende beboere. 1994: LISSY og JØRGEN JENSEN samt
IRIS og RÉNÉ CLAUSEN.
Nagbølvej nr. 49:
Tidligere landbrugsejendom bygget ca. 1880 af Karl Møllers farfar RASMUS MØLLER ved Nagbøl Nørremose.
Rasmus Møller fandt i 1880erne et par guldringe fra oldtiden på sin mark. De blev indleveret til Nationalmuseet.
Senere en række skiftende ejere, bl.a. BÀSCH, THOMAS JØRGENSEN, JENS BALTZERSEN, M. KNUDSEN,

NIELS GANDERUP, som solgte til Karl Møller.
I nogle år boede BEATE og ANDERS ANDERSEN her. Karl Møller solgte til PALLE MØLLER, og han lod
opføre et nyt hus på stedet, som siden købtes af E.og N. BEHREND, så af DORTE og VAGN PETERSEN og derpå
af V. HOLM og K.L.RASMUSSEN.
Et andet hus i nærheden af nr. 49 er fjernet efter sidste verdenskrig. Her boede enken KATRINE ANDERSEN en
del år, derefter ERIK HERMANSEN, så HANS LUND og til sidst MARTHA og AKSEL ANDERSEN.
Ude på marken ved Søndermosen har der også været en ejendom, som nu har været borte i mange år. Her boede i
1890erne Lunderskov Brugsforenings første formand NIELS J. ANDERSEN - matr. nr. 7c. Ejendommen var
bygget ca. 1870. Af senere beboere kan nævnes: Familien H. KRØLL, og ERIK HERMANSEN.

Nagbølvej nr. 50:
En af de tidligste bebyggelser ved denne vej med et lille jordtilliggende. 11911 var her 2 familieri huset, nemlig
TRINNIK NIELSEN,og JENS RASMUS PETERSENs, og i mange år derefter H. KRØLL, som fik et smede
værksted i et udhus. De efterfulgtes af INGER og HOLGER BOISEN, der boede her i mange år, og en tid havde
en mindre fabrikation af forskellige småartikler. Huset er nu købt af M. JEPPESEN og M. JACOBSEN.
Nagbølvej nr. 51:
Et af de ældre huse i Nagbøl, bygget på et hjørne af Elmegårds mark i sidste halvdel af 1800-tallet.
Af beboere kan nævnes: ANDERS JENSEN og LORENTZ POVLSEN. Sidstnævntes datter og svigersøn JO
HANNE og JOHANNES HANSENboede her i mange år, hvorefter det købtes af Karl Møller.
I nogle år herefter boede KRISTA og ARNE ANDERSEN her, og dernæst familien WILSTER.
Huset er blevet betydelig ombygget, og er siden købt af METTE og KJELD KNUDSEN, der har boet her en del år.
Nagbølvej nr. 54:
Oprindeligt har denne ejendom ligget meget tæt ved vejen. Den er også bygget i sidste halvdel af 1800-tallet med
'"mange skiftende ejere og et lille jordstykke til. I 1930erne blev det købt af P. POVLSEN på Nagbølgaard, og i
adskillige år benyttet af denne til fodermesterbolig.
Derefter købt af INGA og JENS KIRK CHRISTENSEN, der opførte en større villa lidt fra vejen. Derpå skiftenden
ejere bl.a. KASTBERGs og 1994 L.A.JENSEN.
Nagbølvej nr. 58:
Stedet blev i 1856 købt af skomager CARL ANDREAS DØRFFLER, som boede her i mange år, og dernæst
sønnen PEDER DØRFFLER, som var postbud og desuden havde høkerhandel.
Han flyttede senere til Lunderskov, og høkerbutikken blev fortsat af OLEA og PETER MIKKELSEN, men i deres
tid brændte stedet, og høkerhandelen ophørte.11902 blev stedet købt af ANDREA og N. BLICHER NIELSEN, og
de havde stedet til ca. 1930.
Derpå flere ejere, indtil JOHANNE og ANDREAS VILHELMSEN havde det i mange år.
Efter at JESPER DAM havde haft det en kort tid, blev det så købt aF KAREN og ARNE KRISTENSEN, og de har
haft en del hesteopdræt her.
Nagbølvej nr. 60:
En meget gammel ejendom fra ca. midt i 1800-tallet, men siden fuldstændig ombygget af PER BJERREGAARD.
Af de første beboere kan nævnes MIKKEL HANSEN, og derefter i mange år skrædder JENS P. ØSTERGÅRD,
som var en af pastor MOEs stærke tilhængere, og Moe nævner Østergård i sine erindringer. Efter Østergårds død
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boede DAGMAR og KNUD BUHL her i mange år, hvoipå det blev købt af Per Bjerregaard og ombygget
Siden skiftenden ejere. I 1994 H.M.JENSEN og P.N.HANSEN.

Nagbølvej nr. 62:
Nyere hus bygget af L.P.PEDERSEN, Elmegaard som bolig for nogle af gårdens medhjælpere. Derefter skiftende
beboere og ejere. 1994 K. PETERSEN.
Gårdene er omtalt under de gamle gårde nr. 66, 68, 72 og 78.
Overfor Elmegaard og Nagbølgaard var der i mange år 3-4 huse og ejendomme, og de sidste er fjernet lige først
i 1900-tallet. De havde hørt under Nagbølgaard en del år.

Nagbølvej nr. 70:
Nyere hus bygget af KAREN og NIELS P. POVLSEN, og derefter overtaget af RUTH BLAUENFELDT POVLSEN.
Nagbølvej nr. 74:
Statshusmandsejendom udstykket fra Nagbøl gi. Præstegård ca. 1922.
Af ejere kan nævnes KARL SØRENSEN, ANDREA og ALFRED SØRENSEN, HANS MADSEN HANSEN, P.
QUIST LAURIDSEN, SIGVALD JENSEN, NIS DAHL, ANKER ELLEGÅRD m.fl.
Nu har LISSY og BØRGE JUNGE overtaget stedet, og de har en minkfarm der.

Nagbølvej nr. 76:
Ligeleds statshusmandsejendom udstykket fra Præstegaarden ca. 1922. Ejere HANS P. HANSEN, SELMA og
EJNAR MADSEN og nu JENS POVLSEN.
Nagbølvej nr. 82:
Oprindeligt bygget som landarbejderbolig for gården Ejeseje, og den var i mange år bolig for gårdens fodermester,
men siden solgt til privat eje. 1994 ejet af P.E. NØRREGAÅRD.
Nagbølvej nr. 85:
Tidligere vogterhus ved Vestbanen med tilkørsel fra Nagbølgaards markvej. Fra oprettelsen af Vestbanen i 1874
og til lidt frem i 1900-tallet var der forskellige ledvogtere her, men efter en del jordhandeler, hvor især gårdene i
Dollerup fik solgt deres jord syd for banen, blev overkørslen lukket. Af beboere i huset kan nævnes: J. BYGVRÅ,
H. LUND, MAGDA og ÅGE BUCH, INGER og HOLGER BOJSEN m.fl.
Idag benyttes huset som fritidshus. I nærheden af vogterhuset var der indtil ca. 1930erne et ældre hus på
Nagbølgaards mark, men det er så blevet fjernet.

Nagbølvej nr. 87:

■ Den GI. Smedie.
• Mindre landejendom bygget af landsbysmeden JØRGEN N. SCHMIDT midt i 1800-tallet. Han blev efter fulgt af
j sønnen og svigerdatteren ANNA og ANTON SCHMIDT. Smedien var beliggende lige ved Nagbølvej på et hjøme
jaf Nagbølgaards mark, men den blev nedrevet i 1930erne. Nr. 87 blev 1930 overtaget af en søn og svigerdatter
IB
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MARIE og VIGGO SCHMIDT. Han omkom ved en tragisk ulykke under brøndgravning. Enken og sønnen ha\
så stedet en del år, hvorefter det blev købt af de nuværende ejere L. ANDERSEN og H.G JØRGENSEN.
Nagbølvej nr. 89:
Huset Jenle bygget af RIGMOR og SIGVALD HANSEN på et stykke af hans faders ejendoms jord. Efter deres d
skiftende ejere. En tid beboet af ULLA og H. ERB S.

Nagbølvej nr. 91:
En meget gammel ejendom, som nu er fuldstændig bygget om. Oprindeligt har den været en del større med jc
nord for banen der, hvor der nu er granplantage. 1823 ejedes den af HANS GYDESEN og derefter af NIEI
NIELSEN, ogi 1851 af ERIK HERM ANSEN, og flere af hans børn bosatte sig siden her på egnen.
Derpå en del skiftende ejere indtil MAREN og HANS PETER HANSEN købte stedet.
Efter Marens død købtes det af N. GÅSVIG fra Kolding. Han nedrev de gamle bygninger og byggede derpå d
nuværende ejendom. Denne er så siden solgt til de nuværende ejere E. NIELSEN og J.P.BJERREGAARD PI
TERSEN, og de har en del hesteopdræt på stedet.

Nagbølvej nr. 93:
Ledvogterhus fra 1875 til ca. 1920 med skiftende ledvogtere. I 1911 M. RASMUSSEN. Derefter flere skiftene
beboere bl.a. P. STRANDBY, KARL JENSEN og i mange år familien JUNKER, og stadigvæk i 1994 PEDE
JUNKER.
Nagbølvej nr. 95:
Nyere hus bygget af EMMA og PREBEN JENSEN på en grund, som tidligere har hørt til Dollerupgaard. Prebe
Jensen var fodermester i mange år, men har derefter nedsat sig som klovbeskærer.

Nagbølvej nr. 97:
På stedet har der været et ældre hus, men for en del år siden er det blevet ganske fornyet. Sidst i 1800-talIet o
begyndelsen af dette århundrede boede familien ERNST SEEMAN her.
Derefter var der cementstøberi med sandgravning her i nogle år ved B. REBSTORF rn.fl. og i nogle år KAR]
HØJER med familie. Herefter CARL SEJRUP med familie. Sidstnævnte fik foretaget ombygning af huset, sor
idag ejes af FLEMMING FRIIS.

Den Gamle Skole for Nagbøl, Dollerup og Lunderskov

Nagbølvej nr. 99:
Den gamle skole for Nagbøl, Dollerup og Lunderskov, som fungerede som skole ffa 1842 til 1883 med beboelse
for de skiftende lærere. Derefter flere skiftende ejere : VILFRED JENSEN, MAREN og MARIUS MIKKELSEN,
og de havde huset i mange år. Derefter DORTE og VAGN PETERSEN, og nu NINI og ERIK BEHRENDT.
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SORTEBJERGVEJ
Denne vej er i direkte forlængelse af Nagbølvej med forbindelse sydpå såvel som nordpå til det gamle Herredsting
sted, som var ved Ribe Landevej. 1 1790 fik vejen her en ganske særlig betydning, ved at der her i Dollerup blev
bygget og oprettet et nyt toldsted, og denne nyåbnede toldvej var nok dengang en af de vigtigste veje i sognet.

Sortebjergvej nr 1: Lilletved.
Denne ejendom er udstykket fra Dollerupgaard først i 1800-tallet, og i en del år boede toldkontrollør her - Madam
BESKE.
Omkring 1828 overtog JOHAN FREDERIK ZEILER stedet. Han var bygmester ved siden af landbruget, og efter
ham kom en række skiftende ejere: GOTFRED FREDERIKSEN, JØRGEN JENSEN, THOMAS THOMSEN, J.
BÂSCH, ANTON JENSEN, J. SCHULTZ, JACOB BLOK i 1911, PETER LARSEN, som var mælkekusk til
Skanderup mejeri en del år.
CHR. PETERSEN, KAROLINE og HENRY PETERSEN, HANS MADSEN HANSEN, LILLY og AUGUST
BUHL, som i 1963 solgte til BIRTHE og CHRISTIAN NIELSEN, som nu har været der i mange år.
I adskillige år var der ved Nagbøl skov et hus , matr. nr. 18b, som har hørt sammen med Lilletved - eller er taget
fra det. Det var det såkaldte HUSARHUS, hvorfra toldgrænsen blev strengt bevogtet, især i kvægpestens tid.
Dette hus er først jernet i beg. af 1900-tallet.
Ved anlæggelsen af Vestbanen må en del af Lilletveds jord, som var helt op til Nagbøl skov, sikkert være blevet
mageskiftet.

Sortebjergvej nr. 2: Lille Dollerupgaard.
Se under GAMLE GARDE I DOLLERUP nr. 5 og 6.
Sortebjergvej nr. 3:
Så vidt, det kan skønnes af det gamle kort fra 1821, har ejendommen Haraldskjær oprindeligt ligget her. Hvornår
den så er flyttet, vides ikke.
Huset her er et meget gammelt hus, med en række forskellige beboere. I en del år boede lærer og missionær TH.
ANDERSEN her, og derpå datter og svigersøn ANDREA og N. BLICHER NIELSEN en del år.
Derefter skigtende beboere, bl.a. P. JOHANSEN, JEPPE CHRISTIANSEN, og i 1994 B. LARSEN.

Sortebjergvej nr. 5:
Nyere hus bygget af STEN ST. BLICHER, som stadig bor her.
Sortebjergvej nr. 7:
Ældre hus, som er ombygget betydeligt. Af ejere kan nævnes bl.a. fam. JUKENEJTIS, CHR. LAURITSEN,
EJNAR CHRISTENSENS i mange år. Derpå skiftende beboere og i 1994 ST. F. PETERSEN.
Sortebjergvej nr. 8:
Folholdsvis nyere hus bygget af KNUD BLICHER, der hvor i sin tid den gamle gård nr. 8 havde ligget. I 1994
beboet af ANDERS PERSON.

Sortebjergvej nr. 10:

På dette sted har der langt tilbage i tiden sikkert været en lille ejendom, og den har en tid været brugt som
fodermesterbolig.
Sortebjergvej nr. 9: Haraldskjær.
Ejendommen her er fra først i 1800-tallet, men den har måske først været et andet sted?
Omkring 1814 havde PEDER JENSEN stedet, og derefter var det ANDERS NIELSEN, som også under tiden
benævnes som ANDERS VÆVER eller ANDERS THYBO - muligvis har han været begge dele.
Hans enke blev først i 1840-eme gift med CHRISTEN HANSEN ULDALL, og de havde så stedet nogle år.
Ca. 1860 får SIMON NIELSEN skøde på stedet, og han søgte og fik vist bevilling til at drive høkerhandel her.
En del år senere var der en høker her ved navn USSING, som havde stedet.
Ca. 1929 købte MAREN og HANS PETER HANSEN stedet, og han var fodermester på Nagbølgård en del år.
Efter nogle års forløb blev det købt af FRIDA og HARALD JESPERSEN, der fik købt jord indtil fra Lille
Dollerupgaard og udvidede ejendommen betydeligt. 11975 blev den overtaget af en søn og svigerdatter BJARNE
og SOLVEIG JESPERSEN, og de har bl.a. opført nye minkhaller og udvidet bebyggelsen.
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Sortebjergvej nr. 10:
Ældre ejendom, der en tid var fodermesterbolig for Dollerupgaard. Af beboere kan nævnes MIKKEL HANSEN i
1911, samt i mange år familien JAGD, og i de seneste år af ELLEN og PETER BECH.

Sortebjergvej nr. 11:
På stedet her var der i mange år smedie, og den er bygget på jord fra naboejendommen Haraldskjær. SØREN
MØLLER fik i 1857 stedet i lejemål for 50 år, og begyndte her som smed.
Han efterfulgtes af SØREN EVERTSEN HANSEN, der blev gift med en datter fra Dollerup Søgaard, og de var
her i mange år. Han var en stærk tilhænger af pastor Moe, og blev undertiden kaldt æ Dollerup-præst.
Efter hans død var J.P.HENRIKSEN smed her i nogle år, indtil han flyttede til Skanderup.
Derefter var OLE D. THOMSEN smed her en del år.
NIELS NIELSEN (Pind) købte derpå stedet, og foruden tømrer- og antikvitetsforretning oparbejdede han efter
hånden en ret betydelig nedbrydningsvirksomhed her, som han så siden flyttede til Vamdrup.
Det blev en datter og svigersøn, som fik stedet efter ham, og familien KLOSTER har nu haft det i mange år.

Sortebjergvej 12, Dollerup

Sortebjergvej nr. 12: Det gamle toldsted.
Bygget her i 1790 med en række skiftende toldkontrollører bl.a. BESKE, ØRRITSLEV, STYRUP, E ORIGNY
m.fl.
Efter toldstedets ophør i 1850 har der været flere skiftende beboere bl.a. lærer C. BIRK, og ca. 1880 købte CHR.
HANSEN CHRISTENSEN det, og han havde stedet i mange år, og han købte jord fra Dollerupgaard. Datteren og
svigersønnen MARIE og ANDERS LAURIDSEN overtog det i 1920erne, og i vinteren 1935-36 brændte det. I det
gamle stuehus boede pastor Moes familie ved ankomsten i 1885 en tid.
Ejendommen her blev nogle år efter branden mageskiftet med EVA og VIKTOR HALFDAN OLESEN, som
boede på Reinholdts Bakke, og Halfdan Olesen har så siden købt jord ffa Lille Dollerup, som dog efter mange år
atter er solgt. Halfdan Olesen har boet her i mange år med sin familie, og han har i tidens løb haft mange heste.

Sortebjergvej nr. 13:
Nyere hus byget af DAGMAR og HOLGER JENSEN. Huset solgtes i 1992.
Derefter skiftenden beboere. 1994 er det F.L.LORENTZEN, som bor der.
Sortebjergvej nr. 19: Dolleruplund.
Toldkontrollør A. STYRUP havde nogle år gården Lille Dollerupgård, og ved salget af denne gård beholdt han
den vestligste udmark, og her blev så gården Dolleruplund bygget i begyndelsen af 1800-tallet.
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Den fik senere også noget jord fra gården OTTESHAVE i Andst. (matr. nr. 22).
Stedet blev efter nogle års forløb solgt til præstens søn fra Nagbøl JOHANNES HØJRUP. Han havde været korpo
ral og lært urmageriet af degnen Lindum i Nagbøl.
Johs. Højrup havde Dolleruplund i godt 20 år, og han flyttde til Gelballe skov til ejendommen Frydenlund, hvor
han fortsatte med urmageriet.
Dolleruplund blev købt af præsteenken Madam KIRSTEN ADOLPH, som hendes søn HANS ANDREAS ADOLPH
senere overtog.
Han blev gift med en datter fra Nagbølgård MARIE ULRIKKE JUHL.
I 1865 solgtes gården til gårdejer BØLLE fra Vedbæk, som i 1874 igen afhændede den til mejeriforpagter
SCHIEFMANN, og han mageskiftede i 1876 med JOHAN P.N. THAYSEN.
1 1880 kom Dolleruplund på tvangsauktion og købtes af J.C.POULIN, Nagbølgård for 43.400 kr.
Poulin videresolgte til BØJE JEPSEN, som havde den i mange år. Hans svigersøn JENS THRANE overtog gården
i 1910, og nogle år efter købte han den nærliggende mindre gård Kirstinelund af BERTEL PETERSEN og hustru,
fordi disse havde købt gården Flauenfeldt i Gelballe.
Kirstinelunds stuehus blev en del år brugt som fodermesterbolig , men er senere blevet fjernet.
Efter Thranes død havde sønnerne først BØJE og derefter ANDREAS gården nogle år, hvorefter den købtes af
VAGN KIEL JENSEN, og denne solgte efter nogle års forløb til kreatureksportøreme Bdr. HESSELDAHL, Kol
ding. I mange år havde de BØRGE JUNGE som bestyrer, og på gården var der en betydelig opdræt af fedekvæg.
Bdr. Hesseldahl solgte 1984 Dolleruplund til KIRSTEN og JØRGEN LADEFOGED, som idag stadigvæk ejer og
driver denne gård.

Ved vejen til Dolleruplund lå ejendommen Kirstinelund fra ca. midt i 1800-tallet. Af ejere gennem ca. 100 år kan
nævnes: LARS HANSEN, LAUGE LARSEN og BERTEL PETERSEN.

Dollerup Søgaard.

Soitebjerg nr. 27: Dollerup Søgaard.
Denne gamle gård var en af de første, som blev solgt og udstykket fra Dollerupgaard, og den var i nogle år
beliggende ved landevejen overfor Tinghøjgaard, og det fortælles, at disse to gårde havde fælles brønd.
Den første ejer hed BENJAMIN PETERSEN ORLOV. Han var søn af en toldbetjent, hvis enke senere kom til at
bo her ved landevejen.
Benjamin Orlov var først ungkarl, og han opdyrkede en del af heden, som dengang var her, men efter nogle år
flyttede han gården til dens nuværende beliggenhed ved søen, fordi han holdt af at fiske.
En af gårdmændene i Dollerup anviste ham en gårdmandsdatter fra Ødis, og det blev til ægteskab. Han fik flere
børn, bl.a. 2 sønner, som delte gården i 1847.
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PEDER BENJAMINSEN BLAUENFELDT fik Søgaard, og NIS BENJAMINSEN fik den vestligste jord, hvor
gården Sølyst blev bygget.
Peder Blauenfeldt havde så Søgaard til 1880, hvor sønnen JØRGEN PEDERSEN overtog den.
Efter Jørgen Pedersen blev det hans søn JOHANNES PEDERSEN, der sammen med søstrene MARY og LYDIA
havde gården i mange år.
Derefter CHRISTIAN CHRISTENSEN og hustru først i 1950erne, og de havde en stor Jerseybesætning på går
den. Sønnerne LARS og VIGGO CHRISTENSEN har siden overtaget gården.

FIGGENVEJ
Denne gamle vej har fra helt gammel tid ført fra Dollerup til Drabæks Mølle, og bortset fra et hus, som iflg. kort
fra 1821 var beliggende ved vejen, og som på et senere tidspunkt er blevet fjernet, var vejen i mange år ubeboet,
men ca. 1850 var der tale om, at den skulle være en kommunal vej med videre forbindelse forbi Dolleruplund til
St. Andst, men det blev dog igen opgivet.

Figgenvej nr. 1:
Nyere hus fra ca. 1979 og beboet af JANE ZEDERKOF og IB K. PEDERSEN. Jorden, den er bygget på, har
oprindeligt hørt til den gamle gård nr. 8 i Dollerup.
Figgenvej nr. 4:
Dette er den eneste ret gamle bebyggelse på denne vej, og her boede omkring århundredskiftet den gamle kone,
som i folkemunde blev kaldt SOFIE FIGGEN, og som sikkert har været med til at vejen fik dette navn.
I 1920erne overtog PETRA og JEPPE FOGTMANN huset, og de og deres familie boede her i mange år.
Derefter flere ejere, bl.a. PETER JØRGENSEN, og i 1994: L.KRISTENSEN og B. WINDFELD. Huset er de
seneste år ændret meget.

Figgenvej nr. 6:
Nyere hus bygget på jord fra Lille Dollerupgaard af ANNALISE og BOIE BUCH, som stadigvæk er ejer af det.
Figgenvej nr. 8:
Nyere hus bygget af MARGIT og ERLING MADSEN på jord, der tidligere har hørt til Drabæks Møllegaard.

SYDBANEVEJ
Denne vej var oprindelig Dollerup kirkevej, og den var i mange år ubeboet, men midt i 1800-tallet kom den første
bebyggelse (nr. 4) og 1866 ved anlæggelsen af jernbanen mod syd, blev der opført et ledvogterhus her, men det er
senere igen blevet fjernet
Efter 1866 er der kommet yderligere 3 ejendomme og nogle huse ved vejen, som ca. 1920 blev Blind vej og
jembaneoverkørslen blev lukket.

Sydbanevej nr. 4:
Dete første hus på vejen blev bygget af en mand ved navn JEPPE ANHØJ. Han var bygmester og byggede en del
på denne egn.
Efter ham flere skiftende beboerre. I mange år boede her familien CHR. SØGÅRD, senere VAGN TOFT, og derpå
ELLEN og JØRGEN OLESEN, der har boet her en del år.

Sydbanevej nr. 5:
Denne ejendom er bygget som statshusmandsejendom først i dette århundrede på jord ffa den daværende Fattiggaard
af HANS LAURIDTSEN, som senere købte lidt mere jord.
Af senere ejere kan nævnes HARRY CHRISTENSEN, ANNA og JOHANNES Q. POVLSEN, ANNA og AL
FRED GRAM, som mageskiftede med EDITH og ÅGE TOFT.
De havde i nogle år en større kyllingeproduktion her på stedet, og deres søn og svigerdatter har så overtaget stedet.
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Sydbanevej nr. 6: Damtoft.
Jorden er taget fra Viborggaard, og forinden hørte den under Ejeseje i Nagbøl.
MARIUS PEDERSEN og hustru havde stedet i mange år, og derefter RUTH og SIGFRED KIEL - ligeledes i
mange år, hvorefter det købtes af den nuværende ejer HANS L. HØRLYCK.

Sydbanevej nr. 7:
Denne lille gård - undertiden kaldt Kathrinesminde - er bygget på jord, der oprindeligt har tilhørt Elmegården i
Nagbøl, og den var omkring århundredskiftet og mange år derefter ejet af PEDER MØLLER.
Af efterfølgere kan nævnes EVALD CLAUSEN, VALDEMAR HANSEN, og SOFUS NIELSEN m.fl.
Herefter har den i mange år været ejet af ESTER og HERMAN MESSER.
Sydbanevej nr. 10:
Nyere hus bygget 1977 på jord, der har hørt til Nagbøl Nygaard. 1994 FLEMMING JØRGENSEN.
Sydbanevej nr. 11:
GRETHE og EJNAR DIDRIKSEN har haft dette hus i mange år. Tidl. beboer var FREDERIK MADSEN med
familie.

Sydbaenvej nr. 12:
I nogle år Â. ÂGÂRD og i 1994: GOMAN, LARSEN og H.P.REECKMAN.
I det fjernede vogterhus boede først flere ledvogtere og derefter familien MADSEN, og M. KNUDSEN m.fl.

Ved denne vej blev der ca. 1903 købt et stykke jord fra Dollerupgård af lærer N. NISSEN, hvor der blev opført en
ejendom, og her begyndte han sammen med en søn at lave fiskedamme med ørredopdræt m.m. Han var af den
kendte NISSEN-JØKER-slægt, som var fiskeeksportører.
Efter en del år blev ejendommen købt af Dollerupgård og fiskedammene nedlagt, og huset blev i mange år brugt
som fodermesterbolig for Dollerupgård. Huset har idag adressen Skolevej nr. 31.

KOLDINGVEJ
Denne vej er den gamle Ribe Landevej, og her var i mange år det gamle Herredstingsted for Andst Herred, og
vejen kom visse steder til også at gå ind i Andst sogn bl.a. ved Kongsbjerggaard samt ved gården Vartenberg, hvor
der en del år var kro.
Vejen er blevet ændret og reguleret flere gange, og nogle af bebyggelserne er derved kommet lidt på afstand af
hovedvejen bl.a. ved Put-i-hul og ved Rolykkevej.
Bortset fra møllerne er det her ved landevejen det eneste sted, der har været bebyggelser udenfor landsbyerne i en
lang årrække.
De såkaldte tinghuse på Dollerup Hede har sikkert været omtrent der, hvor Tinghøjgård senere er blevet bygget.
På kortet fra 1821 er der flere ejendomme, som sikkert er blevet bygget i begyndelsen af 1800-tallet.
Rolykkevej nr. 4 og 6:
Har tidligere været beliggende ved Koldingvej.
Nr. 4 har en del jord i Andst sogn, men også noget, der oprindeligt har hørt til Dollerup Søgaard. I adskillige år
var de benzintank og kiosk til stedet.
Først i århundredet havde ANDERS GERTHSEN stedet, og i 1916 blev det købt af TH. ROEST, og efter en del år
blev det så familien CHRISTIAN NIELSEN, der havde det, og i 1950 købtes det af ELLA og LOUIS CHRISTEN
SEN, og de har haft det i mange år.
Rolykkevej nr. 6:
Hus med en del skiftende ejere, hvoraf kan nævnes familien THOMSEN, og idag 1994 ejes det af M. og HANS P.
NIELSEN.

Koldingvej nr. 35: Tinghøjgaard.
< Denne ejendom var en af de første fra Dollerupgaards udmark, og bygget først i 1800-tallet.
CHRISTEN NIELSEN KATBØL fra V. Vamdrup var den første, som boede her i mange år. Han kaldtes underti
den Chr. Kappel.
173

1836 kom PETER SØRENSEN til stedet, og han betegnes både som gårdmand og smed, og han var her i mange
år.
Peter Sørensen var gift med en datter fra gården Rold i Gelballe ANE CATHRINE JENSDATTER. Gården var
vist i begyndelsen ejet af Dollempgård, og de søgte adskillige gange om at oprette kro og gæstgiveri på stedet,
men det blev afslået af Amtet på grund af, at det var for tæt ved Andst og Vartenberg kro.
Efter Peter Sørensens død solgte enken til LAURIDS A. THUESEN fra Andst, og han havde gården omkring
århundredskiftet. Nogle år senere solgte han til FRITS L. FISKER.
Derefter flere skiftende ejere bl.a. HOLGER NIELSEN, M. JENSEN, ANDERS ANDERSEN, og A. SCHMIDT
PETERSEN, som mageskiftede med NIELS L. JENSEN, Viborggaard i Nagbøl.
Efter Niels Jensens død blev det sønnen CARL JENSEN, der i mange år havde gården. Han afstod bl.a. noget jord
til naboejendmmen, som broderen FRODE overtog. Carl Jensen solgte til V.M.SCHMIDT og JAN B. NIELSEN,
og de ejer stadigvæk gården.

Overfor Tinghøjgaard var i mange år ejendommen Vikingehøje. BODIL og HANS PEDERSEN havde bygget på
hans fars mark - et stykke jord fra Dollerup Søgaard, men den er atter fjernet, ogjorden siden lagt under Sølyst.
Kolding vej nr. 37:
Oprindelig en mindre landejendom, som i mange år ejedes af familien RASMUSSEN. Han var amtsvejmand og
solgte i 1930 til JANE og AKSEL VÅBEN.
Jane Våben havde stedet en del år efter hendes mands død, og den lille ejendom fik mere jord lagt til ved datteren
Astas overtagelse af stedet i forbindelse med hendes bryllup med FRODE JENSEN fra naboejendommen, og de
har stadig stedet.
Koldingvej nr. 39:
Hus med lidt jord, hvor der en tid har været lidt gartneri. En del år familien PETERSEN. 1994: A. HOLM og L.
MUNKSGÅRD.

Koldingvej nr. 41: Dollerup Nørgaard.
En af de første ejendomme eller gårde, der blev opført ved gi. Ribe Landevej på Dollerupgaards mark omkring
1800-tallet. KIRSTEN JENSDATTER og PETER MIKKELSEN nævnes her iflg. folketælling 1801, og han be
tegnes da som husmand med jord samt tækkemand, og det er sikkert efter ham, at stedet i mange år blev kaldt
Pedersborg.
Efter ham fik HANS JENSEN stedet ca. 1814, og ca. 1826 blev det HENRIK NIELSEN. Han var gift 2 gange, 1. gang med METTE ANDERSDATTER, og efter hendes død i 1831 blev han gift med ELISABETH NISDATTER fra Gesten.
Han efterfulgtes 1849 af LARS HANSEN, og derefter fulgte PETER MAGÅRD, og senere RASMUS T. SCHMIDT,
hvorefter MARTIN THOMSEN havde gården en del år.
Han solgte til HANS FELDSKOV, som havde den i mange år. Gården brændte i Hans Feldskovs tid, men han
genopbyggede gården, og solgte den så siden til JENS SCHELDE JENSEN, Kongsbjerggaard, og denne har så
haft stuehuset udlejet og en større svineproduktion i avlsbygningerne til gården.
På arealet efter Dollerup Nørgaard var der først i 1800-tallet en mindre ejendom, men den er siden jernet og
jorden lagt under nr. 43 (Kongehuset).
Koldingvej 53: Hesselvad.
Den er opført på udmarkerne fra de gamle Lunderskovgaarde i sidste halvdel af 1800-tallet, ogjorden fra en gård,
der lå i nærheden af Lunderskovgaard, men længe har været forsvundet.
I 1890 blev Hesselvad købt af JØRGEN BERG fra Sdr. Vilstrup, og han havde den i mange år. Den blev siden
overtaget af sønnen CHRISTIAN BERG, som havde den til 1941. Derefter havde PETER MIKKELSEN den
nogle år, hvorefter den blev købt af DORTHEA og KAJ LUND i 1953. De har bygget en del og udvidet bedriften
betydeligt, og de har stadig ejendommen.

Koldingvej nr. 55: Ålykke.
Ligeledes opført på jord fra Lunderskovgårdene. Adskillige ejere i tidens løb. I 1911 var det M. BYGVRÂ,
derefter familien GRØNDAL og JAN BRODER, og sidst tidligere kommuneingeniør ARNE BRUUN, der sam
men med hustruen GYDA BRUUN har hundeopdræt på stedet.
Koldingvej nr. 56: Sølyst.
Er som tidligere nævnt udskilt fra Dollerup Søgaard i 1847, hvor sønnen NIS BENJAMINSEN havde den en del
år, hvorefter dennes søn NIELS NISSEN havde den, men solgte efter nogle år, og derpå flere skiftende ejere bl.a.
C.A.VIUF, HANSEN m.fl.indtil den i 1924 blev købt af NIELS NIELSEN fra Egtved, som havde den i mange år,
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indtil han omkom ved en tragisk ulykke. Enken drev derefter gården videre, og det blev så sønnen SVEND ERIK
NIELSEN, der overtog den, og som stadigvæk ejer den.
Koldingvej nr. 58: Huggersminde.
Mindre ejendom opført omkring århundredskiftet af JENS DINESEN HUGGER, som nogle år havde
Kongsbjerggaard og med jord - dels fra Søgård - og dels fra Dollerup Nørgaard.
Af ejere kan nævnes: RAVN, ATTERMAN, JESSEN, hvis enke MARY JESSEN har haft den i mange år, og nu
sønnen ARNE JESSEN.
På den efterliggende mark, som nu er bebygget af Ahomvænget, og tidligere kaldtes Hotelmarken, har der før
været et gammelt hus, som nu er borte. Det beboedes en tid af familien JUNKER.

Kongsbjerggaard.
Koldingvej nr. 62: Kongsbjerggaard.
Den er i sin tid udflyttet fra landsbyen Gejsing, men ved kommunalreformen lagt under Lunderskov kommune, så
dens forhistorie hører til i Gejsing og Andst sogn.
Ejerne gennem mange år INGA og JENS SCHELDE JENSEN overtog den efter hans far LAURS JENSEN.
Koldingvej nr. 66: Højbo.
Bygget på jord fra Spidshøjgaard i 1906. Har haft adskillige ejere, bl.a. 1911 NIELS NIELSEN, VIKTOR THOM
SEN, G. JOCHUMSEN og sidst har Lunderskov Taxi v. TOMMY STAMM overtaget den.
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SpMshøJgaaard, Lunderskov.
Koldingvej nr. 68: Spidshøjgaard.
Her var i første halvdel af 1800-tallet bolig for en toldbetjent og stedet blev 1853 købt fra Grænsetoldvæsenet af J.
SCHMIDT, og der blev mageskiftet med den gamle gård nr. 2 i Lunderskov. Det meste af jorden fra denne gård
blev lagt under Spidshøjgård, som den siden er blevet kaldt.
Nogen år senere blev den købt af MOGENS PELLE CHRISTENSEN, derefter af J. USSING og deipå af SIMON
THOMSEN, som i 1903 solgte til JØRGEN ØSTERLUND, der efter mange år blev efterfulgt af søn og svigerdat
ter MARY og ÅGE ØSTERLUND, og de ejer stadig gården.

KIRKEBYEN

Skanderup Kirke m. Pastor Moe.
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Området omkring kirken var i mange år ubeboet. I en gammel markbog fra 1683 nævnes stedet KARLSBYGGE,
men det er taget fra et gammelt dokument fra 1480, og hvor det har været, vides ikke.
Omkring 1850 og de følgende år kom der 3 bebyggelser eller huse i nærheden af kirken. Den ene var det såkaldte
kirkehus, som var lige ind til kirkegårdsdiget, og her var der bl.a. også stald for dem, der kørte til kirken.
Dette hus blev en kort tid beboet af CARL A. DØRFFLER, og han var vist den første antagne ringer ved kirken.
Af øvrige beboere kan nævnes: NIELS ANDERSEN, og efter 1900 MADS P. OLESEN, og datteren LISE OLE
SEN, og hun var den sidste, der boede her, inden huset blev geniet først i 1930eme.
De andre 2 gamle ejendomme var vist dem, som brødrene ANTON og OTTO KORSGAARD havde i mange år
(Kirkevejen nr. 50 og 52).
Det var først efter opførelsen af Missionshuset „PELLA“ i 1890, at der kom gang i byggeriet her ved kirken, og
denne bebyggelse kom i folks omtale i mange år til at hede Pellaby, men er idag blevet til Kirkebyen.

Kirkebyen nr. 2: Hvidkjærgaard.
Denne gård blev bygget 1875 på jord, som havde hørt til Nagbølgård og købt af sognerådet til at være Fattiggaard,
og der var forskellige bestyrere på den. 11911 var det enkefru ANNA SCHMIDT og hendes søn PETER SCHMIDT,
og da var der 8-10 beboere på gården.
I 1934 solgtes den til KAREN og NIELS KJÆR og de havde den en del år. Af de efterfølgende ejere havde
SELMA og HARRY TOP gården i en del år, hvorefter de solgte til de nuværende ejere: GRETHE NIELSEN og
VALDEMAR JACOBSEN.
Kirkebyen nr. 5: Præsteboligen.
I 1922-23 blev der bygget en præstebolig heri stedet for den gamle præstegård, som var i Nagbøl. Her har de
skiftende præstefamilier haft deres hjem og virke siden 1923,og der har også været konfinnandundervisningslokaler der.
Først J. CHR. BERTELSEN, dernæst HELENE og JOHANNES A. DANIELSEN, M. og HANS CHR. KRARUP,
BETTY og K.E. JACOBSEN og nu sidst ANN-MARI og STEEN E. NIELSEN.
Kirkebyen nr. 6:
Nyere hus bygget af ASTRID og PETER Q. LAURIDTSEN, dernæst KJELD NIELSEN og nu K. og J.K. PEDER
SEN.

Kirkebyen nr. 7:
Oprindeligt det gamle Missionshus PELLA bygget 1889 på Nis Fallesen, Mariegaards mark. Det var i mange år
et benyttet samlingssted for INDRE MISSIONS arbejde i sognet, men efter opførelsen af Menighedshuset i Lun
derskov blev møderne oftere og oftere flyttet hertil, og i 1960erne blev det gamle Missionshus solgt til andet
formål.
Af værtinder, der har boet i huset kan nævnes: METTE PEDERSEN, LISE OLESEN og ASTRID MADSEN.
Der har ligeledes en tid været lejlighed til sygeplejersker, bl.a. KIRSTEN GREGERSEN og E. KOCK.
Af de efterfølgende virksomheder på stedet kan nævnes: H. THRANE, J. BUCH og det nuværende metalsliberi
ved ERIK THOMSEN.
Kirkebyen nr. 8:
Nyere hus bygget af KJELD CHRISTENSEN og idag ejet af HANNE og KURT NYHUS.

Kirkebyen nr. 9:
Huset er bygget i 1890eme, og en del år beode CECILIE og JOHANNES ØSTERGÅRD her, efterfulgt af NICO
LINE og HANS SØRENSEN samt hendes forældre ANNE og ANTON ERIKSEN.
Hans Sørensen havde en del år vognmandsforretning på stedet, og det blev siden købt af HANNE og JOHANNES
5 JENSEN, som nu har haft det i mange år.

Kirkebyen nr. 12:
Iågeledes et ældre hus. Af ældre beboere kan nævnes: 1911 M. JOCHUMSEN, N. NIELSEN, MARTHA og
HANS KEEL, VIGGO JENSEN m.fl.
Kirkebyen nr. 14:
Ligeledes fra før århundredskiftet, og her startede ANDREA og J. BECH deres skrædderforretning, og de boede
, her i mange år, og idag har NORA og JES KRAB ligeledes boet på stedet i mange år.
Kirkebyen nr. 16:
Ligeledes et hus fra omkring århundredskiftet Af beboere kan nævnes: 1911 JØRGEN ANDERSEN, ANDREAS
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JØRGENSEN, og nu igennem mange ar ELNA og NIELS CHR. CHRISTENSEN.

Kirkebyen nr. 18:
Her byggede tømrer JOHANNES PETERSEN i 1890 et hus med tilhørende værksted, og der var desuden i mange
år udlejningslejlighed i huset. Tømrervirksomheden blev efter mange år overtaget af sønnen HANS L.PETERSEN.
Efter en del års virke solgte han til de nuværende ejere RUTH og PETER KNUDSEN, som også har virket som
tømrer.
Kirkebyen nr. 20:
Ligeledes et af de ældre huse med skiftende beboere bl.a. HANS HANSEN, CECILIE og PETER MADSEN, og
nu i 1994 R. STACKELIES og BENT B. JENSEN.

Kirkevejen nr. 50:
OTTO KORSGÅRDS gamle ejendom, som siden blev overtaget af dattersønnen AKSEL KORSGAARD, der
sammen med hustruen KETTY KORSGAARD har haft stedet i mange år. Hun er her stadig sammen med sønnen
FLEMMING KORSGAARD.
Kirkevejen nr. 52:
Her på hjørnet af Nagbølvej havde ANTON KORSGAARD i mange år en lille landejendom, men ca. 1930 blev
den fjernet, og der blev bygget en ny graverbolig på stedet. A. QUIST LAURITSEN med familie boede her i
mange år efter, at han havde overtaget graverstillingen efter Anton Korsgaard.
Han blev siden efterfulgt af sønnen PETER Q. LAURITSEN, og da denne byggede eget hus, var det familien
OVERGAARD NIELSEN, som boede her en del år. Derefter skiftende beboere, og huset solgtes af menighedsrå
det. I 1994 bor her: P. og K. SCHMIDT.
Kirkevejen er en forholdsvis ny vej og med en nyere bebyggelse, og den blev først anlagt i 1920erne efter at
jernbanebroen blev opført ved buen.
Før den tid var der kun en kirkesti her, og den gamle kirkevej fra Lunderskov til kirken var DAKAVEJ.
Husene ved Kirkevejen, Birkeallé og Slugten er bygget på jord, der oprindeligt har hørt til gårdene Elmegaard og
Nagbøl Nygaard.
Det samme gælder ejendommen Bergsminde, Rugvang nr. 8, som er en ret gammel ejendom fra sidst i 1800-tallet.
Af ejere kan nævnes: BERTEL PETERSEN, J. BÅSCH, BERG, DAMGÅRD PETERSEN og sidst ESTER og
HENRY TOFTDAHL.
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Kort over Lunderskov 1873.
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FRA LANDSBY TIL JERNBANEKNUDEPUNKT
På kortet, som er fra 1873 ser man begyndelsen til den nye stationsby Lunderskov samt omridset af den gamle
landsby, der strakte sig fra Lunderskovgaard i vest til Kildegaard i øst, og her ved den gamle landsbygade har alle
husene og gårdene oprindeligt været placeret.

Den første udflytning skete ved udskiftningen af markerne i 1776, og Lunderskov Nørregaard blev da udflyttet fra
sin plads lidt øst for Bøgely til sin nuværende plads. Ligeledes blev en ejendom, der var beliggende ca. der, hvor
Kildehuset nu er, flyttet længere mod øst i nærheden af Parcelvej, men den er senere blevet fjernet, ogjorden lagt
under Lykkegaard.
Efter en brand i 1779 blev Skovlundgaard også flyttet til sin nuværende plads. Tidligere havde den været lige
overfor, hvor vejen gik fra til Skanderup Kirke (Dakavej).
Efterhånden er flere af de andre ejendomme også rykket lidt tilbage fra den gamle bygade.
Den nye jernbanelinie blev åbnet 1. november 1866, og samme år blev der bygget jernbanestation samt ledvogter
huse ved vejoverskæringer af jernbanen.
Ligeledes samme år blev der opført en kro i nærheden af stationen i Lunderskov. På kortet kan man se kroen og
banegården samt den projekterede nye jernbanelinie mod Esbjerg, som blev indviet i de følgende år - desuden den
nye vej fra jernbanestationen til Ribe landevej (Storegade).
Lunderskov station blev i de følgende år en betydelig arbejdsplads for en række mennesker, som her tjente deres
levebrød, f.eks. stationsforstandere, trafikassistenter, portører, banearbejdere, ekstraarbejdere o.s.v. Det er et gan
ske betydeligt antal mennesker, som i tidens løb har haft deres beskæftigelse her, og de har også bidraget til, at
andre erhverv kom til byen og fandt en levevej her.
Samtidig med åbningen af jernbanen blev der også etableret brevsamlingssted på stationen, og dette blev 1887
ændret til postekspedition. Dette var indtil 1898 i stationsbygningen under de skiftende stationsforstanderes øver
ste ledelse.
I stationsbygningen blev der også indrettet restauration, og fra 1877 og adskillige år frem var N. SUNDBLAD
gæstgiver og restauratør her på stedet.

Hotel Lunderskov. L. Finnemann

Lunderskov kro var bygget der, hvor senere alderdomshjemmet Solhjem kom til at ligge, og den havde flere
skiftende ejere, bl.a. L. HVHD, SØREN NIELSEN, NIS CHR. JUHL, L.P.LAURSEN, S. FINNEMANN, N.
NIELSEN og HESS.
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Kroen har også haft en række skiftende navne: LUNDERSKOV KRO, LUNDERSKOV GÆSTGIVERGÅRD,
LUNDERSKOV HOTEL, HOTEL LUNDERSKOV, AFHOLDSHOTELLET o.s.v.
Efter en brand i 1920erne blev der så indrettet alderdomshjem på stedet.
I slutningen af 1870erne og 1880erne begyndte der at komme forskellige håndværkere og handlende til byen, og
byggeriet i nærheden af stationen begyndte så småt. Nogle af de først etablerede skal nævnes ganske kort i det
følgende:

J. INGVERSEN, bagermester begyndte så vidt, det kan skønnes, i gi. Lunderskov, men havde så forretning
Torvet nr. 7 i mange år. Den blev siden købt af KIRSTEN DONSLUND, som havde hjemmebgeri samt café og
conditori på stedet.
Først i 1930erne blev det solgt til TOMMERUP MIKKELSEN, og han startede biograf her, og denne drev han i
adskillige år, og efterfulgtes af ÅGE NIELSEN, som endvidere var forhandler af radio og fjernsyn m.m.
NIS REINHOLDT havde først høkerforretning i nærheden af banegården,men i 1885 købte han jord fra Drabæks
Mølle på den anden side åen, og her etablerede han en hel ny købmandsgård med foderstoffer, brændsel, tømmer
handel m.m.
Denne blev senere overtaget af hans sønner, og især LAUGE REINHOLDT var i mange år leder af denne forret
ning, og han blev siden uddeler for den lokale Foderstof- og Gødningsforening.
Forretningen blev afhændet til KOLDING OMEGNS FODERSTOF og GØDNINGSFORENING, som siden solgte
den igen. Idag hedder det LUNERSKOV TRÆLAST og BYGGEMARKED.

NIS CHRISTENSEN JUHL, Jernbanegade nr. 1, var søn fra Nagbølgård. Han var i nogle år kroejer og krovært,
men han blev senere høker og købmand, og i Folketællingen 1901 står han som høker.
Forretningen blev senere overtaget af sønnen CHRISTEN JUHL og han havde en betydelig manufakturforretning
på stedet, og efter hans død blev den videreført af enken KAREN JUHL, som solgte til PETER CHRISTENSEN.
Derefter var der forskelligt andet i ejendommen.

THOMAS ULDALL, Jernbanegade nr. 7, nedsatte sig som smed i 1883, og en af hans lærlinge og senere svend
THOMAS KIEL overtog senere forretningen og giftede sig med Uldalls datter EMMA, og det blev derefter deres
søn og svigerdatter CHRISTIAN og EVA KIEL, som fortsatte forretningen, og deres søn og svigerdatter igen
BRUNO og KAREN KIEL, som nu har overtaget.
Det er vel den eneste af de gamle håndværkervirksomheder i Lunderskov, som endnu er i samme slægt og i 4.
generation.
SØREN LUND, Storegade nr. 12, nedsatte sig som klodsmager i 1880, og han havde forretning her i mange år.
Der blev senere etableret telefoncentral i hans ejendom, og den fortsatte i mange år under hans datters ledelse, og
sønnen NIELS LUND havde en cykelforretning samme sted.
CARL JENSEN, Storegade nr. 10, nedsatte sig som sadelmager i 1879, og han havde en ret betydelig forretning
med 2 svende og 2 lærlinge i 1901. Han efterfulgtes af sadelmagerne S.LED og BUCH samt K. KNUDSEN.
NIELS THOMSEN, Storegade nr. 14, begyndte som skomager i 1886.

NIELS K. SCHMIDT, Storegade nr. 15, begyndte som skomager i 1883.
J.C.HANSEN, Storegade nr. 16, tømrer- og snedkermester, havde fra 1887 forretning i Storegade nr. 16. Han var
bl.a. en tid sognerådsformand, og han blev efterfulgt af tømrermester JEPPESEN, denne af KJÆR, og derefter
HANS SCHELDE NIELSEN.
H. JOHNSEN, Storegade nr. 41, murermester, har været med til mange betydelige bygninger i Lunderskov og
omegn. Han boede flere steder, men så byggede han huset Storegade nr. 41 til sig selv.
Af senere beboere bl.a. LINGS, LAU, THIES KLIP.
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UDVIKLINGEN 1 1890erne
I 1890erne tog udviklingen for alvor fart i den nye stationsby. Der kom en del nye virksomheder til byen foruden
en del håndværkere og handlende, og indbygertallet steg betydeligt.
Af nye foretagender og virksomheder i dette årti kan nævnes: Landbohjemmet, Brugsforeningen, Lunderskov
Andelsmejeri, Teglværket, Posthuset, Privatskolen samt en række nye forretninger.

Lunderskov Landbohjem. En kreds af beboerne tog i 1890 initiativet til oprettelsen af et såkaldt landbohjem i
Lunderskov i lighed med, hvad man havde gjort andre steder, og her var der så pensionat, mødelokaler m.m.
Sidst i 1890erne antoges OSKAR LASSEN som foreningens vært, og sammen med 2 søstre stod han for driften af
landbohjemmet.
Staldkarlen boede ned i kælderen og hed PETER NIELSEN, og han fik siden en landejendom på Reinholdts
Bakke (nr. 48).
En søn af ham SØREN NIELSEN havde i adskillige år kiosk på Lunderskov station.
Oskar Lassen var desuden hestehandler og landmand, og efter brand på landbohjemmet først i 1900-tallet overtog
han stedet, og han stod for opførelsen af det ret imponerende nye LASSENS HOTEL.

Storegade i Lunderskov.
Bygningen til venstre er Landbohjemmet før branden først i 1900-tallet.
Efter en del år blev det Missionshotel med flere skiftende bestyrere og forpagtere.
Idag er det så HOTEL LUNDERSKOV med KIRSTEN FELDSKOV som indehaver og værtinde. Hun har over
taget det fra forældrene M. og ANDREAS THRANE.
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Bygningen ud for trækvognen er slagterforretningen.
I det næste hus havde den første brugsforening til huset (den nuværende ejendom Storegade 7).
LUNDERSKOV BRUGSFORENING blev startet 1895 under ret beskedne forhold med 12 medlemmer, og den
første formand var NIELS J. ANDERSEN. Han havde en lille landejendom i nærheden af Nagbøl Mose - matr.
nr. 7c., men hans ejendom er forlængst borte og jorden lagt under Nagbølgårdene.
De første år var Brugsforeningen i lejede lokaler, og det var vist ægteparret ELSE K. og PETER DØRFFLER, der
stod for den fornødne uddeling. Det var først i 1897, at man fik antaget en uddeler. Han hed KR. JØRGENSEN og
kom fra Ødis. De første år var han kun antaget for et år ad gangen. 1 1900 tog man så den alvorlige beslutning at
købe en ejendom i Storegade i Lunderskov af P. DØRFFLER og J. CHRISTENSEN.
Bestyrelsen, der foretog dette dristige skridt bestod foruden formanden NIELS J. ANDERSEN af pumpemager
JOHANNES Q. MORTENSEN, skomager N.J.SCHMIDT, sadelmager C. JENSEN, samt JEPPE MATHIESSEN,
Petersminde i Nagbøl.
Kr. Jørgensen var derefter en dygtig og afholdt uddeler i mange år, men han fik nogle svære år til sidst på grund
af landbrugskrise og arbejdsløshed i begyndelsen af 1930erne, og da han havde svært ved at nægte at give kredit,
led han selv store personlige tab.
Kr. Jørgensen efterfulgtes af LAURIDS HJORT som uddeler, og fonetningen i Storegade blev udvidet. Hjort var
uddeler i mange år, og han blev efterfulgt af den nuværende uddeler POUL KAAS HANSEN. Forretningen er
flyttet til Iver Dahlsvej, og den er i tidens løb udvidet betydeligt flere gange.
Den nuværende formand er INGA SCHELDE JENSEN, Kongsbjerggaard.
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Lunderskov Andelsmejeri.
LUNDERSKOV ANDELSMEJERI blev bygget 1895-96. Efter starten på andelsmejeriet i Skanderup i 1888 var
der en del andelshavere, som ønskede, at mejeriet skulle være søndagshvilende - deriblandt pastor Moe.
Men da der ikke kunne blive flertal for dette, brød disse andelshavere ud, og der blev bygget nyt mejeri ved
Jernbanegade i Lunderskov. Endvidere fik man en del andelshavere fra både Leirskov og Andst. Mejeriet blev ofte
kaldt „de helliges mejeri“.
Den første mejeribestyrer var ANDERS M. ANDERSEN. Han var født i Sverige og kom hertil fra Brylle på Fyn
i 1886. Han blev siden efterfulgt af ANDREAS JENSEN, og denne af BØRGE HALD.
IB. Halds tid blev mejeriet bygget om, og der blev bygget store ostelagre m.m.
Mejeriet blev senere lagt sammen med Skanderup Mejeri, og HANS HANSEN var bestyrer indtil det blev nedlagt
og sammensluttet med mejeriet i Kolding - VEKOFA. Idag er der bygget boliger der, hvor mejeriet har været.

Lunderskov Teglværk.
LUNDERSKOV TEGLVÆRK blev startet i 1898. En kreds af omegnens borgere dannede et interessentskab, og
man købte en mindre ejendom, som savskærer L.RJACOBSEN havde haft et par år samt ca. 3 tdr. land jord fra
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Lunderskovgård som startgrundlag. De 12, der tog initiativet var flg.:
CHR. BIRK, NIELS J. POVLSEN fra Nagbøl,
B. JEPSEN fra Dollerup,
THOMAS THOMSEN, N. REINHOLDT, JØRGEN J. JENSEN,
L.P.JACOBSEN og OSKAR LASSEN fra Lunderskov,
ANDERS A. ANDERSEN og N. BRANDENBURG fra Geising, samt
VILLADS THOMSEN og H. MOSEGÅRD fra Gesten.

Teglmester eller værkfører i 1901 var SØREN PETEREN, og han blev i 1908 efterfulgt af KR. LARSEN - måske
har der været flere?
Adskillige arbejdsfolk og mindre landbrugere havde så her deres arbejdsplads i en årrække» indtil teglværket blev
indstillet i 1920eme.

Lunderskov gamle posthus 1935.

LUNDERSKOV POSTHUS. I 1898 fik Lunderskov sit selvstændige postkontor med en faguddannet postmand
som leder. I årene forinden havde stationsforstanderne haft den ansvarlige ledelse og posten havde været på
banegården.
Den første postmester var J. BODHOLDT. Han var leder en del år, og han var også en tid medlem af sognerådet.
Posthuset blev bygget ikke langt fra banegården på Frederiksberggade, og herfra fik en række postbude deres
udgangspunkt og arbejde, og der har været flere skiftende postmestre. Det gamle posthus er idag erstattet af et nyt
- ikke ret langt fra det gamles plads.
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Lunderskov Privatskole.
LUNDERSKOV PRIVATSKOLE begyndte i 1895-96 i Storegade der, hvor Sparekassen nu har lokaler. Det var
Indre Mission, som påbegyndte denne skole, og der har været forskellige lærere bl.a. LARS KRISTENSEN, TH.
ANDERSEN, og JOHANNES SØRENSEN.
Af dem var Th. Andersen leder i mange år, og J. Sørensen blev siden landssekretær i Indre Mission.
1 1922 ophørte skolen og K.F.U.M. havde mødelokale i huset en del år.
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HÅNDVÆRKERE OG HANDLENDE i 1890erne
Af håndværkere og handlende, som i disse år nedsatte sig i Lunderskov kan nævnes:

Slagtermester FREDERIK NIELSEN,
Smedemester CHR. ERLANDSEN,
Pumpemager JOHANNES Q. MORTENSEN,
Skrædder H.TH. HANSEN,
Urmager JACOB TERP,
Karetmager RASMUS KRISTENSEN,
Maler HANS LAURIDSEN,
Maler JENS JENSEN,
Fransk Vask v. ANE KRISTENSEN og
Ejendomshandler JENS TERP m.fl.

Frederik Nielsen fik slagterforretning i Storegade nr. 9 og havde det i mere end 20 år, og han blev efterfulgt af
slagtermester GREVE, som ombyggede forretningen i 1916.1 de nyindrettede lokaler blev der senere også plads
til Bankfilial for Kolding Låne- og Diskontokasse, og som bestyrer for denne sad i adskillige år DYBBRO CHRI
STENSEN.
Efter at banken flyttede til nybygningen Storegade nr. 20, havde Sygekassen en kort tid kontor her, og derefter var
der ERNAS BLOMSTERHANDEL i nogle år.
Slagterforretningen blev siden overtaget af P. MIKKELSEN, dernæst af PRYSSE, og så i mange år af MAREN og
HANS MATHIESEN. Derefter skiftende slagtere, hvorefter det nu er indrettet til beboelse.

SOFUS NIELSEN, Torvet nr. 1. fik bageri og forretning i 1895, og han efterfulgtes af bagermester LAMP, og
denne igen af bagermester JØRGEN MADSEN, som havde forretningen i mange år.
Efter ham havde FREDERIK TANDER bogtrykkeri på stedet, og han efterfulgtes af JØRN TANDER, som solgte
til CAMILLE BLOMSTER.
CHR. ERLANDSEN startede som smed på Bakken , men fik derefter værksted og forretning ved Frederiksberggade og hjørnet af Søndergade nr. 20.
Denne forretning er siden overtaget af blikkenslagerne Brd. MORTENSEN.

JOHANNES Q. MORTENSEN nedsatte sig i 1895 som pumpemager og brøndgraver på hjørnet af Storegade og
Nørregade, og herfra virkede han i mange år, og denne ejendom er for mange år siden blevet fjernet.

STOREGADE
H.TH. HANSEN, Storegade nr. 12, begyndte ligeledes i 1895 som skrædder men senere byggede han længere ned
i gaden på modsat side.

SIMON NIELSEN, Storegade nr. 6, kom ligeledes til byen i 1895 sammen med sin hustru ANELONE MARIE
NIELSEN og startede vist byens første tøjforretning - kaldet Lunderskov Tøjlager. Siden var der 3 af denne art i
byen.
Abelone Marie Nielsen havde desuden pensionat på stedet.
Forretningen blev senere overtaget af A. og TH. THOMSEN, og de ændrede det til Cigar, Papir, og Boghandel.
Desuden havde de bogtrykkeri i baglokalet.
Efter Th. Thomsens død giftede enken sig med den tidligere uddeler i Skanderup MORTEN LARSEN, der også
var blevet enkemand, og de videreførte forretningen i mange år.
Bogtrykkeriet blev så overtaget af Fr. Tander, og cigar- og papirforretningen blev en kort tid overtaget af Frk.
ANDREASSEN, og efter hende blev det N. DAM NIELSEN en del år.
Han solgte til PETER HØYEN, som efter nogle år flyttede papirforretningen til Storegade nr. 26.
Storegade nr. 6 blev en tid derefter overtaget af Indre Mission, og de har etableret genbrugsbutik på stedet.
Ved Folketællingen l.februar 1901 var der i lunderskovområdet 77 huse og 532 beboere , og ved Folketællingen
i 1911 var beboerantallet steget til 842, så udviklingen fortsatte også stærkt efter århundredskiftet. I dette tidsrum
blev der bygget en del ret anselige bygninger i byen, bl.a. LASSENS HOTEL, HVIDKILDE o.a.
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11905 tog en kreds af borgere initiativ til oprettelsen af et elektricitetsværk i byen, og der blev nedsat et udvalg til
at arbejde med sagen, hvorefter elektriker CHR. INGVERSEN fra Vejen blev opfordret til at opføre og drive et
sådant værk.
I 1908 blev værket overtaget som andelsdrift og fra 1910 var LAURITS RANCH bestyrer for dette elektricitets
værk.
Han efterfulgtes af L. LINGS og EBERT JENSEN o.fl.
Både Folketællingen fra 1901 og kortet, som også er fra 1901, viser tydeligt, at nybyggeriet især er sket i den
øverste del af Storegade og i nærheden af Jernbanestationen, men efter århundredskiftet kom der yderligere gang
i byggeriet både i Storegade og de tilstødende mindre gader, der efterhånden blev etableret, og i det følgende skal
der nævnes lidt af dette byggeri.

LASSENS HOTEL i Lunderskov - nu Hotel Lunderskov.
Efter Landbohjemmets brand blev det nye LASSENS HOTEL bygget med kørestald, hvor J.C. LAUSTSEN var
staldforpagter i nogle år. Han kom senere til at køre turistbus og blev byens sognefoged.
De tilstødende huse til hotellet blev omtrent samtidigt helt ombygget og forandret.
■V

Storegade nr. 3: Var ejet af sagfører HANSEN, Kolding, men blev senere overtaget af handelsmanden IVER
DAHL. Han var af en gammel møllerslægt fra Rolles Mølle og kom til byen i 1908.
Han overtog siden Lunderskovgaard, og han blev en kendt handelsmand på egnen her. I nr. 3 blev dr indrettet en
købmandsbutik, og købmand JØRGEN DAHL havde den vist nogle år, hvorefter den blev overtaget af købmand
M. ANDERSEN, som havde den til 1934.
(Hans sønner ARNE og ELI ANDERSEN startede mange år senere fabrikken DISELLA i Kolding, men Eli
mistede ret tidligt livet ved en tragisk flyveulykke).

Købmand HANS MOGENSEN fik forretningen i 1934 og havde den i mange år. Efter hans død blev den videre
ført af sønnen CARL MAGNUS MOGENSEN, som efter nogle år flyttede købmandsbutikken til Storegade 43.
I nogle år var der så isenkramsforretning i nr. 3, men den er siden blevet indrettet til AKTIVITETSCENTER for
ældre mennesker.
Storegade nr. 5: Her blev der indrettet bageri og tilhørende forretning, og den første bager her var L.P.LAURITSEN,
som efter nogle års ophold i Amerika var kommet til byen 1897 som gæstgiver og vært på Lunderskov Gæstgiver
gård.
Efter nogle år blev bageriet ca. 1912 købt af SØREN F. NIELSEN fra Gesten, og han havde det til 1934, hvor
sønnen JACOB NIELSEN overtog det og sammen med hustruen GERDA havde det i mange år, indtil det blev
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købt af E. og JENS E. THRANE, som ligeledes havde det i mange år.
Idag videreføres det af B. og FRANK BUCH LARSEN som Kringlebageriet.

Storegade nr. 2 og 4: Er sammenbygget og opført først i århundredet og var en del år ejet af N.SUNDBLAD, der
i mange år havde Banegårdsrestaurationen.
I nr. 2 var i begyndelsen forskellige forretninger, og derefter blev der damefrisørsalon.
Barber C. CARLSEN begyndte i 1910 med barbersalon i nr. 4, men efter en del år byttede han salon med dame
frisøren i nr. 2 , og efter mange år blev han efterfulgt som barber og frisør af en af hans tidligere lærlinge
VERNER NIELSEN.
Senere afhændede han forretningen, hvorefter der blev garn- og håndkøbsudsalg på stedet - først ved ELSE og
JENS LORENTZEN, og derefter BODIL og J. P. NIELSEN (CENTRUM). Siden har VAMDRUP APOTEK haft
udsalg på stedet.
I nr. 4 har der efter ombytningen været flere skiftende damefrisører bl.a. fru H. FRIIS NIELSEN og ROSA
HANSEN.
Storegade nr. 7: Her mener man, at Brugsforeningen begyndte i 1895 i lejede lokaler. Ejendommen var omkring
århundredskiftet ejet af H. LUDVIGSEN, der var baneformand, og derpå af dennes enke, og i 1905 begyndte
P.BAK barber- og frisørforretning her, og det havde han så i mange år.
Stedet er så siden blevet overtaget og drevet som Garn- og Broderiforretning af den nuværende indehaver FRU E.
HESS. I en del år var der endvidere Håndkøbsudsalg fra Vamdrup Apotek.
Storegade nr. 8: Her startede malermester N. P. NIELSEN en ret betydelig malerforretning i 1902, og siden har
der været forskellige forretninger i ejendommen bl.a. havde urmager C. CHRISTOFFERSEN urmager- og guldsmedebutik her en del år, og hans hustru havde ligeledes viktualieforretning i samme bygning.
En del år var der udsalg fra Slagteriet i Kolding, og derefter havde Fru PAASKE is- og konfektureforretning i en
del år (Isgrotte).
Herefter havde DAGMAR SØRENSEN ligeledes en konfektureforretning i nogle år på stedet, som nu ejes af
DAGMAR og PETER SØRENSEN, og de har inddraget det hele til beboelse.

Storegade nr. 10: Her begyndte sadelmager CARL JENSEN på et tidligt tidspunkt en ret stor sadelmagerforretning,
og han efterfulgtes kort efter århundredskiftet af sadelmager ÅGE H. LED, og denne blev en del år senere efter

fulgt af sadelmager KARL KNUDSEN til hans død i 1928. Hans enke EMILIE KNUDSEN fortsatte med gartneri
og grønthandel på stedet, og som sådan blev det videreført af en søn og svigerdatter CARL HEINRICH og GUD
RUN KNUDSEN i mange år.
Efter dem har der været forskellige ting på stedet, bl.a. ARBEJDSFORMIDLING, SYDJYSK KØRESKOLE
m.m.
Torvet nr. 3: Her blev der i 1906 indrettet lægebolig til læge FELIX THORUP, som da nedsatte sig som læge, og
han efterfulgtes en del år efter af JOHANNES ØRBERG, som var her i mange år. Han efterfulgtes af HORST
BRIX, siden af sønnen HOLGER BRIX og efter nogle år blev det den nuværende læge JØRGEN RAVN, der
overtog lægestillingen her.
Torvet nr. 5: Her begyndte CHR. PETERSEN sin skomagerforretning i 1906, og den havde han i mange år. Han
blev siden efterfulgt af JENNY og KARL SØRENSEN, der ligeledes havde en betydelig forretning her i mange år.

Storegade nr. 13: Huset her var omkring århundredskiftet ejet af portør ANDERSEN, og i 1911 af frk. ANE K.
NIELSEN og en del år senere købt af DAGMAR og JOHANNES CLAUSEN, og han havde i mange år sit virke
som malermester herfra. Damefrisør ROSA HANSEN havde i 1994 salon på stedet.
Storegade nr. 15: Her havde skomager NIELS K. SCHMIDT forretning en del år, og der kom efterhånden en butik
mere i huset. 1908 begyndte urmager C. CHRISTOFFERSEN sit virke her.
Han flyttede siden sin virksomhed til Storegade nr. 8, men han vendte tilbage og var i skomager Schmidts butik i
nogle år.
Slagtermester TOMMERUP MIKKELSEN havde forretning i urmagerens første butik i nogle år, og derefter var
slagter BOYSEN her i en årrække.
I skomagerens tidligere forretning havde C. NIELSEN i adskillige år cigar- og vinhandel her, og de seneste år har
huset været overtaget af ÅSE og PER HANSEN, som har åbnet en burgerbar m.m. under navnet „ham selv“.

Storegade nr. 17: Ved Folketællingen i 1901 havde postbud P. DØRFFLER denne ejendom, men i de følgende år
får han bygget hus i Vestergade. 1911 havde teglbrænder H. LAURIDTSEN og skrædder P. SCHMIDT stedet,
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men i de følgende år bliver det overtaget af værkfører CHR. LARSEN, hvis hustru KIRSTEN LARSEN i adskil
lige år havde sæbe- og parfumeforretning samt mælkeudsalg i ejendommen.
Mælkeudsalget blev siden flyttet til Storegade nr. 25 og efter nogle år overtaget af mælkehandler OLSEN, og
derefter af ANKER DAMGÅRD, der siden har haft urmager- og guldsmedeforretning her.
Nr. 17 blev i 1920erne købt af JACOB ERLANDSEN, og han havde cykelforretning her i mange år. Han efter
fulgtes på stedet af VIGGO og RIGMOR DONS, som efterfulgtes af HJERRILD og hustru.
Forretningen udvidedes til også at have salg af knallerter, radio og fjernsyn m.m.
En kort tid har der været tæppeudsalg på stedet.

Storegade 19.

Storegade nr. 19: Denne ejendom er bygget kort tid efter århundredskiftet af snedkermester P. LARSEN, og han
solgte efter nogle få år til POUL ROLDSGAARD, der forinden havde været svend hos Larsen.
Poul Roldsgaard havde så forretningen i mange år, og hustruen MARTINE ROLDSGAARD havde desuden
pensionat samme sted i en årrække. Datteren SELMA ROLDSGAARD har så siden ført forretningen videre med
salg af møbler og forskellige gaveartikler m.m.
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Storegade 21.

Storegade nr. 21: Er bygget lige først i dette århundrede af skrædder H. TH. HANSEN. I nogle år var der forskel
lige forretninger i den del af huset, bl.a. urmager JAC. BERG, modehandler ANDREA HANSEN, skomager H.
JENSEN m.fl.
H. Th. Hansen fik efterhånden en betydelig manufakturforretning på stedet, og den blev siden overtaget af
H.CJØRGENSEN, som havde steet i mange år, og det meste af huset blev inddraget til dette formål.
Der har så siden været flere forskellige forretninger, og nu er det ombygget til beboelse.

fill
Tr»itofoirrtnmt
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Storegade 23t nuværende Lunderskov Bageri
Storegade nr. 23: Ejendommen her er først bygget efter 1911 af træskomager MORTEN LYNGSØE og efter, at
han i nogle år havde haft træskoforretningen i gi. Lunderskov. Her havde han så en betydelig træskobutik i mange
år. Han efterfulgtes af en datter og svigersøn i 1930erne, men de solgte ca. 1938 , og et par år derefter købtes stedet
af bagermester K. KNUDSEN, som indrettede et bageri og brødudsalg.
Efter nogle års forløb købtes det af bagermester LUND, og der blev indrettet café i huset.
Lund efterfulgtes siden af HOLGER DANSKE SKRYDSTRUP, dernæst JACOBSGÅRD, H. STRÆGÅRD, SV.
ÅGE JØRGENSEN, og KR. S. SØRENSEN.
Storegade nr. 26: Her blev der i 1910 startet en mindre kaffeforretning af familien MIKKELSEN, og efter mange
års forløb begyndte datteren MARIE ( MUSSE) MIKKELSEN en manufakturforretning på stedet. Hun blev siden
efterfulgt som sådan af bl.a. O. JUHL POULSEN samt K. og ERIK RASMUSSEN.
Siden bev det til vin- og papirforretning ved PETER HØYEN, hvorefter den påny blev overtaget af KIS og ERIK
RASMUSSEN som K.E.KIOSKEN.
Storegade nr. 27: På hjørnet af Storegade og Søgårdsvej blev der 1907 af mølleren ANTON BOISEN startet et
mølleri under navnet LUNDERSKOV STATIONSMØLLE. Bøisen afhændede ca. 1921 til SOFUS MØLLER, der
fortsatte med dette, og der blev bl.a. udvidet med savskæreri m.m.
Stedet blev siden købt af TOVE og H.K.MADSEN, som startede mekanikerværksted - i begyndelsen mest med
cykler og motorcykler, men efterhånden blev det bilforhandling og reparation af biler, der blev hovederhvervet.
Det er deres søn KAJ VERNER MADSEN, som i dag står for ledelsen af forretningen.
Storegade nr. 28: Her begyndte LAUST HENDRIKSEN vognmandsforretning i 1909 , og efter nogle år blev den
afhændet til vognmand LAURITS NIELSEN, som havde en del heste.
Forretningen blev siden overtaget af sønnen AXEL NIELSEN, som erstattede hestene med automobiler, og han
havde i mange år en betydelig vognmandsvirksomhed i byen, men på grund af gadeudvidelser m.m. flyttede han
til gi. Lunderskovgaard.
Og til huset nr. 28, der hørte til den oprindelige grund, som Hendriksen havde i 1909, blev der endvidere siden
bygget af gårdejer JØRGEN JENSEN, tidl. Bøgely, og den har siden været ejet af sønnen P. HEDENSTED JEN
SEN. Og efter ham datteren ELSE BRANDT.
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Storegade 30, nuværende JELY Blomsten

Storegade nr. 30: Ved Folketællingen 1911 boede skrædder PETER PETERSEN her, og der har siden været flere
forskellige foretagender her på stedet. I en del år havde OLE D. THOMSEN cykelværksted og forretning her
samt forhandling af flaskegas. Han efterfulgtes af CHR. SOMMERLUND, som ligeledes forhandlede flaskegas
samt legetøj m.m. Siden har de i adskillige år været blomsterforretningen JELY på stedet ved LYDIA og JENS
HANSEN.

Storegade nr. 31 : Her blev der også bygget lige efter århundredskiftet, og her boede enkefru HEDVIG BIRK fra
Elmegården i Nagbøl tillige med hendes datter KAREN i adskillige år.
Af senere ejere kan nævnes: EMIL IVERSEN, og det er dennes barnebarn BØRGE IVERSEN, der nu ejer huset.
Efterhånden blev der også bygget længere nede i Storegade, og der blev ved den sydlige ende af vejen købt
byggegrunde af Dollerupgård, som i den samme tidsperiode havde flere skiftende ejere.

VESTERLED, Søgaardsvej 6.
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Der blev ligeledes solgt byggegrunde lidt syd for Storegade, hvor vognmand P. SØEGAARD, VESTERLED,
etablerede en vognmandsforretning, og her anlagdes siden vejen, der fik navnet SØEGAARDSVEJ, og den er så
senere blevet bebygget langs hele vejen . Den ejendom Søegård havde fik navnet Vesterled, og herfra virkede han
i mange år.
Derefter har der været forskelligt på stedet, bl.a. en tid bolig for politibetjent H. WILLER, og Karl Møller havde
en tid værksted i udbygningen. Der er efterhånden indrettet en del lejligheder og værelse i ejendommen med en
række forskellige beboere (Søgårdsvej nr. 6).
Storegade nr. 35: Her begyndte slagter HANS ANDERSEN sin forretning ca. 1906, og en del år senere overtog M.
og AKSEL NIELSEN stedet og havde elektriker- og installatørforretning her i adskillige år.
De blev efterfulgt af GUNNAR BØGELUND, der bl.a. inddrog hele huset til forretning m.m. og lod opføre
privatbolig i nr. 33.
Nr. 35 er siden blevet overtaget af JØRN TANDER, og han har indrettet sit bogtrykkeri på stedet.
Storegade nr. 37: Her blev der indrettet karetmagerværksted af RASMUS KRISTENSEN lige først i 1900-tallet.
Han var kommet til byen i 1895 og havde først haft værksted et andet sted i byen.
Han efterfulgtes en kort tid af karetmager JENSEN, og denne igen af karetmager J.O.PETERSEN, som virkede
her i mange år.
Derefter forskelligt på stedet, bl.a. Kludebiksen ved CHR. E. og TOVE I. PETERSEN.

Storegade nr. 39: Her havde fabrikant SOFUS NIELSEN en mindre virksomhed i begyndelsen af århundredet,
men det måtte han siden opgive, og i en længere årrække har der så været snedkerværksted i ejendommen v.
snedkermester H.C.MADSEN. I de seneste år har der været forskelligt i ejendommen.
Storegade nr. 41: Bygget og beboet af murermester JOHNSEN.
Siden flere beboere bl.a. LINGS, LAU, og nu frisørsalonen THIES KLIP.

Storegade nr. 43: Blev bygget først i århundredet af J. MØLLER - mest kendt i byen under navnet PUDSER
MØLLER.
Han byggede først i 1950eme et hus i Drabæks Allé og solgte ca. 1952 Storegade 43 til snedker SVEND JENSEN,
og denne solgte mange år senere stedet til CARL MAGNUS MOGENSEN, som derpå lod huset nedrive, og han
lod en ny købmandsforretning opføre på stedet. Denne har en del år været udlejet til FAKTA.

Hvidkilde til højre.
Storegade nr. 44: Her lod fiskeeksportør POUL HANSEN den imponerende villa HVIDKILDE opføre i 1913.
Efter mange år her for ham og siden hans enke MINNA HANSEN, blev villaen købt af Lunderskov kommune, og
en tid blev den bl.a. brugt til byrådsmøder. Nu er det indrettet til Lunderskov Bibliotek.
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Området ved Storegade, hvor nu nr. 34,36, og 38 er bygget, samt begyndelsen af Iver Dahlsvej og Nørregade, var
i mange år præget af teglværkets tilstedeværelse og virksomhed, og det var nok først efter teglværkets ophør, at
der kom gang i byggeriet her.
Den første bebyggelse ved Iver Dahlsvej var huset nr. 2, som blev bygget af dyrlæge CHR. R. CHRISTENSEN,
som kom til Lunderskov i 1909 og nedsatte sig som praktiserende dyrlæge.
Efter at han havde haft huset i mange år, har der været flere ejere bl.a ANNA og A.M.HANSEN (trafikassistent).
Huset er siden blevet fjernet og Brugsen har fået tankstation m.m. på stedet.

NØRREGADE
I begyndelsen var Nørregade nærmest en blind vej - bortset ffa forbindelsen til Havegade, og her var der lige efter
århundredskiftet kun nogle enkelte huse.
Ifølge Folketællingen 1911 boede der nogle teglværksarbejdere her: PETER JUHL HANSEN og HANS P. HENRIK
SEN - og måske også fyrbøderen HANS ANDERSEN?

Ved etableringen af den nye vej til Drabæks Mølle, som fik navnet Møllegade og som møller CARL S. NIELSEN
havde fået anlagt i samarbejde med Iver Dahl, - der havde overtaget Lunderskovgård - fik Nørregade efterhånden
forbindelse til den nye Møllegade.
Nørregades tilstand var ikke ret god, og der blev klaget over dette, hvilket man kan se i sognerådets protokol for
denne periode.
Det efterfølgende byggeri af veje og gader skal ikke nærmere beskrives her, men det skal blot kort bringes i
erindring, at Iver Dahl ved den nye Møllegade skænkede et areal til Lunderskov Borgerforening, som kunne
benyttes til anlæg i fremtiden.
pumpemager JOHS. Q. MORTENSENS ejendom ved hjørnet af Nørregade er tidligere nævnte, og til dette henvi
ses.

Pumpemager Johs. Q. Mortensens ejendom.
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Pumpemager Johs. Q. Mortensen og hustru.
Storegade nr. 14: Her blev N. THOMSENS skomagerforretning overtaget af HAUNSTRUP MADSEN, og deref
ter - i 1920erne - af J.N.BUCH. Det blev siden dennes søn HOLGER BUCH, der havde forretningen i mange år,
men så flyttede han til Storegade nr. 34, og broderen BØJE BUCH overtog Storegade nr. 14, hvor der blev
etableret møbelpolstervirksomhed ved navn JØKA med adskillige medarbejdere.
Efter mange års virke med ombygning o.s.v. og livlig aktivitet på stedet, har der senere været forskelligt i bygnin
gen bl.a. Radio og fjemsynsforretning, cykelforretning, Den lille Butik, og sidst restauration Californien.
Blikkenslager JENS MORTENSEN kom til Lunderskov i 1910 og en del år havde han værksted flere steder i
Storegade bl.a. i nr. 14 og 15 indtil blikkenslagervirksomheden blev flyttet til Søndergade nr. 20.
Storegade nr. 18: Her havde malermester HANS LAURITSEN malerforretning omkring århundredskiftet, og
derefter har der været forskelligt på stedet bl.a. havde bødker HANSEN en del år sit bødkerværksted her, og der
var også en del år iskiosk på stedet ved GUDRUN SØRENSEN, som stadig ejer huset, og der har her, - såvel som
så mange andre steder - været flere lejligheder i bygningen før i tiden.
>•
Storegade nr. 50: N. REINHOLDT havde her i 1885 bygget købmandsgård, og i mange år var det den eneste
bebyggelse på denne side af åen fra Lundeskov og til Ribe landevej, men efter århundredskiftet kom der også gang
i byggeriet her, idet der blev udstykket 5 mindre ejendomme med jord fra Drabæks Møllegård ved højre side af
vejen, og på modsat side af vejen blev gården Høj vang bygget.
N. Reinholdt ejede også jorden på modsat side af købmandsgården , og her blev der med tiden bygget hus med
værksted til en af hans sønner PETER REINHOLDT. Dette blev senere solgt til ALEXANDER NIELSEN, som
nedsatte sig her som mekaniker. Mange år senere blev han efterfulgt af sønnen NIELS AUNSBJERG NIELSEN
(Storegade nr. 51)

196

Højvang.

REINHOLDTS BAKKE
Reinholdts Bakke nr. 59, Højvang: 1908 ANTON VÅBEN, siden EBBE SOMMERLUND, TH. NIELSEN, PER
BORUM.

Reinholdts Bakke nr. 58: Blev ca. 1905 købt af MADS CHR. HANSEN og ejes i 1995 stadig af dennes søn
PETER FRIIS HANSEN.
Reinholdts Bakke nr. 48: Ejer 1905 PETER NIELSEN. Af efterfølgende ejere har SVEND GLINDFELDT haft
stedet i mange år.
Reinholdts Bakke nr. 38: Denne ejendoms første ejer var MADS P. MADSEN, derefter bl.a. HALFDAN OLE
SEN, MARIE LAURITSEN m.fl. og idag JØRGEN K. KRISTENSEN.
Ejendommen RØNNEBO: Ejere: MATHIAS HANSEN og HANS HANSEN. Denne ejendom er idag udslettet.

Reinholdts Bakke nr. 16: Ejere bl.a. LAURITS TOFT, og derefter en del skiftende ejere, bl.a V. NAGEL, CHR.
TERPAGER m.fl.

Efterhånden kom der så en del flere bebyggelser ved Reinholdts Bakke.

SØNDERGADE
Her blev der efter århundredskiftet bygget flere huse, hvoraf nogle skal nævnes i det følgende.
Søndergade nr. 1: Her kom malermester SØREN P. SØRENSEN i 1908 fra København og nedsatte sig. Han
efterfulgtes mange år senere af sønnen PAUL M. SØRENSEN, der ligeledes var malermester.
Huset er siden blevet overtaget af dennes datter og svigersøn TOVE R. og HANS J. HANSEN.
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Søndergade nr. 8: 1911 portør OTTO PEDERSEN samt familien SØREN DØRFFLER.

Søndergade nr. 18:1 mange år murer CHR. P. FLØJSTRUP, og derefter hans børn - sidst datteren KAREN GADE
og i 1994 J. NISSEN og B.L.RASMUSSEN.
Søndergade nr. 20: Som tidl. nævnt smed CHR. ERLANDSEN og nu Brd. MORTENSEN.

VESTERGADE

Her blev bygget 4-5 huse kort efter århundredskiftet, og i 1911 havde
postbud P. DØRFFLER
portør N. NIELSEN
ejendomshandler J. BERG
banearbejder N. KRISTOFFERSEN
banefonnand H.P.JACOBSEN

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

3,
5,
7,
9, og
10.

Nr. 9 blev i 1916 købt af grosserer P. MICHAELSEN og delvist ombygget, og de øvrige har skiftet ejere adskillige
gange, og der er blevet bygget flere huse i området.

FREDERIKSBERGGADE
Ved Frederiksberggade blev der også bygget nogle huse efter århundredskitet, bl.a. et af MORTEN MADSEN.
Senere kom der flere huse til og i 1912 flyttede Andelsmejeriet SKANDERUP til Lunderskov.
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Andelsmejeriet Skanderup.

SKOLEVEJ
På Skolevej var en af de første bebyggelser nr. 5, hvor der var BØRNEHJEM i mange år med forstanderinderne
FRK. ANDERSEN, og FRK. LARSEN i mange år. Sidst Frk. E. JENSEN.

Det tidligere Børnehjem i Lunderskov.

Nu er stedet overtaget af familien KLITGAARD.
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Skolevej nr. 8: Et af de ældste huse vd vejen. Skomager THOMSEN boede her i nogle år. Nu er det fru RIGMOR
FRIIS, som ejer stedet.

HAVEGADE
Her er på et ret tidligt tidspunkt byget i hvert fald 3 huse. Det ene:
Havegade nr. 4: Det blev bygget af HANS LAURITSEN og det blev derefter i mange år beboet af hans børn
SIGURD og ANNA LAURITSEN.
Havegade nr. 5: Her boede landpostbud KNUD SØRENSEN i mange år, og derefter en tid sønnen KALLE POST.

GAMMEL MØLLEVEJ
Her kom der flere nye bebyggelser inden århundredskiftet, bl.a. flere mindre landejendomme.
Nogle af disse ejendomme blev udstykket fra Drabæks Mølle - det gælder bl.a.
nr. 40, som i mange år var ejet af familien HØJBY - først NIELS HØJBY, og så sønnen ALFRED HØJBY, og nu
VITA og PER BJERREGÅRD.
GI. Møllevej nr. 21: Her boede i 1901 og 1911 enkefru M. HORSKJÆR.
GI. Møllevej nr. 15: Her boede i 1901 og 1911 HANS J. PETERSEN, og nu i mere end 50 år ANNA MARIE og
VAGN RØNDE.
GI. Møllevej nr. 3: Er vistnok ligeledes udstykket fra Drabæks Mølle.
På den modsatte side af gi. Møllevej var der nogle ejendomme udstykket fra den gi. gård nr. 3, der var nedlagt en
del år i forvejen, bl.a.

GI. Møllevej nr. 24. Ejer 1901 og 1911 CHR. HANSEN. Nu L. og SVEND CHRISTIANSEN.
GI. Møllevej nr. 16: 1911 Gartner DANIELSEN - senere FR. SCHWARTZ m.fl.

Fra omkring århundredskiftet og mange år frem havde JØRGEN CHRISTIANSEN en ejendom ved hjørnet af GI.
Møllevej og Jernbanegade. Derefter M. KJÆR m.fl.
Ved GI. Møllevej er der så siden blevet mange bebyggelser.

ROLLES MØLLEVEJ
Her har der også været flere ældre bebyggelser, men enkelte er igen forsvundet, bl.a. glarmester MIKKEL JØR
GENSENS samt JAC. BLOKS ejendom.
På arealet mellem GI. Møllevej og Rolles Møllevej har bl.a. L.M.GLASFIBERs store fabriksanlæg siden beslag
lagt et større område.
Denne fabriks særlige historie er af nyere dato.
Rolles Møllevej nr. 13: Ældre ejendom, som landpost JOHAN BAISNER havde omkring århundredskiftet og
mange år derefter.
Siden V. PODER og fra 1946 BIRTHA og GUNNAR BANG JENSEN.

I nærheden af Rolles Mølle fik JAC. JENSEN BLOK i 1862 opført en mindre ejendom . 11901 og 1911 havde
CHR. J. BLOK den, derefter i en delår familien JENS BRØDSGÅRD og siden MADS CHRISTENSENS, og den
har siden været øde og helt forfalden.
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Hvor Rolles Møllevej begynder var der også ved århundredskiftet en mindre ejendom, som i en del år ejedes af N.
R NIELSEN, men ved anlæggelsen af jernbanebroen ved Lunderskov blev den afskåret fra sin jord, og det blev
frasolgt. Matr. nr. 3i.

Ejendommene Vesterlund og Lunderskov Nørregaard ved Rolles Møllevej er omtalt under: GAMLE GÅRDE I
LUNDERSKOV.
En del af denne beskrivelse af beboerne i Lunderskov omkring århundredskiftet er blevet til ved studium af
folketællingerne i 1901 og 1911, men nogle af tællingsmændene har desværre ikke altid anført mart. nr. ved de
forskelliges bopæl, og derfor vil denne opgørelse være noget mangelfuld, men den kan forhåbentlig give et lille
fingerpeg om den vældige udvikling, der foregik Lunderskov i disse år.

ØSTERGADE. (GI. Lunderskov)
Denne gade eller vej er jo bygaden i den gamle landsby, og de tidligere gårde er beskrevet under: GAMLE
GÅRDE - ligeledes KILDEHUSET (nr. 9).
Der var her omkring århundredskiftet flere ældre huse, som nu næsten alle er forsvundet.
på hjørnet ved Dakavej boede den gamle væver JEPPE J. RÅR, og siden teglbrænderen CLAUS OLESEN m.fl.
Der, hvor Drabæks Mølle nu har etableret sig, har der i første halvdel af 1800-tallet været bolig for en toldbetjent,
og der er også nogle, der mener, at der var en pogeskole her en del år.
Derefter snedker J.P. KJÆR, NIELS BUCH, og K. CHRISTIANSEN m. fmilier. Siden flere andre.
Nogle af de huse, der var meget tæt på jernbanelinien, er også blevet fjernet, bl.a. det, som banearbejder HANS
THYGESEN havde i mange år.
Ved folketællingen i 1911 var følgende bosiddende i dette område:

Træskomager MORTEN LYNGSØE, samt dennes forældre JØRGEN LYNGSØE
bødker DANIEL STEFFENSEN,
snedker L.P.LARSEN,
uldstrikker J. JØRGENSEN,
smedesvend TH. KIEL - alle med familier.

Ved opførelsen af jernbanebroen ca. 1920 blev meget forandret i denne bydel, og Østergade blev i folkemunde ofte
omtalt som Blindtarmen.
Lunderskov blev efter 1920 mere udbygget og udnyttet som jembaneknudepunkt. Nu var grænsen jo blevet flyttet
til Padborg, og megen rangering m.m. blev henvist til banegården i Lunderskov. Mange jernbanefolk var ansat, og
adskillige lod bygge hus her.
’¥■

I bogen: Danmarks Jernbaner, bind 2 af M. BUCH og C.J.GOMANDZ, som udkom i 1933, er der nævnt 57
navngivne personer i Lunderskov - personer, som på daværende tidspunt havde deres bopæl i byen. Dertil kom
mer så ekstraarbejdere, rengøringspersonale m.m. så det har i høj grad medvirket til udviklingen i byen i mange
år.
Teglværket var også i mange år med til at skabe arbejdspladser og levebrød for mange familier. Men det er også
værd at lægge mærke til, at i tiden lige før og efter århundredskiftet blev der oprettet omkring 20 mindre land
brugsejendomme i Lunderskovområdet.
De blev desværre ret hurtig for små til at en familie kunne skaffe sig udkomme ved blot at dyrke og passe dem.

Kort over Lunderskovområdet 1901
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GELBALLEVEJ
August E Schmidt har i sin bog: Koldingegnen 3 beskrevet vejen fra hans hjem Lykkegaard til Gelballe, men
meget er forandret siden dengang, og idag er denne vej blevet en meget trafikeret vej.
Dette skyldes især, at Gelballevej i 1930erne blev forlænget og ført gennem Gelballe skov til Hylke.
Det var først omkring 1800, at der for alvor kom gang i bosættelserne ved Gelballe skov, og flere af disse huse og
ejendomme er siden forsvundet. Det gælder bl.a. Karolineberg ved sogneskellet samt Frydenlund, hvor Johannes
Højrup boede en del år, men den blev senere overtaget af ejeren på Virkelyst i Seest, og i nogle år af denne benyttet
til medhjælpere på gården. Den er senere helt fjernet.
En ejendom lige øst for Riepers Sorgenfri var en del år beboet af familien MOES, og siden af svigersønnen
FERDINAND NIELSEN, men den er også borte nu, og det samme gælder en lille ejendom øst for nr. 99, men de
er markeret på kortet fra ca. 1901.
Vejen fra Gelballe til skoven var i mange år i en meget dårlig tilstand, og der blev ofte fra beboernes side klaget
over, at den var næsten ufremkommelig at færdes ad. Der blev så lavet en sti til brug for skolebørnene.
Vejen var om vinteren meget benyttet af bønderne i Gelballe som deres skovvej, og det medførte ofte meget dybe
hjulspor.
Forholdene i Gelballe har ændret sig meget siden August Schmidt har beskrevet dem fra hans skoletid i 1906.
Skolen er forlængst ophørt og både købmand og Brugsen, samt smeden og forsamlingshuset er ophørt med deres
virke i det lille lokale landsbysamfund.

NUVÆRENDE BEBYGGELSER VED GELBALLEVEJ
Gelballevej nr. 6: Damkjærgaard. Se under: GAMLE GÅRDE I LUNDERSKOV, gård nr. 6.

Gelballevej nr. 8: ejendom bygget 1907 som statshusmandsejendom på jord fra Kildegård. Den var i mange år ejet
af DAGMAR og KRISTIAN KNUDSEN. Derefter af DAGNY og SØREN THOMSEN, og så i mange år af
GRETHE og SIGURD DAMGÅRD NIELSEN.

Gelballevej nr. 11: Ligeledes statshusmandsejendom fra 1907 med en del skiftenden beboere. I 1911 JEP
MATHIESSEN, senere bl.a. OLSEN, JOHANNES RAVN, FREDE ANDERSEN, og til sidst INGER og ELI A.
PETERSEN.
Gelballevej nr. 12: Også statshusmandsejendom fra 1907 med en del skiftende ejere, bl.a. 1911 PETER HOLM,
RASMUS MADSEN, Gartner RIIS BJERREGÂRD havde en del år gartneri her, og af øvrige kan nævnes: EJ

NER CHRISTENSEN, E. DETLEFSEN, E. SØRENSEN m.fl. og 1994 HANNE og FINN M.S. HANSEN.
Gelballevej nr. 13: Også statshusmandsbrug fra 1907 og i mange år ejet af JOHANNE og JENS E. JENSEN, og
derefter i mange år af dattersønnen BØRGE ELI JENSEN med familie. Han solgte til NIS ANDERSEN, der efter
atter nogle år solgte til GERDA E. og A.H.HOUGARD.
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Gelballevej nr. 14: Lykkesgaard. Se under GAMLE GÅRDE I LUNDERSKOV nr. 7.

Lykkesgaard, Gelballevej.
Gelballevej nr. 15: Ligeledes statshusmandsbrug fra 1907 med flere skiftende beboere. 1911 JULIE og PETER
JENSEN og derefter i mange år BOTHILDE og CHRISTEN PETERSEN. Dernæst i en del år JOHANNE og
JOHANNES NISSEN, så KURT NIELSEN, og i de senere år I. BJERREGÂRD og JØRGEN ASTRUP.
Gelballevej nr. 17: Antonsminde. Udstykket fra Bøgely 1908, og første ejer var ANDREAS JACOBSEN, og
derefter datter og svigersøn KAROLINE og P. SØRENSEN, og dernæst deres søn ANDREAS SØRENSEN, som
havde stedet i mange år.
Efter dennes død - en kort tid ejet af FRANK JOHANSEN, og så de nuværende beboere LAILA B. PEDERSEN og
JOHN F. JENSEN.

Gelballevej 19.

Gelballevej nr. 19: En af de gamle ejendomme ved Gelballevej. 11857 fik LAURIDS NISSEN skøde på stedet, og
i 1885 CLARA JACOBSEN og ANDERS SKOV, og de omdannede stedet til gartneri.
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Efter A. Skovs død i 1907 blev det købt af K. RIIS BJERREGARD. Han blev gift med MARIE VILDFANG ffa
Vranderup.
Efter Bjerregårds død i 1957 blev stedet købt af EMIL KIRKEGÅRD, og efter nogle år blev det købt af de
nuværende ejere A.M.HØYEM og BENT E ANDREASEN.

Gelballevej nr. 21: Ligeledes en af de gamle ejendomme ved Gelballevej, ja - så vidt, det kan skønnes, har den
allerførste ejendom - udflyttet fra Lunderskov af JACOB PEDERSEN i 1780erne - ligget her i nærheden.
Den blev senere overtaget af sønnen PEDER CHR. JACOBSEN, men huset blev nedrevet i 1856, ogjorden delt
mellem et par ejendomme.
Ca. 1861 havde LAURITS HANSEN den daværende bolig på arealet, og dennes enke solgte til JØRGEN J,
VESTERGÅRD. Ved århundredskiftet havde træskomanden SØREN SAMUELSEN stedet. Af senere beboere
kan nævnes: P. NØRGÅRD, FREDERIKKE og IVAR OLESEN, PETER IVERSEN, som solgte til de nuværende
ejere ELLEN og PETER KRISTENSEN.

Gelballevej nr. 25: Gelballe Vestergaard. Jorden har tidligere hørt under Rolles Mølle, og gården blev bygget i
1912.
Af tidl. ejere kan nævnes: M. SCHRØDDER, NIS STRÂRUP, J. JENSEN, og i 1932 ANDREAS SANDVEJ.
Gården var i nogle år forpagtet ud til J. INGVARDSEN, hvorefter SIGNE og ANDREAS SANDVEJ havde den
igen i nogle år, indtil deres søn og svigerdatter INGER og HANS J. SANDVEJ overtog gården, og de har nu haft
den i mange år.

Gelballevej nr. 29: Rosenvold: Bygget 1885 på jord fra gården Troldfold (nr. 33).
Ejere: LAURS JENSEN, ANNE MARIE TERKILDSEN, JOHANNE og HOLGER HANSEN, TERKEL NIEL
SEN o.fl. og idag ejes den af K. og ANKER HEDELUND.
Gelballevej nr. 33: Troldfold: Bygget ca. 1899 af HANS DONS og senere overtaget af søn og svigerdatter SOFUS
og KIRSTINE MARIE DONS. Sofus Dons omkom ved en tragisk ulykke i 1961, og gården blev derefter købt af
JOHANNES KJÆR JENSEN, som efter en del år solgte til PETER MØLLER, Bremhøj, og den er nu beboet af
hans forældre K.M. og HANS MØLLER.
De 3 Bremhøjgårde er allerede omtalt under GAMLE GÅRDE I GELBALLE. Bremhøj nr. 1 er nyere opførte
garager for vognmand HARRY JESPERSEN.

Gelballevej nr. 35: Ifølge August Schmidt har der tidligere været et gammelt hus her, hvor huset Bakkebo senere
er opført. MARIE og NICOLAJ NIELSENs har boet her i mange år, og nu er det ERNA og ASGER JEPSEN.
Gelballevej nr. 37: Forsamlingshuset: Det tidligere forsamlingshus bygget 1907. (Nærmere omtalt af August
Schmidt).
Derefter en del år antikvitetshandel ved A. og G. MADSEN, og i 1994 beboet af N.J.BUCH.

Gelballevej nr. 39: Nyere hus ejet af V.S. og KJELD JENSEN.
Gelballevej nr. 41: Nyere hus ejet af RUTH og R.E.F. IVERSEN.

Gelballevej nr. 44: Elisabethslyst: Omtalt under GAMLE GÅRDE I GELBALLE nr. 6.

Gelballevej nr. 45: Nyere hus bygget af HERMAN JEPSEN. Nuværende beboere K. og L. GYDESEN.
Gelballevej nr. 47: Højdegaard: Se under GAMLE GÅRDE I GELBALLE nr. 11.
Gelballevej nr. 49: Ejendom bagved Højdegaard med en del skiftende beboere. Omkring 1940erne i en del år
beboet af A. og P. JESSEN.
I de seneste år af L. POETH, K. CARSTENSEN og T. KÂSGÂRD, B. og SVEND JØRGENSEN m.fl.
Gelballevej nr. 50: Her blev deri 1883 indrettet mejeri af RASMUS NIELSEN, Højdegård. Huset har også i en del
år været fodermesterbolig for Elisabethslyst. Flere skiftende beboere bl.a. murer VALDEMAR CHRISTENSEN
rn.fl, og i 1994 SOLVEIG og H. GRANES.

Gelballevej nr. 53: Gelballegaard: Se under GAMLE GÅRDE I GELBALLE, gård nr. 2.
Gelballevej nr. 56: Dortheasminde: Tyrestation. Se GAMLE GÅRDE I GELBALLE , gård nr. 10.
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Gelballevej nr. 57: RASMUS NIELSENs tidligere bolig. Nu VERNER G. THYGESEN.
Gelballevej nr. 59: V. THYGESENS dæklager. Tidligere havde smedemester N.P.NIELSEN ladet opføre et
smededværksted her, og sønnen JOHANNES NIELSEN boede her i adskillige år sammen med hustruen AN
DREA.

Gelballevej nr. 60: Her, hvor de gamle gårde tidligere har ligget, og der, hvor THORVALD PETERSEN i adskil
lige år havde tømrer- og snedkerforretning, efterfulgtes han af tømrermester K. IVERSEN, og det er så dennes
sønner Bdr. IVERSEN, der har videreført tømrervirksomheden på dette sted i mange år.

Gelballevej nr. 62: Her havde høkeren JENS PEDERSEN sin forretning, og han efterfulgtes af A.P.REBSDORF,
der havde købmandsforretning her fra 1917 til 1925, hvor han solgte ejendommen til GELBALLE BRUGSFOR
ENING.
Bestyrelsen, der stod for dette køb, var lærer THORVALD MADSEN, smedemester N.P.NIELSEN, gårdejer A.
REFSLUND, murer JEPPE OLESEN og gårdejer K.P.KJELDSEN. Uddeler NISSEN var leder af Brugsforenin
gen i mange år og efterfulgtes af J. NIELSEN.
Da man på grund af udviklingen så sig nødsaget til at ophøre med Brugsforeningen, blev stedet solgt til privat
beboelse, og de nuværende beboere er E.B.HANSEN og K. JENSEN.
Gelballevej nr. 64: Her, hvor smedefamilien NIELSEN i mange år havde deres bolig og virke - først N.P. NIEL
SEN og dernæst sønnen GEORG NIELSEN - er der nu også blevet privatbolig. 11994 for R.M.S.SCHMIDT og E.
HONORÉ.

Gelballevej nr. 66: På stedet, hvor JACOB CARLSEN i sin tid havde ejendom , var der adskillige år fodermester
bolig for Dortheasminde. Stedet er siden købt af vognmand HARRY JESPERSEN. Det er nu beboet af H.S. og
ALLAN JESPERSEN.

Gelballevej nr. 68: Nyere hus bygget af tømrermeter IVERSEN og ejes nu af S.M. og JOHN CHRISTENSEN.
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Gelballe gamle skole, Gelballevej 70.
Gelballevej nr. 70: Den gamle skole fra 1848-1888, derefter ejet af kreaturhandler P. JEPSEN.
Fra 1919 ejet af MARIE og JENS CHRISTENSEN, og der var TELEFONCENTRAL for Gelballe-Vranderup
området i huset i mange år, og den blev passet af Marie Christensen , og Jens Christensen var slagter og kørte
rundt og solgte kød fra sin hestevogn.
Ejendommen er så siden overtaget af sønnen EJNER CHRISTENSEN, og han og hustruen MAREN har nu boet
her i mange år.

Gelballevej nr. 72: Meget gammel ejendom - tidligere i mange år ejet af ANDERS ANDERSEN - æ gammel smej
- derefter igen i mange år af ANNA og THOMAS MIKKELSEN. Fra 1994 SVEND B. JACOBSEN.
Gelballevej nr. 74: Omtalt under GAMLE GÅRDE I GELBALLE , gård nr. 5.

Gelballevej nr. 76: Oprindeligt en gammel landbrugsejendom. Af tidligere beboere kan nævnes: JENS DONS, og
i mange år OLGA og JEPPE OLESEN. Derefter H.F.NYEGÅRD og sidst A. BOLVIG.
Gelballevej nr. 80: Gelballe Østergaard. Se under GAMLE GÅRDE I GELBALLE , gård nr. 3.
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Gelballe Brugsforening.
nr. 61: Den første Brugs var her med JENS HANSEN som uddeler og derefter datteren MARIE HANSEN, og
derpå skiftende beboere, og nu STEFAN JESPERSEN.

Gelballevej nr. 63: Tidligere i adskillige år fodermesterbolig for Gelballegård med skiftende beboere. Nu L. og
ARNE KLEMMENSEN.
Gelballevej nr. 65: Først i århundredet ANNA JOHANNE og PEDER JOHANSEN. Derefter skiftende beboere.
Sidst BRITTA V. og M.H.HUSFELDT.

Gelballevej nr. 67: Nyere hus ejet af INGER M. og ARNE FALK IVERSEN.

Gelballe GI. Skole.
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Gelballevej nr. 69: Den tidligere skole i Gelballe. I mange år var THORVALD MADSEN lærer her og Frk.
THORØ som lærerinde. Derefter HJORTSKOV LARSEN og Frk. M. HANSEN som lærerstab.
Efter nedlæggelsen af skolen blev stedet købt af familien SNOER, og i en del år var der systue i bygningerne, som
stadig ejes af Fru BIRTHE T. SNOER, som bor her sammen med datteren HANNE SNOER.
Gelballevej nr. 71: Ældre hus. I mange år beboet af enkefru MAREN FRIIS, og nu beboet af KNUD ERIK KIER
JENSEN.

Gelballevej nr. 73: Nyere hus bygget af GRETHE 0. og JOHANNES B. FRIIS.

Gelballevej nr. 82: Nyere hus bygget på Gelballe Østergaards jord, og en del år brugt som bolig for gårdens
medhjælpere, og i adskillige år af TOVE CLAUSEN og KAJ BRØDSGÅRD CHRISTENSEN.
Gelballevej nr. 84: Ejendom bygget 1891 af DORTHEA og JEPPE OLESEN på jord fra Gelballe Østergaard.
Dernæst deres børn og i mange år sønnen PETER OLESEN med familie, og senere sønnesønnen EVAN OLE
SEN, som har haft stedet i mange år.
Gelballevej nr. 86: Kirstinelund: Udstykket fra gård nr. 6 midt i 1800-tallet. Af ejere kan nævnes: CHR. TH.
RASMUSSEN, SØREN CHR. JØRGENSEN, HANS PETERSEN, N.J.SØRENSEN, LAURITS ERIKSEN,
P.M.BUHL, K. KNUDSEN, og JENSY og AKSEL FRIIS. Jensy Friis har stadigvæk gården sammen med sønnen
JENS A. FRIIS.
Gelballevej nr. 88: Ældre bolig, hvor der tidligere var lidt jord til og bygget midt i 1800-tallet. Ejere: 1854
N.R.SCHMIDT, og omkring århundredskiftet A. GANDERUP, dernæst en del år fodermesterbolig for Kirstine
lund med en del skiftende beboere. Blandt de sidste VAGN POVLSEN og GUSTAV LUND.
Gelballevej nr. 90: Mindre landejendom fra omkring århundredskiftet. 1911 havde HANS J. NIELSEN den;
derefter i mange år murer JEPPE OLESEN med hustru, og i de seneste år M. og OLE J. NIELSEN.
Gelballevej nr. 92: Timmerholdt. En af de ældste ejendomme ved Gelballe skov fra første halvdel af 1800-tallet og
bygget af hjuleren OLE ANDERSEN. Derpå boede der i 1851 en svigersøn HANS JENSEN JUHLER, og dernæst
dennes søn OLE HANSEN JUHLER, og de var også hjulere.
Familien FERDINAND NIELSEN havde stedet en del år efter at de havde afhændet en anden ejendom ved
Gelballe skov. Dernæst blev ejendommen overtaget af EMIL KIRKEGAARD m. familie og senere af sønnen
EGON KIRKEGAARD, hvorefter den købtes af LETH PEDERSEN, Gelballehave. Der har været skiftende bebo
ere på stedet. Sidst M. og OLAV FISKER.
Gelballevej nr. 99: Marielyst. Gammel ejendom fra første del af 1800-tallet. HANS RASMUSSEN PRIP havde
den en del år og solgte i 1847 til PETER PETERSEN, som i 1865 solgte til ANDREAS MØLLER, og denne
solgte til svigersønnen JENS J. NØRGAARD i 1896.
Efter mange år blev det børnene DORA og CARLO NØRGAARD, der videreførte ejendommen, hvorefter den i
1987 blev overtaget af den nuværende ejer FINN CHRISTENSEN.

Gelballevej nr. 101: Ligeledes en ældre ejendom fra midten af sidste århundrede. Den blev i 1866 solgt af RAS
MUS HØJRUP til JENS JENSEN og denne solgte igen i 1876 til JØRGEN MATHIESSEN og han havde den i
mange år, hvorefter sønnen CHRISTIAN MATHIESSEN ligeledes fortsatte i mange år. Derefter soltes den til de
nuværende ejere GERDA og HOLGER CHRISTENSEN.
Gelballevej nr. 102: Dortheasminde. Bødkeren THUE LAURSEN købte steet i 1848, og det blev overtaget af
sønnen LAURS THUESEN i 1867. Han var vist også bødker, og han var her i mange år.
Omkring århundredskiftet var der flere skiftende ejere, bl.a. N. BRINK, N. BENGTSEN, P. OKSLUND, SØREN
LED, KNUD K. NIELSEN m.fl. 1 1920 blev det købt af HANSSIGNE og PETER TERSBØL, efter at broderen
HANS TERSBØL havde haft det en kort tid.
■ Efter mange år blev det så overtaget af sønnen VIGGO TERSBØL i 1952, og han har stadig stedet i 1994.

Gelballevej nr. 104: Nyere hus, som en del år har været ejet og beboet af HENRIK SCHMIDT MØLLER.
Gelballevej nr. 109: Sorgenfri. Ligeledes en ældre ejendom fra første halvdel af 1800-tallet og da ejet af NIELS
( JØRGENSEN, som i 1846 solgte til JØRGEN NIELSEN (måske en søn?). I 1867 blev det købt af JOHAN E.

POVLSEN, som i 1872 solgte det til JOHAN HENRIK RIEPER, og der blev bl.a. købt jord indtil.
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I 1892 blev stedet overtaget af sønnen JES RIEPER, som var musiker og en tid medlem af Skanderup sogneråd.
1942 blev ejendommen overtaget af VIOLA og ÂGE RIEPER- en søn af Jes Rieper - så stedet har i langt over 100

år været i slægtens eje.
Gelballevej nr. 110: Lindholdt. Også fra første halvdel af 1800-tallet. Ca. 1840 ejedes den af TH. NIELSEN, og
blev så købt af JENS LAURSEN fra Jordrup (bror til Johan Laursen, Højdegård).
I 1872 atter solgt til HANS BUHL, som nogle år senere mageskiftede med J.H.LINDBÆK.
11888 blev stedet købt af IVER EBSEN, og han var her i mange år, hvorefter der blev skiftende ejere, bl.a. HANS
JENSEN, og så i en del år OVE NØRGÅRD, der solgte til AKSEL FRIIS.
Derpå var der en del år forskellige lejere i huset, hvorpå KAREN MARIE og JENS AKSEL FRIIS boede her i
nogle år, indtil det blev solgt til de nuværende ejere ANNE M. og TONN ØSTERGÅRD, og de har fuldstændig

ombygget den gamle gård.

VRANDERUPVEJ
Denne vej var i mange år forbindelsesvej fra Gelballe til Kolding, og før 1580 , hvor gårdene i Gelballe hørte
under Vranderup hovedgård, har den sikkert også været meget benyttet som vej til og fra hoveriarbejde o.lgn.
Tidligere har der uden tvivl været mere skov langs med vejen, end der er nu, og ved udskiftning og fordeling af
marker og skove i 1776 var Gelballe i ejerlav sammen med Lunderskov.
Ved denne fordeling fik gårdene i Lunderskov tildelt en del skovarealer - især ved nordsiden af Vranderupvej,
men siden er de igen blevet frasolgt disse gårde - og en del er blevet ryddet og bebygget.
Det var først i begyndelsen af 1800-tallet, at disse bebyggelser begyndte. Enkelte er igen forsvundet eller fuld
stændig ombygget eller sammenlagt med andre, og nogle arealer er handlet utallige gange i årenes løb.

Vranderupvej nr. 174: Arealet har oprindeligt tilhørt Kildegård i Lunderskov, men på et ret tidligt tidspunkt er der
bygget ejendom her med en række skiftende beboere, bl.a. MAX LUNDRUP, HANS MADSEN HANSEN, FRE
DERIK BRØDSGAARD, R. CHRISTIANSEN, J. BUHL mil.
Vranderupvej nr. 176: Aaglimt. Meget gammel ejendom fra først i 1800-tallet.

1844 havde JENS HANSEN stedet,
1906 HANS SØRENSEN,
1952-63 CHR. NIELSEN m.fl.
1994 C.I. og OLE JOHANNESEN
Vranderupvej nr. 178: Arealet har oprindeligt hørt til Gelballe Østergaard. Af beboere kan nævnes: FLEMMING
STRÅRUP og senest SVEND Â. HANSEN.

Vranderupvej nr. 188: Aldershvile. Gårdens historie går tilbage til begyndelsen af 1800-tallet. 1832 købte PETER
LYSE stedet af JOHANNES HANSENS enke, og sønnen OTTO LYSE overtog det i 1865.
11893 blev gården købt af TH. BUHL, og i de følgende år skiftende ejere, bl.a. OTTO OLSEN, PEDER MØLLER
m. fl.
Gården blev derefter købt af ANNA og JOHANNES DALL, og sønnen HENNING DALL overtog i 1961. Han er
gift med TOVE RAVN fra Seest.

Vranderupvej nr. 189: Udsigten. Nyere ejendom bygget af J. DALL. Den er bygget på jord, hvor der tidligere har
været en ejendom kaldet Skjoldgårdshus - matr. nr. 37a. Den var her fra først i 1800-tallet og var ejet af SØREN
JEPSEN og siden af ANDREAS PETERSEN, men det meste jord blev solgt til Aldershvile - noget i 1872 og andet
i 1893.
Af beboere kan nævnes: A. DALL, M. KREJBERG og M. RAVNBORG, P.A. JØRGENSEN.
Vranderupvej nr. 190: Dahlsminde. Ejendom fra første halvdel af 1800-tallet. Familien DAHL havde stedet i
mange år - i 1844 CHR. DAHL, og derefter sønnen HANS CHR. DAHL (en søn var skriver i Kolding).
Der har i de seneste år været skolevirksomhed på stedet, som 1994 beboes af L. NIELSEN og B. HERBST.
Vranderupvej nr. 191 : Egevang. Ligesom nr. 189 er denne ejendom bygget på jord fra den gamle ejendom Skjoldboighus. Af de skiftende ejere kan nævnes: A. FALK HANSEN, A. HOLST og J.K. OLESEN.
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Vranderupvej 198.
Vranderupvej nr. 198: Ældre ejendom - måske et af de gamle husarhuse. Omkring århundredskiftet beboet af
stenhugger MIKKEL HOSTRUP. Herefter familien QUVANG i adskillige år. Idag ombygget til fritidsbolig. Ejer:
V. POVLSEN.

Vranderupvej nr. 200: Arealet har oprindeligt hørt under Lunderskovgård. Omkring århundredskiftet beboet af
N.A. JEPSEN. Senere i mange år af KAREN og KARL MATHIESSEN, og derefter af ELSE og JØRN HØRLYCK
i flere år.
Vranderupvej nr. 202: En meget gammel ejendom fra begyndelsen af 1800-tallet. Tækkemanden JEPPE S. BUCH
havde den i mange år, - bl.a. i 1844.
Sidst i 1800erne og 1901 havde HANS M. HAUGE stedet, og derefter K. DAHLBERG, som efterfulgtes af sin søn
JACOB DAHLBERG. Han havde det i mange år. I de seneste år har METTE LUNDRUP og J.N.JACOBSEN haft
stedet.

Vranderupvej nr. 204: Skovhus. Mindre gård fra begyndelsen af 1800-tallet, hvor NIS BRAMSEN havde den
(Bramsen-familien var sikkert fra Gelballegaard, og det meste af jorden udstykket fra den).
Hans Bramsen havde den til 1859, og derefter en række skiftende ejere, bl.a. SØREN NIELSEN, AUGUSTINUS
SØRENSEN, HANS JACOBSEN, H.H.LASSEN, og 1890 CHR. GREGERSEN, og derefter EVA og JOHAN
NES SØRENSEN, 1955 TOVE og HANS JACOB DAMKJÆR, og de seneste år A.G. og F.S.THOMHAV.

Vranderupvej nr. 206: Var oprindeligt beliggende ved den anden side af vejen, men ved en vejregulering er dette
blevet ændret.
1911 havde GOTFRED JØRGENSEN stedet.
Ejendommen var en del år benyttet som fodermesterbolig for gården Gelballehave. De seneste år beboet af OLGA
K. og HELGE THOUSGÅRD LARSEN.
Vranderupvej nr. 12-14 m.fl.: Nyere bygninger tilhørende TELECOM.

Vranderupvej nr. 221: Gelballehave. Omtalt under GAMLE GÅRDE I GELBALLE. NR. 8.

Vranderupvej nr. 222: Aldersro. Ældre hus fra midten af 1800-tallet. Af ejere kan bl.a. nævnes væver HANS
PRIP, der forinden havde haft en ejendom i Gelballe skov. Dernæst PEDER ANDREASSEN, lærer P. NISSEN, og
lærer JOHANNES DONS, og senest EGON RIEPER KIRKEGAARD.

FLAUENFELDTVEJ
Denne vej er en meget gammel vej, og den var i mange år Gelballebøndemes møllevej til Rolles Mølle.
Ved denne vej har der været et ældre hus, og blandt nogle af de sidste beboere her var vist nok MAREN og HANS
PETER HANSEN, men siden 1922 har det været borte og fjernet. (Se August Schmidt: Koldingegnen 3).

Flauenfeldtvej nr. 7: Flauenfeldt. Gården er omtalt under GAMLE GÅRDE I GELBALLE nr. 1. August Schmidt
skriver i: Koldingegnen 3, at det var hjulmanden Therkel Petersens slægt, der i mange år havde gården, men det
rigtige navn er nu TERKEL MADSEN. Siden 1985 har BERTEL PETERSEN haft gården.

Flauenfeldtvej nr. 8: Gammel og mindre landbrugsejendom fra første halvdel af 1800-tallet. 1844 havde NIELS
NIELSEN den, og derefter skiftende ejere, bl.a. J. JEPSEN, CHR. MADSEN DAHL, CHR. PETERSEN, SVEND
DITLEVSEN m.fl. og i adskillige år K.M. og HANS MØLLER. 1994 er det M. og JØRGEN LUND.
Flauenfeldtvej nr. 9: Tyrol. Ældre bebyggelse på jord fra Flauenfeldt. I slutningen af 1800-tallet og i begyndelsen
af dette århundrede boede familien N. BLICHER NIELSEN her. Han arbejdede på træuldsfabrikken Åkjærdal.
De efterfulgtes bl.a. af familien STEPHANSEN, som havde stedet i mange år. Nuværende beboere ÅSE og N.P.

OLSEN.
Flauenfeldtvej nr. 10: Frisendal. Oprindeligt var her en mindre landejendom. Omkring århundredskiftet havde
CHRISTOFFER PETERSEN stedet, og det købtes af M. FRIIS fra Hjarup, og han etablerede fiskedamme m.m. på
stedet, som så siden har haft navnet Frisendal med en række skiftende beboere, bl.a. NISSEN, JØKER, og blandt
de seneste kan nævnes TAGE SØRENSEN og i 1994 MARIANNE TOFT og JOHN RASMUSSEN.

EGESKOVVEJ
Egeskovvej nr. 25: Gammel ejendom udstykket fra Gelballe Østergård i 1840.
Ved matrikuleringen i 1844 havde HANS LARSEN den. Af efterfølgere kan nævnes H.P. LYHM, SEVERIN
LYTSEN, ANDERS LAURITSEN, og i 1895 HANS LAURITSEN, og der købtes mere jord til stedet.
1902 blev det købt af L. KIEL, og derefter blev det sønnerne NIELS og CHRISTIAN KIEL i mange år. De solgte
det til de nuværende ejere ELSE og SØREN BØGESVANG.

PARCELVEJ
Denne vej var oprindeligt Gelballe kirkevej og er en meget gammel vej. Men ved etableringen af den nye omfarts
vej Lunderskovvej, er den blevet nedklassificeret fra kommunevej til privatvej trods beboernes protest, og den er
nu en blind vej.
Langs denne gamle vej mødtes de fire landsbyers udmarker - nemlig: Gelballes, Lunderskovs, Skanderups og
Nagbøls.
Vejen var i mange år ubeboet, og det var først i slutningen af 1700-tallet, at den første bebyggelse kom på Lykke
gårds mark af smeden JACOB PEDERSEN, men den er i 1856 atter nedbrudt og borte efter at sønnen PEDER
CHR. JACOBSEN havde haft den i nogle år.
Et andet af de ældste huse ved vejen var Skanderup Fattighus, som var på det yderste af Wissingsmindes marker
fra begyndelsen af 1800-tallet til Fattiggården ved kirken blev bygget i 1875.
Det gamle Fattighus blev i 1882 købt af proprietær SCHLEGEL, og huset er sikkert derefter fjernet.
På Lykkegaards mark kom ret hurtigt et par ejendomme mere, og efter 1850 ligeså på Dorotheasmindes mark fra
Gelballe.
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Parcelvej nr. 2: Her var i mange år den gamle ejendom Bakkely og den er også fra første halvdel af 1800-tallet.
Her har i tidens løb været adskillige beboere, af hvilke kan nævnes: LAVRITS HANSEN, P. HOLT LAURSEN,
HANS HANSEN, KARL SCHWARTZ, HOLGER HANSEN, JENS TH. NIELSEN, P. SØRENSEN m.fl.
Den nuværende ejer CHR. CHRISTENSEN - søn af JØRGEN CHRISTENSEN tidl. Parcelvej nr. 6 - har fuld
stændigt bygget stedet om, og han er ligeledes ejer af naboejendommen Parcelvej nr. 4, som også er bygget i nyere
tid.
Parcel vej nr. 6: Også en gammel ejendom fra begyndelsen af 1800-tallet, og her var der i adskillige år smede
virksomhed på stedet. Det gik i en del år under navnet Sønderborghus. Af ejere kan nævnes: NIELS PETERSEN
DUUS, DITLEV HANSEN BUCH, TERKILD MADSEN m.fl. Ca. 1900 NIS HOLM, derefter JEPSEN SCHMIDT
og så JØRGEN CHRISTENSEN.
På modsat side af vejen var der fra 1853 en mindre ejendom med jord fra Dorotheasminde i Gelballe ved IVER
SØRENSEN. Fra 1863 var det CHR. JENSEN, fra 1867 JØRGEN ANDERSEN, og i 1899 fik NIS HOLM stedet,
og siden har familien CHRISTENSEN haft det.
Det har nu været væk i mange år.

parcelvej nr. 7: Denne ejendom , som fra 1949 har været ejet af JOHANNES BECH er også bygget på jord fra
Dorotheasminde, og blev købt 1861 af NIELS CHRISTENSEN med 3 tdr. land. Senere er der købt mere jord
indtil fra Wissingsminde. Af ejere kan nævnes: HANS M. BUCH, CHR. PETERSEN, og JØRGEN POVLSEN.
Parcelvej nr. 9: Det var oprindeligt kun et hus bygget kort efter 1850. ANDREAS SEJDING havde huset en
årrække , og det brændte i 1885. Se August Schmidt: Koldingegnen nr. 3.
Der er siden købt jord til fra Wissingsminde. JØRGINE og ALFRED KNUTSON havde stedet en del år, og fra
1962 er det sønnen ANDERS KNUTSON og svigerdatteren KIRSTEN, der har ejendommen.

Parcelvej nr. 11: Statshusmandsejendom bygget på jord fra Wissingsminde. V. KRAFTSIG havde den en del år derpå skiftende ejere og nu en del år TOVE og EGON HARDERS.

Parcelvej nr. 13: Statshusmandsejendom, der ligesom nr. 11 er bygget på jord fra Wissingsminde. CHR. CHRI
STENSEN havde den en del år, derpå flere skiftende ejere. YRSA og OVE GRØNDAHL havde den en del år, og
de solgte den til de nuværende ejere BRITTA og JØRGEN ERIKSEN.
Tidl. Parcelvej nr. 17 - nu Dakavej nr. 17: Denne ejendom er bygget på jord fra Mariegård, Skanderup, og i mange
år havde PEDER MADSEN den. Af senere ejere kan nævnes: IVER OLESEN, BENDIX BENDIXEN, og derefter
INGER og NIELS NIELSEN.
Ved anlæggelsen af Lunderskovvej blev ejendommen afskåret fra Parcelvej, og er nu i stedet ved Dakavej.
1994 er det P.V.BOYE, der ejer stedet.

DAKAVEJ
Dakavej nr. 3 og 4 er omtalt under GAMLE GÅRDE under gård nr. 5.
Dakavej nr. 8: Bygget til JONAS MATHIESSENs søn CHRISTIAN MATHIESSEN, og senere en del år beboet af
familien E. LERCHE og i 1994 af H. LETH NIELSEN.

Dakavej nr. 16: Fredensminde. Ejendom bygget først i 1800-tallet på jord fra Nagbøl-gårdene samt lidt fra gård
nr. 7 i Lunderskov.
I 1844 havde HANS CARL SCHMIDT den. Dernæst .TRULS JØRGENSEN , der i 1851 sælger til PEDER
MADSEN, som havde den til 1893, hvor MADS V.A.PEDERSEN overtog den. Men han gik konkurs i 1901.
Derefter flere skiftenden ejere bl.a. JENS LORENTZEN SØRENSEN, ANTON CHRISTENSEN og i 1907 JENS
SPEDTSBERG.
Den blev så ca. 1930 købt af DORTHEA og MADS GOSVIG, som havde den til 1960, hvor sønnen og svigerdatteren
KNUD og INGA GOSVIG overtog den, og de havde bl.a. en stor fedekalveproduktion der.
Knud Gosvig døde i 1990, og Inga Gosvig solgte nogle år efter til de nuværende ejere JETTE og ARNE KLINTE
BJERG HANSEN.
Dakavej nr. 18: Stendergaard. Jorden til denne gård har tidligere hørt til Nagbølgaard, og gården havde markerne
omkring kirken i mange år. Jorden har muligvis først hørt under naboejendommen Fredensminde , og JØRGEN
TRUELSEN sælger 1850 denne jord til JENS CLAUSEN JUHL, som formodentlig så har bygget Stendergård.
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J.C.Juhl far i 1854 mere jord fra Nagbølgaard. Han var gift med INGER MAGDALENE BENJAMINSDATTER
fra Dollerup Søgaard.
1870 fik sønnen CLAUS J. JUHL gården og 1881 DITLEV J. JUHL, og dennes enke solgte 1904 til H.P.HANSEN,
og derefter P.N.BROE, som 1908 solgte til KAREN og HANS SOMMER, som så havde den i mange år.
Derefter overtog en søn og svigerdatter ALMA og JØRGEN SOMMER gården, indtil de solgte til de nuværende
ejere L. og BIRGER INGEMANNSEN.
Dakavej nr. 12: DAKA. Her begyndte JONAS MATHIESSEN i 1907 med en lille statshusmandsejendom. I
begyndelsen drev han lidt slagtervirksomhed ved siden af landbruget, og det blev efterhånden til opkøb og forar
bejdning af selvdøde dyr.
Efter at have drevet destruktionsanstalt i en årrække solgte han virksomheden til Slagterierne sidst i 1930erne, og
det blev så til det nuværende DAKA, som siden har udvidet og bygget særdeles meget. Første direktør E. LERCHE,
nuværende T. BURGAARD.

DET KOMMUNALE SELVSTYRES BEGYNDELSE
SKANDERUP SOGN
Efter Ryttergodsauktionen i 1765 og køb af gårde og ejendomme til selveje, udskiftning af landsbyernes jorde,
begyndende udflytning fra landsbyerne, og stavnsbåndets ophævelse sidst i 1700-tallet, begyndte det første skridt
på vejen til det kommunale selvstyre ved forordning af 5/7 1803 vedr. nedsættelse af en såkaldt Fattigkommission.
Den næste var så forordningen om skolekommission iflg. lov af 29/7 1814 vedr. skolevæsenet på landet.
Det er dog først ved forordningen af 13/8 1841 om sogneforstanderskabet, at der kom rigtig gang i dette selvstyre
i sognene.
Derpå fulgte så bestemmelsen ved lov af 22/3 1855, at sogneforstanderskabet skulle bestå af et ulige antal med
lemmer og deles i to dele, så der var mere i den ene end i den anden.
Den mindre del skulle vælges ved aim. valgret, hvorimod den femtepart af beboerne, der i det foregående år havde
ydet det højeste kommunalbidrag, skulle vælge den større del, og sognepræsten ophørte med at være født medlem
- undtagen i skole- og fattigsager.
Ved lov af 6/7 1867 om landkommunemes styrelse omdøbtes sogneforstanderskabet til sogneråd. Sognepræsten
skal herefter heller ikke være født medlem i skole- og fattigsager. Fattig-, skole- og vejvæsen samt andre kommu
nale anliggender styres af sognerådet under amtsrådets tilsyn.
Den 20/4 1908 fik vi en ny kommunallov med aim. valgret for mænd og kvinder fra 25 års alderen.
Hele sognerådet vælges på en gang for en 4 års periode og afgår på een gang. Hemmelig afstemning og pligt til af
modtage valg 2 perioder i træk. Valg i december måned.

FÀTTIGKOMMISSIONEN
Før nedsættelsen af denne kommission iflg. lov af 5/7 1803 var det præsten og herredsfogeden , der måtte tage sig
af de fattige. Nu blev det præsten og stedets politimester eller sognefoged, en af de største lodsejere samt 3 andre
af sognets bedste mænd, som skulle tage sig af de fattiges sager og udgøre førnævnte Fattigkommission.
De fattige inddeltes i 3 klasser.
1. klasse: Gamle og svage, som slet ikke kunne forsørge sig selv.

2. klasse: Forældreløse børn.

3. klasse: Folk, der selv kunne tjene noget, men ikke tilstrækkeligt.
Det første møde afholdtes den 1/12 1803 i Skanderup skole under ledelse af sognepræsten S. HØJRUP, Nagbøl, og
stedets politimester hr. Kancelliråd DIECHMAN af Kolding.
Til kommissionen valgtes for de største lodsejere i sognet:
Gårdmand HANS ANDERSEN, Grønvanggård, Skanderup,
gårdmand og lægdsmand ANDERS KJÆR, Dollerup,
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gårdmand JOCHUM JENSEN, Dortheasminde, Gelballe samt
gårdmand HANS KNUDSEN, Lunderskov.

Pastor Højrup fremlagde udførligt forslag til fattigforsørgelsen i distriktet for det følgende år 1804.
Kommissionen gennemgik dette forslag, og politimesteren ønskede, at man kunne afskaffe betleriet i sognet og
pågribe betlere, som ulovligt kom i distriktet, og i stedet underholde de fattige efter deres trang - de, som fandtes
i dette distrikt.
Fattigkommissionen holdt derefter regelmæssigt møde hvert kvartal, hvor andragender om understøttelse blev
kritisk gennemgået og uddeling af hjælp fandt sted.
Ved mødet i sidste kvartal blev der forelagt ligning over det næste års udgifter samt overslag over disse. Gård
mandene i sognet blev pålignet at betale foruden i penge - også i form af mel, gryn, malt og evt. tørv, medens
husmænd og boelsmænd betalte i rede penge.
Et fattighus på Skanderup mark fik man efterhånden, og vedligeholdelse af dette samt brændsel m.m. måtte man
tage sig af.
præsten var formand og kasserer for kommissionen, og de 4 andre kommissionsmedlemmer var såkaldte fattig
forstandere i hvert deres distrikt eller område:

Skanderup,
Gelballe,
Lunderskov,
Nagbøl/ Dollerup.
Hvervet som fattigforstander var ikke altid lige behageligt, og der skete udskiftninger adskillige gange i tiden
1803-1841, hvor fattigkommissionen havde sit virke.
For Skanderup distrikt har følgende været i denne kommission:
HANS ANDERSEN, Grønvanggaard,
STEFFEN JEPSEN, Wissingsminde,
NIELS ANDERSEN, Skanderupgaard,
HANS LARSEN, Langagergaard,
DITLEV H. BUCH, Skanderup Nørgaard,
ANDERS TERPAGER, Grønvanggaard,
HANS D. BUCH, Wissingsminde,
JEP IVERSEN BUCH, Harbogaarden,
KNUD HANSEN, Helenesminde,
JØRGEN JEPSEN, Tvedgaard,
JEP NIELSEN, Mariegaard.

For Gelballe distrikt:
JOCHUM JENSEN,
JEP JENSEN HVOLBØL,
JENS JØRGENSEN,
LARS HANSEN,
HANS MADSEN, og
OLE SØRENSEN.
For Lunderskov distrikt:
HANS KNUDSEN,
ANDERS HUSTED,
NIS PETER LAURSEN,
HANS MØLLER,
JOHAN BENDIXEN,
JENS STEFFENSEN,
SØREN STEFFENSEN.

For Nagbøl/Dollerup distriktet:

ANDERS KJÆR,
KNUD POULSEN, Drabæks Mølle,
SØREN DUE,
MICHELE MØLLER,
RASMUS HØJRUP, samt præsterne
HØJRUP, GADE og SCHMIDT.
Der skete en væsentlig stigning i antallet af forsørgelesberettigede i årene 1804 - 1841. Dermed ligeledes en
væsentlig forhøjet ligning.
F. eks. kan nævnes, at
8 mark 8 skilling.
3 mark

1805 lignedes
1839 var tallene

38 rdl.
86 -

1805 lignedes

20,3 skæppe mel
malt
10,2 gryn
9,3 -

1839 var tallene

17,2
7,6 31/40
5,3 5/16

tønder mel
tønder malt
tønder gryn

Blandt de få forsorgsberettigede 1804 nævnes den vanvittige Poul. Denne gik nogle år på omgang i sognet, men
på grund af dårlige senge m.v., som var medvirkende til, at han fik et dårligt helbred, fik man det ordnet sådan, at
han kunne sove et bestemt sted i hver landsby.
1839 var der 6 forsørgelsesberettigede af 1. klasse. Deraf boede de fleste i Fattighuset i Skanderup. Ligeledes 9
børn, som var sat i pleje hos forskellige familier i sognet (2. klasse).
Under 3. klasse nævnes en kvinde på 77 år, som går på omgang i sognet - MAREN IVERS - som får til klæder 5
rdl. årligt, samt 2 familier med mange børn og ringe fortjeneste, der får nogen støtte.
Der var jo flere tilfælde, hvor det var vanskeligt at afgøre, hvilket sogn, der var forsørgelsesberettiget til vedkom
mende. Sådanne sager var der også, som fattigkommssionen måtte behandle, og i enkelte tilfælde måtte rettens
afgørelse til for at få striden mellem forskellige sogne bilagt.
En række tragiske menneskeskæbner rulles op for én ved at gennemgå fattigkommissionens protokoller fra disse
år. Men det hører ikke med i denne oversigt; det skal bare nævnes for en ordens skyld.
Ved oprettelsen af sogneforstanderskabet 1841 blev kommissionens arbejde og virke underlagt dette sogneforstanderskab.

SKOLEKOMMISSIONEN
Ifølge lov af 29/7 1814 skulle der nedsættes en skolekommission bestående af sognepræsten samt skolepatroner
og skoleforstandere, der valgtes af amtsskoledirektionen blandt de hæderligste bønder i sognet.
Denne nedsatte skolekommission fremkom med et forslag om flytning af rytterskolen til en nybygning (Central
skole) i nærheden af Skanderup kirke, og degnebolig sammesteds (se August F. Schmidt: „Skanderup Sogn“, side
154 flg.)
Hvis skolen blev bygget ved kirken, blev vejlængderne fra Skanderup, Nagbøl og Dollerup: 2560 alen, Lunder
skov: 2500 alen, og Gjelballe ville ikke være med, men forpligtede sig til at ansætte en seminarist som lærer.
Lærerne og kirkesangerne kan, ved at man henlægger skolen ved kirken, nemt passe skole og kirke, og præsten
kunne også lettere ved den kortere vej følge undervisningen og besøge skolen.
Ved kirken kunne fås et godt stykke jord til købs af kirkeejeren SØREN DUE, hvor skolen da kunne ligge midt i
jordlodden med græsning til 2 køer, 6 får samt plads til have m.v.
Den gamle skole i Skanderup er dårlig på tømmer, og skolelodden ikke til at sælge uden bygninger. Kommissio
nen var derfor af den mening, at det var bedst at sælge den gamle kongelige rytterskole og i stedet opføre nye
skolebygninger ved kirken med beboelse og udhuse m.v.
Denne skrivelse med yderligere oplysninger om læremes løn m.m. er underskrevet den 24/1 1816 af pastor
Højrup, Nagbøl præstegård.
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Ovenstående for sin tid fortræffelige plan blev ikke gennemført af forskellige grunde - vel ikke mindst på grund af
de dårlige tider, som fulgte i statsbankerottens spor.

SOGNEFORSTANDERSKABET
Ifølge lov af 13/8 1841 om sogneforstanderskabet, som skulle bestå af sognepræsten og de, som ejede over 32 tdr.
hartkorn, som selvskrevne medlemmer.
De øvrige medlemmer skulle vælges af beboerne, der var brugere eller ejere af ejendomme af en vis størrelse.
Det første forstanderskab her i sognet bestod af følgende:

CHRISTEN HANSEN JUHL, Nagbølgaard - formand
Pastor SCHMIDT, Nagbøl,
Gårdejer HANS BUCH, Skanderup Nørgaard,
Gårdejer ANDERS S. FLØJSTRUP, Enghavegaard, Gelballe,
Gårdejer JEPPE IVERSEN BUCH, Harbogaarden, Skanderup,
Gårdejer RASMUS HØJRUP, Dollerup, samt
Møller POUL KNUDSEN, Drabæks Mølle, Lunderskov.
Det første møde i dette forstanderskab afholdtes den 21/1 1842 ved indkaldelse af formanden C.H.Juhl, og det
blev et meget langvarigt møde, som varede fra kl. 10 om formiddagen til kl. 11.30 om aftenen, og forud for mødet
var der foregået adskillige drøftelse og overvejelser angående den fremtidige planlægning af sognets skolevæsen
med bygning af 3 nye skoler.

1.
Skanderup Hovedskole med tilhørende beboelseslejlighed for skolelederen.
En ny 8 fags grundmuret (halvanden-stens) skole ønskede man at bygge på sognedegnen Hr. Skovgaards toft
imod øst (omtales senere).
Skolestuen på 3 fag, 11 kvarters bredde,
forstue mod syd 4 alen dyb med ovn og skorsten i samme fag,
lærerens dagligstue mod vest fra forstuen 2 fag samt
køkken 2 fag i bredde og ca. 4 alen bred, et mindre
værelse mod vest, pigekammer af samme dybde, og
2 kamre - nemlig sovekammer og pulterkammer på
hver 1 fag og ca.6 alen dyb.
I skolestuen 3 vinduer mod syd og 3 mod nord samt
vinduer ved hver side af lærerens pult og tavle.

Desuden omtale af døre og vinduer i kamre og stuer, bl.a:
„Dør fra køkken til have og brønd.
Ladebygning af halvanden-stens tykkelse opføres i 6 fag, deraf 2 fag til ko- og fårestald og udgangsdør, samt 1 fag
lade og 1 fag komgulv; desuden 2 fag til tørvehus (brændsel) med dør og luge i gavlen mod syd.
Lokum opføres ved ladens nordvestlige hjørne med 2 afdelinger med særskilt indgang. Lem til loftet anbringes i
køkkenet i Hovedskolen.
Biskoleme i Dollerup og Gelballe bestemtes til at skulle være 7 fag, 11 kvarter faget, skolestuerne på 3 fag i
husenes østlige ende med vinduer og døre som i Hovedskolen.
Forstuer med fløjdøre og vinduer 3 alen dyb.
Bag denne skorsten med ovn under arnestedet.
Lærerens værelse på vestlige side af forstuen på 2 fag med 2 vinduer.
Køkken 2 fag med indgangsdør fra dagligstuen og udgang til haven med 1 vindue,
1 fag soveværelse ved nordvestlige side med indgang fra dagligstuen og 1 vindue.“

2.
Forstanderskabet mente det urigtigt at ombygge Skanderup Hovedskole (den gamle rytterskole) på dens nuvæ
rende sted på grund af dennes ælde og brøstfældighed, hvorfor man kom overens med sognedegn Skovgård, at
han overlader skoledistriktet tilbørlig bygge- og haveplads i hans toft imod , at han overtager den gamle
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skolebygningsgrund. Skolebygningen, som nu står der, køber han på vilkår af denne handels godkendelse for 85
rdl., som kommer sognets skolenybyggeri til gode.
I Dollerup købes der en grund af madam Termansen „Lille Dollerupgård“ for 16 rdl., hvor biskolen med have og
gymnastikplads skulle bygges og anlægges.
I Gjelballe købes der et stykke jord af husmand POUL BUCH for 40 rdl. I hans toft syd for gaden ca. 1 skæppe land
mod vest følger det skellet ved gårdmand SØREN PEDERSENS toftdige og mod nord langs med gaden.
3.
Forstanderskabet mente, at det blev nødvendigt at foretage et lån for at klare skolebyggeriet. Man regnede med, at
sognets beboere skulle bidrage ved dette byggeri med ca. 1 specie for hver tdr. hartkorn, og man regnede med at
afbetale dette lån i løbet af 6 år med 1/6 part hvert år med det halve hver juni og hver december termin. Da tiden
var fremskreden, blev mødet hævet og beslutningerne af samtlige sogneforstandere underskrevet - Buch dog med
det forbehold, at det omtalte lån blev i orden.
Beslutningen om byggeriet af de 3 nye skoler er sikkert blevet meget omtalt i sognet, og så vidt, det kan skønnes
af de efterfølgende møder, også mødt med betænkelighed og skepsis - derom vidner forskellige ændringsforslag
og indvendinger, som forstanderskabet modtog og behandlede.

Den 28/1 1842:
Ved et møde ugen efter det første møde behandlede man en henvendelse fra P. SCHULTZ, Wissingsminde i
samråd med RASMUS HØJRUP om kun at bygge den ene skole, og så én i det følgende år, og så endelig den sidste
igen et år senere. Men sogneforstanderskabet holdt fast ved beslutningen fra det første møde om at bygge alle 3
skoler dette år.
Ved samme møde forelå tegninger over bygningerne til disse skoler samt overslag over omkostningerne, som var
udregnet til 1415 rigsdaler. Overslaget underskrives af samtlige medlemmer, og genpart indsendes til amtsskole
direktionen til godkendelse. Fra A. Fløjstrup og andre bymænd i Gelballe forelå forslag.
Fra Gelballe forelå forslag om køb af Poul Buchs ejendom og indretning af denne til skole samt mageskifte af den
tilstødende jord til det først bestemte byggested. Dette kunne forstanderskabet heller ikke gå med til på nuværende
tidspunkt, da man mente, at den først udsete plads var den mest fordelagtige.
Den 19/2 1842. Møde i Gelballe:
På mødet fik man forhandlet med Poul Buch om det endelige køb afjord til skolens grund samt have og gymnastik
plads.
Ligeledes blev den endelige handel med madam TERMANSEN afsluttet gennem skolepatronen H. HØJRUP,
Dollerup med en årlig afgift fra distriktet til hende på 16 rdl.
Endvidere bestemtes, at man snarest muligt skulle sørge for det fornødne tømmer, lægter og fjæl til skolerne i
Skanderup, og at der købtes det bedste udvalg, så beboerne kunne sørge for hjemkørelsen, når tiden for dem var
belejligt. Ligeledes ønskedes vinduer og døre udfærdiget i Kolding efter samme mål.

VEJENE I SOGNET
Den 1/4 1842. Møde i Gjelballe:
Ved mødet var Herredsfogeden til stede, og man gennemgik i henhold til amtets skrivelse af 13.-14. januar vejene
i sognet og deres forbedring og vedligeholdelse.
Af mindre landeveje, som kommer gennem sognet, var der den såkaldte Søndre Landevej fra Kolding til Ribe, nemlig fra Seest sogneskel til Hjarup sogneskel over Skanderup mark. Denne vej er i januar måned forbedret og er
nu i god stand, og forstanderskabet forventer, at den kan overtages af amtet.
Vejene i sognet inddeler man i 2 klasser, og 1. klasses veje ønskede man i en sådan stand, at det var let og bekvemt
at færdes på dem på enhver tid af året.
Med hensyn til 2. klasses veje ønskede man dem farbare således, at der ikke var grund til at klage over deres
tilstand.

Til 1. klasses veje henregnede man følgende:
L
2.
3.
4.
5.

Vejen fra Ribe landevej på Dollerup mark gennem Dollerup og Nagbøl til Vamdrup skel.
Vejen fra søndre landevej til Ribe (Skanderup Nygård) gennem Skanderup til Skanderup kirke og
Nagbøl til vej nr. 1.
Vejen fra Hjarup skel til Skanderup by (Hjarupvej).
Vejen fra kirken til Dollerup (Sydbanevej).
Vejen fra Dollerup gennem Lunderskov og Gelballe til Vranderup mark.

Til 2. klasses veje henregnede man følgende:
L
2.
3.
4.
5.

Vejen fra Skanderup til Bønstrup skel gennem Visevad forte.
Vejen fra Lunderskov til Drabæks Mølle.
Vejen fra Lunderskov til Rolles Mølle og derfra til Lejrskovskel.
Lunderskov kirkevej ffa byen til vej nr. 2 (1. klasses vej).
Gelballe kirkevej (Parcelvej) fra vej nr. 5 (1. klasses vej) ved Peter Madsens hus til foranstående
vej nr. 4.

FORBEREDELSER TIL BYGGERIET
Med hensyn til skolebyggeriet var der ved dette møde tilbud om et lån på 2.000 rigsdaler til den 1/5 1842 til
tilbagebetaling over 5 år, hvor de kunne stå uopsagt. Dette lån anså forstanderskabet rigtigt at gøre iflg. bestem
melsen fra det første møde den 21/1 1842.
I de følgende møder er der adskillige ting angående skolebyggeriet, som bliver behandlet af skoleforstander
skabet.
Først en klage af skolepatroneme i Dollerup og Gelballe R. HØJRUP og FLØJSTRUP over, at skolepatronen i
Skanderup - BUCH - havde tilegnet sig noget af det bedste tømmer og materiale, som var indkøbt til byggeriet, og
det havde han sørget for, var kørt til Skanderup. De øvrige medlemmer var kede af at dømme i denne sag, og sagen
blev derfor forelagt amtsdirektionen.
Ved et senere møde forelå der så besked fra direktionen om en ombytning af noget af dette materiale ved de
forskellige skoler, så fordelingen kunne blive retfærdig og tilfredsstillende for alle parter.
Der forelå conditioner til forskellige licitationer angående byggeriet, bl.a.:

sten til fundament,
tækning af skolerne og levering af forskelligt materiale til disse,
gravning af brønde,
levering af træ til pumper,
levering af sand og 1er, og
hvem der fik overdraget det forskellige arbejde og leveringer.
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Gårdmændene blev udtaget til kørsel med de forskellige materialer, og husmændene skulle hjælpe ved forskellige
ting angående byggeriet og være medhjælpere ved det som håndlangere.
De lånte penge 1680 rigsdaler i sølv blev talt, og da formanden C. Juhl ikke ønskede at opbevare dem, overtog
Buch dem, til de blev omsat i obligationer. De var lånt hos gårdmand H.M.DAHL, Ødis Bramdrup.

RØRE OM SKOLEBYGGERIET I SKANDERUP
Fra en kreds af beboere i Skanderup forelå andragende om et andet byggested i Skanderup - nemlig mellem den
gamle skole og A.P.TERPAGERs gård (Grønvanggaard). Man mente, dette sted var mere velegnet til formålet,
hvis brandanordningeme kunne tillade det, og en landmåler havde opmålt stedet. Degnen Skovgård var villig til
at bytte med det først udsete sted uden yderligere betaling.
Hvis brandanordningeme ikke hindrede opførelsen på det nye foreslåede sted, ville man bygge der.
Hvis man hindrede dette, holdt man fast ved det først vedtagne sted i degnens lods sydvestlige hjørne til skolens
hovedbygning, lade, lokum og haveplads efter mål af landmåleren - skønt denne plads formentlig på grund af sin
lave beliggenhed anses mindre bekvem til skolens opbyggelse.
Skolens opførelse påbegyndtes under skolepatron J. BUCHs opsyn, så snart den fømødne byggeplads er udmålt af
landmåleren.
Skolepatronen er utilfreds med, at pengene til byggeriet ikke udbetales til ham, så han havde fri rådighed over
dem, men det kunne de andre forstandere ikke acceptere.
Skolepatronen var desuden utilfreds med den nye byggeplads og klager derover (til amtsdirektionen). Måske er
det mere rigtigt at sige, at de øvrige medlemmer indsender hans klage til amtsskoledirektionen, og de får følgende
svar den 18/8 1842:
„Efter at have modtaget sogneforstanderskabets betænkning over skolepatronen J. BUCHs påtale af det sted, som
er blevet valgt til bygge- og haveplads for den nyopførte skole i Skanderup by, og efterset af undertegnede provst,
har anstillet lokalundersøgelser, skulle direktionen tjenstlig meddele til behagelig efterretning og bekendtgørelse
for ovennævnte gårdejer J. BUCH, at der ej alene ikke er fundet noget væsentligt at hindre imod den af sogne
forstanderskabets pluralitet valgte byggeplads, - nemlig i den østre side af degn Skovgårds toft mellem Terpagers
gård og den gamle skole, men at man tværtimod må indrømme, at denne i flere henseender har fortrinsret for den
oprindelig til bygeplads udsete plads. Forøvrigt drages man ikke i tvivl af forstanderskabet ved lovligt mageskifte
brev med Hr. Skovgård sikrer sig sin ejendomsret over byggepladsen, der efter landmålerens opgivende er 1860
kvadrat-alen.“

Skoledirektionen for Andst m.fl. herreder den 18/8 1842.
Ejler.

Efter denne uenighed må byggeriet være kommet i gang og blevet fuldført i de følgende måneder, men derom
giver protokollen ikke yderligere oplysninger.
Derimod har der været andre uoverensstemmelser i forstanderskabet, hvilket følgende fra protokollen klart bely
ser:

Den 21/12 1843. Viborggaard.
Sogneforstander ANDERS FLØJSTRUP, Gjelballe afleverede ved dette møde for formanden, de øvrige medlem
mer og de af sognets valgberettigede mænd, som i anledning af det samme idag foretagne valg havde indfundet
sig, at han måtte anse sig forpligtet til at tilbagekalde de af ham ved sidste møde mod formanden Chr. Juhl brugte
fornærmelige udtryk samt de ved en samling af 3-4 mænd i hans hjem brugte uanstændige udtryk:

„at han sked forstanderskabet et stykke“, og at han sluttelig i en skrivelse til formanden af 12. ds. at have
skrevet:“Ligningen ikke gjort over hele sognet på ens måde lovmæssigt.“
Han forbandt sig til at indbetale til sognets fattigkasse 5 rigsdaler, påtagende sig tillige den forpligtigelse herefter
ved møderne mundtlig og skriftlig at vælge passende og sømmeligere udtryk.
„Hertil forpligtiger jeg mig herved med mit navns underskrift,

A. Fløjstrup.“
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Sognedegnen Skovgaard døde i 1847. Hans enke søger om lov til at blive boende i lærerboligen i Hovedskolen i 12
uger efter hendes mands død. Men det kunne ikke bevilges af hensyn til den nye degn, men man forsøgte at skaffe
hende en anstændig bolig i stedet.
Skovgårds enke søgte endvidere, om enkepension måtte blive ansat. Men man mente, at da enken var i sin bedste
alder, burde kun 1/10 af mandens indtægter tilfalde hende som pension.

August F. Schmidt skriver i sin bog: Skanderup sogn - at N.C. BJERRUM efterfulgte Skovgaard 1847. Men det er
ikke rigtigt. Bjerrum kom først til Skanderup i 1851.
Skovgårds efterfølger var en lærer CORNELIUSEN, som fungerede som degn fra 1847-1849. Så søgte han på
grund af sygdom en vikar, men da det ikke kunne bevilges, ansøgte han senere om sin afsked, hvilket han fik
bevilget.
Derefter antog man en lærer BOYSEN i 1849. Ham var der en del ballade med. Der blev klaget til biskoppen over
ham fra en del beboere i Skanderup over hans vandel og uduelighed som lærer m.m. og så vidt, det kan skønnes,
endte det med hans afskedigelse. 16 beboere klagede den 5/2 1851.
Herefter antages N.C. BJERRUM, og i det følgende år var der en del stridigheder mellem de to lærere Boysen og
Bjerrum om forskellige ting angående Bjerrums overtagelse af lærerembedet.
I den følgende tid er der en række ansøgninger fra lærer Bjerrum om inventar til skolen, om udbygning af skolen
og udhuse samt ladebygning o.s.v. Noget blev afslået, men en del måtte også imødekommes.
Ved udbygningen af skole og udbygninger gik det ud over udenomsplads til lege- og gymnastikplads, og i 1854
bestemtes det, at en gymnastikplads skulle frilægges i nærheden af byens gamle smedie, hvor den havde været
brugt indtil byggeriet i 1842.
Skolepatron N. JEPSEN sørger for planering og klatremaskineri snarest.

1855 ansøgte lærer Bjerrum om et 28-årigt lån til dræning af skolelodden.
1856 ansøgte han om en ny tilbygning med svinesti og tørvehus, men det kunne ikke bevilges.
Here klager - enten fra eller imod lærer Bjerrum - blev også behandlet i de følgende år fra Bjerrum, bl.a. om
inddrivning af degnekom, og om biskoledistriktemes mælkeydelse til degneoste, og mangel af visse beboeres
højtidsoffer til degnen.
Der blev flere gange klaget over, at Bjerrum havde sløjfet et skeldige ind til Skanderupgårds jord, og han fik
påbud om at etablere dette igen.
Ifølge læreres kopibog (arkiv) fremgår det, at skolegangen i Skanderup skole havde været meget ustadig og
adskillige fattige børn havde så godt som ikke været i skole om sommeren og stod meget tilbage i kundskaber,
hvorfor forstanderskabet måtte drage omsorg for at ændre dette 1857.
løvrigt kan der henvises til OTTO KORSGAARDs skildring af skolegangen hos lærer Bjerrum i Skanderups
historie.
Bjerrum søgte sin afsked 1868 og blev efterfulgt af lærer H.P.ROSE, som blev antaget blandt 32 ansøgninger til
embedet.
Bjerum havde forinden søgt fritagelse for kirkesangerhvervet, og det var blevet overdraget lærer PEDERSEN i
Dollerup.
Den 23/6 1854:
Sogneforstanderskabet behandlede bl.a. en ansøgning fra enkemadam BOTTLER om at holde privat pigeskole i
Skanderup skoledistrikt, hvilket anbefales.

Den 8/10 1856:
I lærerens kopibog står flg. om denne kvindes arbejde:“Af skolelærerenken madam Bottler var 16 pigebørn under
viste i fruentimmerhåndarbejde, og i forbindelse dermed tillige i de almindelige undervisningsgenstande. Frem
gang hos børnene i læsning og religion.“

Om lærer MØLLER, Gjelballe var der allerede i 1849 klager angående hans forhold til en steddatter, og forman
den blev pålagt at undersøge sagen.
Efter en visitats i 1856 klages der over hans undervisning, og han får en påmindelse om en forbedret indsats.
Fra lærerne i Dollerup og Gjelballe klages der flere gange over, at der ikke var jord til disse biskoler, og man
ansøgte om dette, men det blev afslået hver gang.
I Skanderup derimod havde man 12 tdr. land til skolen, og dette var jo mere end, hvad der normalt hørte til en
skolelod.
Der var adskillige gange forhandlinger og forslag om salg af denne jord, men der kunne ikke opnås enighed, og
Skanderups beboere holdt stædigt på, at det var deres byjord, og at den ikke måtte sælges og komme hele sognet
til gode.
221

I Dollerup havde man en dygtig lærer i S.L.HANSEN. Beboerne indsamlede 32 rigsdaler i skoledistriktet til
bygning af 5 fag lade ved skolen, og man ønskede, at man i skoledirektionen påskønnede hans mangeårige indsats
blandt ungdommen.
Han døde desværre kun 36 år gammel, og hans efterfølger PEDERSEN blev gift med hans enke (iflg. August E
Schmidt).

Så sent som den 2/6 1868 havde man påny emnet skolejord til debat i det nye sogneråd, da der var ansøgning fra
Dollerup og Gjelballe om lån til køb af skolejord, og der var stærkt delte meninger imellem repræsentanter fra
Skanderup og de øvrige medlemmer om jorden til Skanderup skole, og hvem der skulle have indtægten ved salget
af noget af denne jord. Men nogen endelig afgørelse blev ikke truffet i spørgsmålet.

OFFENTLIGE STIER
Ved et møde den 25/10 1850 blev der gennemgået en liste over offentlige stier i sognet, og følgende er nævnt:

1. Kirkesti fra Nagbøl.
2. Kirkesti fra Skanderup.
3. Kirkesti fra Gelballe.
4. Kirkesti fra Lunderskov.
5. Skolesti fra Rolles Mølle til Gelballe.
6. Gjelballe skov. Skolesti til Gjelballe by.
7. Møllesti Lunderskov til Drabæks Mølle.
8. Møllesti Lunderskov til Rolles Mølle.
9. Skanderup husfolk, møllesti langs H.Schultz's møllevej.
10. Bysti fr Skanderup til Gjelballe.
11. Sti fra Ribe landevej til Drabæks Mølle.
Syn på disse stier afholdes, når vejret tillader.

VEJE OG VEDLIGEHOLDELSER
Ændring 1852: I stedet for den 2. klasses vej nr. 2 (Lunderskov til Drabæks Mølle) ønskede man en vej fra
Dollerup til Drabæks Mølle med evt. frbindelse til Andst sogneskel optaget som 2. klasses sognevej.
Vedligeholdelse af sognets veje var et årligt tilbagevendende punkt på forstanderskabets dagsorden.
I begyndelsen blev bønderne udkommanderet til dette arbejde under sognefogedens ledelse og tilrettelæggelse.
Senere blev der afholdt licitation over dette vejarbejde på forskelige afmålte vejstykker, og der var adskillige
husmænd og gårdmænd, som gav tilbud og tjente lidt ved sådant vejarbejde. Det skulle udføres inden en bestemt
dato, og der blev så holdt syn på dette, og det skulle godkendes af sogneforstanderskabet.

NYE VEJE
2 nye veje blev planlagt sidst i sogneforstanderskabets periode, - nemlig den såkaldte Jordemodervej, og den nye
vej fra Lunderskov station til Hovedvejen over Reinholdts Bakke (1868).
Se særlig omtale af disse veje.
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OFFENTLIGE VANDLØB
Større vandløb i sognet:

1. Kolding å - eller Toldskel-åen.
2. Åen fra Skanderup mark gennem Nagbøl mose og enge til Bønstrup sø.

Denne å har længe trængt til oprensning og fordybning til stor skade for Nagbøl enge og moser.
Desuden flere mindre vandløb, forskellige broer med stenkister ved vejoverføring over disse vandløb kræver
årlige eftersyn og undertiden fornyelse.
Sognets offentlige biveje andrager i 1851: 49692 alen.

FATTIGVÆSENET
Fattighuset på Skanderup mark skulle vedligeholdes af beboerne, have det fornødne brændsel, mad, klæder o.s.v.
De særlige udpegede fattigforstandere havde først og fremmest denne opgave.
Den 7/9 1844 besluttes det at købe HENRIK ORLOVs hus ved Ribe landevej til fattighus på grund af dennes
sygdom, og derved havde man 2 fattighuse.
Der var flere planer om bygning af et nyt fattighus i nærheden af kirken, men dette blev først en realitet i 1875, da
man byggede Hvidkjærgård, og fik den indrettet til fattiggård.
Henrik Orlov var syg, havde 6 børn, en søster og en vanvittig bror, som boede i førnævnte hus, som forlængst er
borte.
Mange tragiske skæbner kunne tages frem fra fattigvæsenet, men her skal blot nævnes en enkelt fra 1854, hvor
det bestemtes, at den her i sognet gamle, affældige tjenestekarl NIELS BUCH skulle gå på omgang i sognet,
begyndende i Skanderup by - derfra til Nagbøl - 1 dag på stedet for hver tdr. hrtkom til ejendommen eller
gårdene.

SÆRLIGE OPGAVER
Ringning med kirkeklokken:
Med hensyn til amtsskoledirektionens skrivelse af 20/12 1847 hvormed forstanderskabet underrettes om, hvem
foipligtigelsen påhviler at ringe med kirkens klokker morgen og aften ved solopgang og solnedgang samt til
sædvanlig gudstjeneste, hvorledes denne påhvilende pligt kunne opfyldes, mente man, at den bedst opfyldtes ved
at antage en pålidelig mand og leje ham for en vis godtgørelse, som skulle udbetales ham af skolekassen.
Den 22/5 1855 står følgende i protokollen:
Den i huset ved kirken indflyttede skomager CARL A. DØRFFLER overdrages det at ringe med kirkens klokker
til de bestemte tider imod den årlige godtgørelse på 12 rigsdler.
Dørffler havde nogen tid forinden fået tilladelse til at nedsætte sig som skomager i sognet. Om han var den første
ringer ved kirken vides ikke, men han har i hvert fald været en af de første.
Carl Dørffler flyttede senere til Nagbøl, hvor han havde en lille landejendom, mens han samtidigt fortsatte med
skomageriet.

POSTVÆSENET
. Ved mødet den 10/6 1851 tog forstanderskabet den beslutning, at der tildeles postbudet 1 specie årligt for 2 gange
' ugentligt at udbringe posten til og fra Kolding.

Ved mødet den 9/1 1857 behandledes en skrivelse fra Hjarup angående at holde fælles postbud sammen med
; Seest, Hjarup og Vamdrup.
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Det kunne man dog ikke gå ind for på grund af sognenes beliggenhed. Vognmand AKSEL NIELSEN har fortalt,
at PETER DØRFFLER var den første post i Lunderskov, og at han undertiden tog ned til skolen og sendte posten
med børnene hjem.
Posten gik til Nagbøl, hvor han først bragte post til præsten, derefter tog han til Klegebæk, og så kom han atter ind
til præsten, og denne kunne så få sendt svar på breve, som han selv havde modtaget samme dag . Derefter tog
posten videre til Nagbøl skov og Dollerup.

KRIGSTIDENS SÆRLIGE OPGAVER
Forstanderskabet oplevede 2 krige, mens de skulle varetage sognets anliggender, og det førte til adskillige særlige
opgaver bl.a. oprettelsen af en lokal bevæbning, som skulle møde søndag kl. 7 ved kirken og holde 2 timers øvelse
på Chr. Juhls mark i nærheden af kirken. Der blev udsendt vagtposter fra kl. 9 aften og til kl. 5 morgen.
Udførlige regler blev udarbejdet, og befalingsmænd antaget, og geværer fordelt, aflønning o.s.v.
Der blev indkøbt heste til arméen, og nogle blev opstaldede i sognet.
Indkaldelse af værnepligtige fra sognet og støtte til familier, hvis forsørger blev indkaldt. Senere blev en del
krigsskadeerstatninger behandlet og indberettet til højere myndighed.
Under krigen i 1864 var der også licitationer over leveringer af kød, korn, mel og gryn såvel til de danske som de
fjendtlige hære.
De 2 møller i sognet leverede således meget mel og gryn til soldaterne. Alt dette medførte meget ekstra arbejde for
sogneforstanderskabet, så det var ofte et lidet misundelsesværdigt job.
1864: 9 familier, hvis mand er indkaldt, hjælpes.

BRANDVÆSENET
1858: Forespørgelse fra Herredskontoret om sognets brandsprøjter.
Svar: Ingen sprøjter forefindes, og man mener ikke, man skal anskaffe en sådan.
1861: Etablering og oprensning af branddamme foretages, valg af brandfogeder og brandsvend.

Den 16/5 1866: Skrivelse fra amtet angående køb af 2 brandsprøjter til sognet, og hvor de skulle placeres.
Den ene i Lunderskov by for Dollerup, Lunderskov og Gjelballe, den anden ved kirken for Nagbøl og Skanderup.
Ved senere møde bestemtes, at Harbo, Skanderup, skulle indhente tilbud om de bedste og billigste sprøjter.
Møde den 5/10 1866: Ændring af anbringelsen af de 2 brandsprøjter. Den ene ved den nye projekterede vej
(Jordemodervej) vd Skanderup Nørregård for Skanderup og Gjelballe.
Den anden i Dollerup for Dollerup , Lunderskov og Nagbøl. Forhandling af formanden med sprøjtefabrik i Struer.

JORDEMODERVÆSENET
Af en skrivelse fra stiftsamtmanden af 10/1 1843 angående jordemoderbolig og distrikt ønskede man her fælles
distrikt for Skanderup, Hjarup og Vamdrup sogne, og at en jordemoderbolig opførtes ved Klebækvejen på Skanderup sogneskels side.
Adskillige sager om dette hus’s opførelse og senere vedligeholdelse blev i de efterfølgende år behandlet i forstander
skabet.
11866 kom så planerne om deling afjordemoderdistrikteti 2 distrikter med Vamdrup-Bastrup i det ene, og SkandrupHjarup i det andet med køb af jordemoderbolig i Skanderup samt anlæggelse af den såkaldte Jordemodervej til
Gjelballe.
Salg af det gamle jordemoderhus.
STANIUS, Gjelballe tilbyder at låne kommunen 2.000 rigsdaler til køb af jordemoderhus.
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ANDRE SAGER
Adskillige ansøgninger om at nedsætte sig i sognet som håndværkere blev i de fleste tilfælde anbefalet. Enkelte
blev dog afslået.
Ligeledes ansøgninger om at drive høkervirksomhed i de forskellige landsbyer:
Bager THIELCHE i Lunderskov 1851,
SIMON NIELSEN, Dollerup 1858,
BERG i Skanderup 1860,
HENRIKSEN i Gjelballe 1863,
KOCH i Lunderskov 1867.
Tillige ansøgninger om udflytning af gårde og udstykning afjord til nye gårde og ejendomme:

HANS MIKKELSEN, Langagergård 1853,
KNUD HANSEN,
NIELS JEPSEN og
MORTEN BONNESEN, Frederiksminde og Pargumlund 1856.

1 1863 blev gårdejer HVED, Dollerup og A. PETERSEN, Rosenlund valgt til at foreslå og deltage i Skanderup
sogn til det kommende jembaneanlæg i Jylland.
Valg af 2 sognefogeder:
Der var oprindeligt 2 sognefogeder i sognet, men en tid blev disse sammenlagt, og gådejer CHR. JUHL var
sognefoged for hele sognet, men derefter blev der påny oprettet 2 sognefoged-distrikter.
Valg af en række nævn og meget andet.

SNEKASTNING
11860 forelå anmodning om oprettelse af snekastningslister, og det bestemtes at lave en liste for hver by i sognet
efter regulativ som sendtes til amtsrådet.

SMUGKROER
En række klager over smugkroer og brænderier rundt om i sognet blev flere gange behandlet og påtalt. I både
Skanderup, Gjelballe og Lunderskov var der sådanne brænderier og udskænkning af brændevin. Især blev der
klaget flere gange over HANS NICOLAJSEN i Lunderskov, og han fik en kraftig henstilling om at ophøre med
det.

HÆDER
Den 27/2 1868 bestemtes det at indstille sognefoged HARTVIG MØLLER, der havde solgt sin gård, til danne
brogsmand på grund af den lange tid, han havde virket i sognet, hvilket beboerne i sognet viste stor tilfredshed
med,- især efter krigen at have ham som værdifuld støtte i mange sager, og han ønskes derfor et anerkendelses
bevis.
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FORMÆNDISOGNEFORSTANDERSKABET
CHR. H.JUHL,
Pastor U. SCHMIDT, C. A. von BÜLOW,
P. BUCH (kunne ikke godkendes af amtet). I stedet for ham:
HANS KVIST,
L. HVIID.

Det første sogneråd som tiltrådte 1868 bestod af følgende:

H. HARBO, Skanderup,
R. MARTENS, Gjelballe,
BOISEN, Drabæks Mølle,
T. LYSE, Aldershvile,
P. PETERSEN, Nagbølgaard,
KNUD FAABORG, Siverland,
L. HVIID, Lunderskov,
H. Harbo blev den første sognerådsformand. 3 af disse sognerådsmedlemmer måtte dog hurtig udskiftes, idet K.
Faaborg rejste fra sognet, og Jens Buhl, Rørkjærgaard trådte i hans sted. L. Hviid afgik ved døden, og blev erstattet
af Ussing, Lunderskov. Povl Petersen, Nagbøl blev ramt af alvorlig sygdom og blev efterfulgt af Hans Quist,
Elmegaard.

MEDLEMMER AF FORSTANDERSKABET 1842-1867
For Skanderup:
ANDERS THOMSEN BUCH, Skanderup Nørgaard,
JEP IVERSEN BUCH, Harbogaarden,
P.SCHULTZ, Wissingsminde,
JEP NIELSEN, Mariegaard,
STEFFEN BUCH, Ejersminde,
MORTEN BONNESEN, Frederiksminde,
NIELS JEPSEN, Grønvanggaard,
SØREN PETERSEN, Hagstedgaard,
H.SCHULTZ, Skanderup Nygaard,
PEDER BUCH, Nørgaardslund,
H.HARBO, Harbogaarden.
•>

For Gjelballe:
ANDERS FLØJSTRUP, Enghavegaard,
JOHAN LAURITSEN, Højdegaard,
JENS JEPSEN, Elisabethslyst,
THYGE JENSEN, H. CLAUSEN, Gjelballegaard,
SØREN CHR. JØRGENSEN, Kirstinelund,
M.STANIUS, Gjelballegaard,
R. MARTENS, Gjelballehave.

For Lunderskov:
POUL KNUDSEN, Drabæks Mølle,
THOMAS POVLSEN, Rolles Mølle,
H.BOJSEN, Drabæks Mølle,
L.CARSTENSEN, Drabæks Mølle,
S. FINNEMANN, Damkjærgaard,
POVL THOMSEN, Rolles Mølle,
SØREN STEFFENSEN, Lunderskovgaard,
ANDES DONS MIKKELSEN, Lunderskov Nørgaard.
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For Nagbøl:

PASTOR U. SCHMIDT,
CHR. HANSEN JUHL, Nagbølgaard,
von BÜLOW, Nagbølgaard,
HANS QUIST, Elmegaard,
JENS RAVN JØRGENSEN, Nagbøl Nygaard,
POVL PETERSEN, Nagbølgaard.
For Dollerup:
RASMUS HØJRUP,
HARTVIG MØLLER, Dollerupgaard,
L.HVIID, Lille Dollerupgaard,
H.ADOLPH, Dolleruplund,
(Hviid flyttede til Lunderskov og begyndte her med kro og gæstgiveri).

MØDESTEDER
I mange år holdtes mødeme på Viborggaard i Nagbøl. Senere forskellige andre steder, bl.a. Kirkehuset og sko
lerne - efter 1875 Fattiggaarden.

JORDEMODERVEJEN
1 1866 blev jernbanestrækningen fra Fredericia sydpå taget i brug, og Lunderskov blev dermed stationsby.
Samme år blev vejen mellem Skanderup og Gelballe - den såkaldte Jordemodervej - planlagt og etableret.
Om denne vejs historie skal her ganske kort berettes:
Ved møde i sogneforstnderskabet i Skanderup sogn den 11. maj 1866 blev man enige om efter forhandling med
sogneforstanderskabet i Hjarup og Vamdrup at dele det tidligere jordemoderdistrikt, der bestod af 3 sogne med
jordemoderbolig i Klegebæk ved Vamdrup sogneskel.
Vamdrup og Bastrup skulle herefter være et distrikt, og Skanderup og Hjarup et andet.
For Skanderup og Hjarups vedkommende ønskede man en jordemoderbolig i nærheden af korsvejen (vejkrydset)
i Skanderup, og man ønskede at anlægge en vej mellem Gelballe og Skanderup for at Gelballe lettere kunne få
samkvem med jordemoderboligen.
Da der ingen oplysninger forelå om omkostningerne ved etablering af en sådan vej, og da der ligeledes manglede
oplysninger om , hvorvidt Hjarup var villig til at hjælpe ved anlæggelsen af denne vej, udsattes den endelige
afgørelse til de fornødne oplysninger var til stede, og de fornødne forhandlinger var ført.
Til de grundejere, som var berørt og skulle afgive jord, blev der udfærdiget skrivelser med sprøgsmål om betalingsbe
tingelser o.s.v.
Ved møde i sogneforstanderskabet den 21. juni 1866 forelå der så oplysninger om, hvad den planlagte vej ville
koste, og man ønskede forhandling med Hjarup om dette.
Prisen på jord til førnævnte vej ville andrage omtrent 600 rigsdaler. Hus ogjord til jordemoderboligen ville koste
ca. 1.600 rigsdaler, som blev at udrede af det vordende jordemoderdistrikt.
Hertil ville endvidere komme istandsættelse af vejen og dennes vedligeholdelse.
Et udvalg, som skulle forhandle med Hjarup om sagen blev nedsat, og det holdt møde om sagen den 20. juli 1866.
De ved mødet den 21. juni valgte refererede nu om dette, og det viste sig, at Hjarup sogn efter deres formening var
forholdsvis villige til at deltage i de dermed forbundne udgifter.
Videre forhandling med Hjarup den 23. juli kl. 2. Mødested hos St. BUCH, Ejersminde, Skanderup.
For Skanderups vedkommende bemyndigedes HVIID, Lunderskov, HANS QUIST, Elmegård, Nagbøl, og RAS
MUS MARTENS, Gelballehave, til at træffe de fornødne afgørelser ved denne forhandling.
Møde den 27. juli 1866 med sogneforstanderskabet samt NIELS THOMSEN og POVL PETERSEN som delege
rede fra Hjarup.
DITLEV BUCH, Skanderup Nørgård var til stede og krævede for jord til jordemodervejen 225 rigsdaler én gang
for alle. Gårdejer PEDERSEN, Rosenlund, som ligeledes var til stede, forlangte 100 rigsdaler.
PETER JEPSEN, Gelballe Østergaard var ikke til stede, men RASMUS MARTENS , Gelballe havde aftale med
ham om en erstatning på 400 rigsdaler.
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Hjarup skulle ikke betale nogen årlig vejafgift, men Hjarup forstanderskab erklærer sig villig til forholdsvis efter
sognets hartkorn at deltage med Skanderup sogn om vejens istandsættelse og vedligeholdelse som jordemodervej.
Forskellige forhold drøftedes. Pedersen, Rosenlund, nedsatte prisen på sin jords afståelse til 75 rigsdaler, såfremt
en skovvej sløjfedes m.v.
Derefter forhandledes om indkøb af jordemoderbolig, og man havde tilbudt 3 forskellige ejendomme i nærheden
af Korsvejen i Skanderup, og man enedes om at købe C. KREMERS ejendom for 2.200 rigsdaler.
Her kunne jordemoderen bo for den kommende vinter, og der var fourage til 1 ko for vinteren.
Man vedtog at meddele Vamdrup, at man ønskede at afhænde det gamle jordemoderhus ved Klegebæk og Vam
drup skel.
Ved et møde den 29. september 1866 havde man forhandlinger med den kommende jordemodermand K. J. FRIIS
om forskellige forhold, ligesom det overdrages POVL PEDERSEN, Nagbølgaard og POVL PEDERSEN,
Enghøjgaard i Hjarup at ordne det fornødne ved købet af Kremers ejendom i Skanderup.
Ved et møde den 13. oktober 1866 var der licitation over vejarbejdet til den nye jordemodervej, som skulle være
færdig den 23. november 1866.
H. HARBO, Skanderup, og P. BUCH, Nørgaardslund, bemyndiges til at foretage det videre fornødne med hensyn
til auktion over det gamle jordemoderhus samt optagelse af lån og betaling for det nyindkøbte jordemoderhus i
Skanderup.

Fra den 1. januar afløstes sogneforstanderskabet af et sogneråd, og med dette fulgte forskellige ændringer af bl.a.
jordemodervæsenet, som efter den tid kom til at sortere under amtet i stedet for.
Denne ændring medførte forskellige økonomiske konsekvenser, og om dette førtes flere efterfølgende forhandlin
ger med amtet.

OLDTIDSMINDER
August F. SCHMIDT har i bogen: Skanderup Sogn beskrevet et afsnit om geologi og oldtidsminder, men da dette
er skrevet i 1925, er der siden her i sognet gjort en del mere eller mindre bemærkelsesværdige fund, som ganske
kort skal omtales i det følgende med henvisning til mere fyldestgørende beskrivelser af de forskellige fund og
udgravninger, og hvor disse beskrivelser findes.

1. Den gamle tinghøj i Dollerup blev udgravet i 1912 ifølge August Schmidt. Denne høj har oprindelig haft et
vældigt omfang: 4,7 m høj og 19 m i diameter og var på ejendommen Koldingvej nr. 37 (Frode Jensen).
Denne ejendom blev i 1905 udstykket fra Tinghøjgaard. August Schmidt skriver, at der fandtes et knivsblad af
bronze, et lerkar med brændte ben.
Der er senere fundet adskilligt mere, da der har været flere grave i højen, og Ribe amt foretog ifølge K. KERSTEN
nogle meget hensynsløse udgravninger på stedet ved vejudvidelser m.m. og i 1931 og 1933 blev der fundet flere
meget spændende ting, og de er med gode tegninger omtalt i E. ANER og KARL KERSTENs bog: Die Funde der
älteren Bronzezeit, Band 8, Neumünster 1986.
Følgende er fundet på stedet eller der i nærheden:
2 spiralguldfingeiringe, 1 guldsynål, 1 bronzeøkse, 1 bronzesværd samt 2 dolke, armbånd, fodring m.m.
Nærmere beskrivelse: Se førnævnte bog.

2. Ved Dollerup sø blev der under afvanding og rørlægningsarbejde i 1934 fundet en oldtidsbåd af J. FOGTMANN
og OLE D. THOMSEN. Båden blev hentet af fru guldsmed KYSTER, Kolding og blev bragt til Koldinghus. Ved
den drokronologisk analyse (årringstælling) er det fastslået, at stammen til båden er fældet efter år 1120 e. Kr.

3. Under optagning af træstubbe i Gelballe skov i 1941 fandt 4 mænd fra Lunderskov i ANTON THOMSENs skov
(Gelballehave) 5 sølvskeer og 26 mønter fra Svenskertiden.
Dette er beskrevet i FRITZE LINDALs bog: SKATTEFUND, København 1988, med gode illustrationer, og der er
ligeledes billede af fund ved Dollerupgaard 1870.
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Fra udgravningen af høvdingegraven i Dollerup 1947.

4. Under grusgravning på Lille Dollerupgaards mark 1947 og tidligere var der fundet flere lerkrukker m.m. og
ved en nærmere undersøgelse og udgravninger i 1947 blev der af arkæologerne OLFERT VOSS og MOGENS
ØRSNÆS, der begge havde tilknytning til egnen, fundet en rigt udstyret dobbeltgrav fra romersk jernalder, en
høvdingegrav, samt flere ikke nær så rige grave.
I høvdingegraven var fine ting: Der var guldringe, sølvfibulaer, sølvbægre, bronzespand, sporer m.m. samt lerkar
i forskellig størrelser.
Alt dette er særdeles godt beskrevet i FRA NATIONALMUSEETS ARBEJDSMARK 1948 samt i SKALK 1957
nr. 1 samt flere andre steder.
5. Under grusgravning i A. ADRIANSENs mark Rolles Møllevej, Lunderskov blev der 1970 fundet en bronze
spydspids, som ligeledes er beskrevet i føromtalte bog af K. KERSTEN.
I samme bog er også omtalt fund ved Spidshøj, på Flauenfeldt og Rolles Mølles marker med tegninger derfra.
Det er også omtalt i August Schmidts bog: Skanderup sogn, 1926-28.

3 forskellige urner fra jernaldergravpladsen ved Petersminde i NagbøL
6. En betydelig jemaldergravplads blev fundet ved Petersminde i Nagbøl.
Udgravningen blev påbegyndet i 1973 af amatørarkæologen Åge Jessen, Vamdrup. Der blev fremdraget 6 grave
fra ældre romersk jernalder.
I de følgende år kom Nationalmuseet ind i billedet, og der blev foretaget flere udgravninger ved museumsinspek
tør C.L.VEBÆK, og så sent som 1991 blev der ved udvidelse af Nagbølvej fundet yderligere 4 gravumer, så der
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ialt er fundet ca. 50 grave og ca. 2/3 af disse grave er med meget smukke ornamenterede lerkrukker, mens resten
har været af et mere forgængeligt materiale.
Der har været forskellige ting i disse urner foruden indholdet af brændte ben. Der har været fibulaer, knive,
skjoldbuler, kamme, perler, tenvægte og bennåle m.m. Jemaldergravpladsen er så vidt vides den næststørste, der
til dato er fundet af den slags i Vejle amt.
Nærmere beskrivelse af disse udgravninger findes i VEJLE AMTS ÅRBOG 1986 samt i: NORDISK OLDKYND.
HISTORIE 1985.
Gravpladsen er fra det 1. årh. efter Kristi fødsel og viser bl.a., at der her ved Nagbøl mose har været en ret
betydelig bosættelse omkring dette tidspunkt.
7. Ved udgravning til naturgasledning i 1981 blev der ved sogneskellet til Andst i nærheden af Tinghøjgård
fundet rester af det såkaldte Trældige med voldgrav og palisader, hegn m.m ved arkæolog STEEN HVASS fra
Vejle. Der er så siden i 1994 i Gejsing og nabosognet foretaget yderligere udgravninger i forbindelse med anlæg
af ny motorvej til Esbjerg, hvor dette Trældige er blevet udgravet.
Hvor meget dette Trældige eller forsvarsvold er udbredt i vort sogn, er endnu ikke rigtigt undersøgt.
Nærmere oplysninger om førstnævnte udgravning findes i bogen: Danmarks længste udgravning, udgivet af
Nationalmuseet, 1987.
8. På Dollerupgaards marker blev der i 1989 på grund af forestående grusgravning på et areal i nærheden af
gården, - og også på baggrund af, at der tidligere var gjort oldtidsfund der i nærheden - foretaget en undersøgelse
af stedet af Museet på Koldinghus af arkæolog ANNA ELISABETH JENSEN, og her blev der fundet rester af en
vikingegård med stolpehuller samt forskelligt fundmateriale, et taskebeslag og en broche, begge af bronze.
Dette er omtalt i tidsskriftet SKALK nr. 6, 1991 samt i nr. 4, 1993.
Foruden førnævnte fund, er der kommet mange forskellige ting frem, og mange er sikkert ikke offentlig kendt
eller registreret, men er i privat eje, men nævnes skal at KIRSTINE CHRISTENSEN, Nagbøl har samlet et ret
betydeligt materiale fra jemalderbopladser i Nagbøl og omegn, og denne samling er registreret og afleveret til
Museet på Koldinghus.
Jernalderens bebyggelser viser et tidsrum på ca. 300 år før Kristi fødsel for Nagbøl-Dollerup ifølge markopsamlinger
af lerkarskår.
Dollerup-høvdingens tid er det 2. årh. efter Kr. fødsel, og der er således tale om en periode på ca. 400-500 år, hvor
der findes spor efter jemalderfolkets tilstedeværelse her på egnen.
Så er der et ophold til vikingegården dukker op på omkring 900-talIet, måske fordi den mellemliggende tid ikke
markerer sig med fund så tydelige som f.eks. i jernalderen, for der vrimler der med lerkarskår, knusesten,
kvæmstenm.m. på bopladserne, så de kan erkendes og tidsfæstes ved hjælp af lerkarskårenes mundingsrande,
ører og ornamenter med de mønstre, man har brugt som udsmykning af lerkarene.

9. Et fund fra Nagbøl mose er ikke omtalt af August Schmidt. Det drejer sig om 2 spiralguldringe fundet af
Rasmus Møller (Karl Møllers farfar). Han boede der, hvor ejendommen Nagbølvej nr. 49 nu er. Dette fund er også
omtalt i førnævnte bog af K. KERSTEN.
NB. Vikingetiden i Dollerup er dateret til 900-årene - kongerne GORM og HARALD BLAATANDs tid. Det bør
nævnes, at det lille taskebeslag af bronze - 2,7 cm x 2,7 cm - har sin oprindelse i Mellemeuropa. Bronzebrochen
er fremstillet her i Norden, idet udsmykningen er en mandsmaske velkendt fra tidens metalarbejder og runeste
nene.
Et andet interessant fund også fra Dollerup, men længere mod nordvest af endnu et taskebeslag - lidt større 3,5
cm x 3,5 cm - er antagelig en vikingebondes bronzestøbearbejde, og det er nærliggende at opfatte det først fundne
taskespænde som dettes forbillede.
Fundet blev gjort af Ingvar Filtenborg, Andst; han har haft flere fine fund, bl.a. en spydspids fra ældre bronzeal
der. Fundet er afleveret til Koldinghus. Se SKALK nr. 4, 1993.
Med hensyn til VIKINGEGÅRDEN I DOLLERUP, se da: Museet på Koldinghus, Årbog 1990-1991.
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EFTERSKRIFT
Skanderup sogns særpræg.

Når man har arbejdet med sognets historie, så kan man ikke lade være med at standse op og undres over noget af
det, som især har været med til at sætte sit ganske særlige præg på sognet og dets beboere, og her vil jeg for mit
vedkommende især pege på følgende:
For det første SMUGLERIET, som imange år var meget omfattende og i høj grad kom til at præge befolkningen
og omgivelserne på denne egn.
Spørgsmålet, om dette var årsag til, at de såkaldte gudelige vækkelser samt den Grundvigske vækkelse, tilsynela
dende ikke har berørt sognet, kan ikke udelades.
Dernæst JERNBANENS TILBLIVELSE og Lunderskovs udvikling fra en uanselig landsby til jembaneknudepunkt
med mange nye tilflyttere til sognet.

For det tredie INDRE MISSIONS stærke udbredelse og betydning i dette sogn. I slutningen af 1800-tallet var der
jo i de omkringliggende sogne en meget stor aktivitet, som vel hovedsagelig skyldtes de grundtvigske vækkelser.
Der blev bygget forsamlingshuse, og der blev startet foredragsforeninger samt ungdoms-, idræts-, skytte- og
gymnastikforeninger m.m.
Her i sognet blev der den 26/9 1882 startet en grundtvigsk foredragsforening, og omtrent samtidigt blev der også
startet en skytteforening i Lunderskov, men senere hører man ikke mere til disse foreninger - så vidt jeg ved.
Om forholdene i sognet efter 1849 skriver P. NEDERGAARD i EN DANSK PRÆSTE- OG SOGNEHISTORIE,
Ribe stift, bind 9, hefte 3, 1967.
Skanderup blev omkring 1885 anset for et meget dødt sogn. Menneskeligt fællesskab var der ikke meget af, fordi
der blev handlet meget med gårdene og befolkningen stadig skiftede.
De store proprietærgårde og opvæksten af Lunderskov efter 1874 gjorde ikke forholdene bedre. Almindelig mate
rialisme og selskabelighed optog folk, men kirkegang og kirkeliv var det småt med.
Såvidt P. NEDERGAARD, og lignende udtalelser kan også findes andre stedet, og den stærke udskiftning på
mange gamle slægtsgårde netop i denne tidsperiode har jeg også lagt mærke til under mine studier. Tiden var også
præget af adskillige tvangsauktioner og lgn.
1885 var det store vendepunkt i sognets historie, skriver P. NEDERGAARD, og hvad der skete i de følgende år er
vel i grunden både ubeskriveligt og uforklarligt, at den nye præst, som i grunden nærmest var uvelkommen og
kom hertil fra det mørke Vestjylland fra et så fjernt og afsides sted som Harboøre, i løbet af ganske kort tid var i
stand til at sætte sindene i bevægelse hos flertallet af befolkningen, så ingen af dem kunne være uberørte af denne
nye præsts forkyndelse.
Det store vendepunkt blev også de stærke brydningers tid, for modstanden imod pastor MOE, som var kommet til
sognet, førte til betydelige spændinger og gentagne brydninger, og det medførte i årenes løb adskillige avisskriverier og megen offentlig polemik.
På denne baggrund kan man udmærket godt forstå, at en mand som Otto Korsgaard kunne mene, at det havde
været bedre i gamle dage i sognet, for da var der mere fredeligt, og ikke disse stadige rivninger mellem to grupper
i befolkningen.

De stærke spændinger og brydninger mellem pastor Moe og hans tilhængere og modstandere, der efterhånden
dannede Valgmenighed, førte til mange og hårde magtkampe i sognet, og noget af dette har HANS LUND HAN
SEN meget udførligt beskrevet i en afhandling i Ribe Amts Årbog 1969 (Nogle undersøgelser over forhold i
Skanderup sogn 1885-1922).
Disse stærke spændinger i sognet medførte så vidt, det kan skønnes, en noget oppisket og ophedet stemning fra
begge sider, og undertiden gik man sikkert over stregen, og der blev gjort uret på forskellige måder, og adskillige
blev forurettede.
Hvem, der blev forurettet mest, kan og skal ingen af os, der ser det hele i bakspejlet, bedømme, for det har vi ingen
mulighed for at gøre retfærdigt.
I Vejle Amts Årbog 1977 har en af modstanderne lærer P. NISSEN, Gelballe tegnet og beskrevet et ret negativt
billede af pastor Moe.
August Schmidt skriver i sin bog om Skanderup sogn, at Moes virksomhed kunne fortjene en indgående behand
ling, men han undlader det, da han ikke synes, han er kompetent til at gøre det.
Personlig kan jeg føje til, at en indgående behandling af pastor Moes virksomhed i Skanderup sogn findes sikkert
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ikke, og nu - så mange år efter - kommer den nok heller aldrig. Vi må nøjes med at ane lidt af den store betydning,
han fik for vort sogn.
Det var et ret betydeligt arbejde, der allerede i de første år på forskellig vis blev sat igang i sognet, ikke mindst
bøme- og ungdomsarbejdet havde pstor Moes kærlighed og bevågenhed.
Der blev startet søndagsskole i alle sognets 5 landsbyer, og der blev begyndt en pige- og ynglingeforeninger i 1887
- senere som K.F.U.M og K.F.U.K. Der blev bygget Missionshus i 1889.
På det sociale område blev der påbegyndt et betydeligt hjælpearbejde på forskellige måder. Der blev indrettet
lejlighed til en sygeplejerske i det nybyggede Missionshus, og en sygeplejeforening blev startet, og der blev opret
tet sykreds med henblik på at sy tøj til de fattigste børn i sognet, og dette tøj blev uddelt ved en julefest.
Der blev udtaget mænd i 5 distrikter , der skulle holde opsyn med, hvilke mennesker, der især trængte til lidt
hjælp, og der blev opfordret til at tegne sig på en liste med bidrag til dette hjælpearbejde.
Det var før det nuværende socialvæsens tid, og pastor Moe havde syn og hjertelag til at hjælpe småfolk, der
dengang havde det meget hårdt og førte en kummerlig tilværelse.
Endvidere blev der startet bibel- og samtalekredse og ydre missionskredse m.m. Pastor Moe lagde stor vægt på at
få lægfolk og menighedens medlemmer aktiveret og sat i arbejde på forskellig måde. Dette kom klart til udtryk, da
lærer SØREN JENSEN henvendte sig til pastor Moe angående oprettelsen af F.D.F. i sognet:“ Prøv at få nogle
ganske almindelige lægmænd med i arbejdet, for de har så godt af at komme i arbejde“.
Pastor Moes virke i Skanderup fik en ganske uvurderlig betydning for utallige mennesker, og selv om jeg aldrig
selv har mødt ham, så har jeg mødt et utal af mennesker, der i den grad var grebet af hans forkyndelse, og som
aldrig blev færdig med at mindes det og tale om det som et særligt højdepunkt i deres tilværelse, og de følte, at de
alle dage stod i en uendelig taknemmelighedsgæld til denne mand for alt det, han havde betydet for dem.
Pastor Moes virke udenfor sognet bl.a. som formand for Indre Mission i Danmark, er omtalt andre steder, så det
skal ikke gentages her, men han blev jo af flere grunde landskendt, og til trods for det svage helbred, han altid
måtte lide under - helt fra tiden i Harboøre, blev han af mange opfattet som en særdeles stærk stridsmand på det
åndelige område, og en af hans medarbejdere i I.M. i Danmark, pastor A. FIBIGER skriver sådan om Moe i
bogen:“ Guds Vandringsmænd“ 1930:

„ Moe, den uforfærdede, men også hensynsløse Herrens stridsmand, der ofte kunne fælde skarpe domme, og
derved også såre ikke blot med gudsordets sværd, men også med sit eget, der som alle menneskevåben hverken er
blankt og ikke heller kan bringe lægedom samtidig med at det sårede, sådan som Guds ord kan“.
Et andet sted omtaler pastor Fibiger brødrene Moe som åndelige slagsbrødre, der havde deres stærke dyder, og
deres dyders fejl. Pastor Moes broder Otto Moe var præst i Sdr. Bjert, og de var dengang kendt under navnene
Krudt-Moe og Dynamit-Moe.
Pastor Chr. Bartholdy, der siden blev landsformand for I.M. og havde en del af sin barndom i Seest, hvor faderen
var sognepræst, fortæller i sine erindringer, at faderen, der også tilsluttede sig Indre Mission, tog afstand fra
pastor Moe i Skanderup. Han syntes, han var for hård.
Pastor Carl J. Moe kom på mange måder til at præge menigheden i Skanderup ret betydeligt. Det var vel helt
uundgåeligt, måske også med hensyn til det stridbare og hårde og det lidt ensidige. Stridigheder var der i hvert
fald en del af i sognet.
Det skarpe skel, der i mange år var imellem Valgmenigheden og Sognemenigheden (Indre Mission) har sikkert
for en del tilflyttere været ganske uforståeligt og mærkeligt, og det er vel efterhånden næsten blevet noget forti
digt?
Pastor Moe var jo i grunden skyldig i - eller medskyldig i, at der kom gang i menighedsarbejdet begge steder, og
mon ikke både Grundtvigianismen og Indre Mission idag har brug for at lære af hinanden på visse områder i
stedet for at bekrige hinanden i det uendelige?
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BUCH, JEP Jepsen, gaard nr. la, Elmegaarden, Nagbøl, omkring 1690................................................................... 57
BUCH, JEP Jepsen, gaard nr. Ib, Nagbøl. Efter 1678.................................................................................................... 47
BUCH, JEP, gaard nr. 4, Nagbøl. ca. 1560........................................................................................................................ 56
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BUCH, JEP, Nagbøl, ca. 1530............................................................................................................................................... 47
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BUCH, Jeppe Sørensen 1844............................................................................................................................................ 133
BUCH, JEPPE Iversen, Harbogaarden. 1844.................................................................................................................... 41
BUCH, Knud Olufsen, ca. 1678 ......................................................................................................................................... 24
BUCH, Knud, ca. 1400.......................................................................................................................................................... 56
BUCH, Knud Olufsen, Skanderup........................................................................................................................................14
BUCH, Knud Mogensen, præst fra 1553-1600................................................................................................................. 60
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BUCH, Mads Jepsen før 1706........................................................................................................................................... 125
BUCH, Mads P.F. efter 1843............................................................................................................................................. 124
BUCH, Mads Jepsen, ca. 1690............................................................................................................................................ 57
BUCH, Mads Nielsen 1806.................................................................................................................................................. 116
BUCH, MADS Nielsen/Else Bramsen, gaard nr. 2, Gelb., 1806.................................................................................. 116
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BUCH, Maren Jensdatter, død 1660................................................................................................................................. 14
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BUCH, Niels Sørensen 1838............................................................................................................................................. 132
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BUCH, Nis Jensen, præst fra 1687-1691............................................................................................................................ 60
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BUCH, Oluf, Skanderup 1678............................................................................................................................................. 14
BUCH, Oluf, Skanderup. 1688............................................................................................................................................. 6
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BUCH, Oluf Jepsen 1576....................................................................................................................................................... 56
BUCH, Oluf Jepsen, Kid. ca. 1650...................................................................................................................................... 57
BUCH, Oluf Jepsen 1717....................................................................................................................................................... 48
BUCH, OLUF Jepsen/Gunder Jensdatter, gaard nr. 4, Nagbøl, 1576.......................................................................... 56
BUCH, OLUF Jepsen, Kolding. Ca. 1650......................................................................................................................... 57
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BUCH, OLUF, gaard nr. 2, Skanderup. 1678................................................................................................................... 14
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BUCH, OLUF, gaard nr. 2, Skanderup. ca. 1630............................................................................................................. 14
BUCH, OLUF. 1688. Skanderup............................................................................................................................................ 11
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BUCH, Poul Sørensen 1844............................................................................................................................................... 133
BUCH, Poul Laursen, ca. 1743............................................................................................................................................. 58
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BUCH, Sidsel, død 1719....................................................................................................................................................... 15
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BUCH, Stefan, Ejersminde 1844..........................................................................................................................................40
BUCH, Steffen Jepsen, før 1875........................................................................................................................................... 35
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BUCH, Søren J. 1844......................................................................................................................................................... 133
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BUCH-præsteslægten.............................................................................................................................................................. 59
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BUCH-slægten......................................................................................................................................................................... 14
BUCH-slægten.......................................................................................................................................................................... 73
BUCH-slægten............................................................................................................................................................................ 9
BUCH-slægten, gaard nr. 4, Nagbøl..................................................................................................................................... 56
BUCH-slægten, Nagbøl...........................................................................................................................................................56
BUCK, Anders Jepsen 1648.................................................................................................................................................. 52
BUCK, Anders Antonisen 1752........................................................................................................................................... 52
BUCK, Anders Antonisen 1765 ......................................................................................................................................... 51
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BUCK, ANDERS Jepsen, gaard nr. 2, Nagbøl, 1648...................................................................................
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BUCK, Antoni Jacobsen 1726.............................................................................................................................................. 52
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BUCK, Jacob Andersen 1684................................................................................................................................................52
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BUHL, August 1964 ............................................................................................................................................................... 71
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BUHL, Hans Nielsen 1678................................................................................................................................................... 117
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BUHL, Søren ca. 1765 .......................................................................................................................................................... 88
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BUHL, Søren Sørensen 1712................................................................................................................................................. 95
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BULOW, C.A. von, Ritmester 1855 ................................................................................................................................... 58
Byens Smed. 1844................................................................................................................................................................... 42
BÜLOV, Ritmester, Højrupsmnde. 1844............................................................................................................................. 41
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BÆRAA, J.J. 1899................................................................................................................................................................. 119
BØGELY....................................................................................................................................................................................97
BØGELY: Gaard nr. 3 i Lunderskov.....................................................................................................................................97
BØNSTRUPGAARD............................................................................................................................................................ 15
CARLSEN, H. Uddeler Skanderup Brugs............................................................................................................................ 27
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CARSTENSEN, Drabæks Mølle, omkring 1850.............................................................................................................. 87
CHRISTENSDATTER, Else, Dollerup 1739..................................................................................................................... 48
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CHRISTENSEN, Anders ca. 1580....................................................................................................................................... 22
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CHRISTENSEN, Chr./Bolette 1928..................................................................................................................................... 55
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CHRISTENSEN, H. VALDEMAR, gaard nr. 16, Skanderup. 1906............................................................................ 39
CHRISTENSEN, Hans, Gelballe 1664............................................................................................................................ 123
CHRISTENSEN, Hans, Skanderup ca. 1653 ................................................................................................................... 13
CHRISTENSEN, HANS, gaard nr. 1. Skanderup ca. 1653.......................................................................................... 13
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CHRISTENSEN, Jens, Skanderup før 1690..................................................................................................................... 31
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CHRISTENSEN, Jens, Drabæks Mølle 1731.....................................................................................................................87
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CHRISTENSEN, Jeppe, Ldsk., til 1805.......................................................................................................................... 102
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CHRISTENSEN, Johs., Nagbøl før 1814............................................................................................................................54
CHRISTENSEN, Jørgen, Gelballe 1733 ......................................................................................................................... 120
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CHRISTENSEN, Kaj Brødsgaard, Gelballe..................................................................................................................... 118
CHRISTENSEN, Lars, Gelballe ca. 1723 ...................................................................................................................... 128
CHRISTENSEN, LARS, gaard nr. 7 i Dollerup. Før 1597............................................................................................ 67
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CHRISTENSEN, LAS, efter 1580, gaard nr. 5, Skanderup.....................
22
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CHRISTENSEN, Las efter 1580......................................................................................................................................... 22
CHRISTENSEN, Las, Skanderup før 1660...................................................................................................................... 30
CHRISTENSEN, Las, Dollerup før 1597............................................................................................................................ 67
CHRISTENSEN Oluf, Gelballe 1664.................................................................................................................................118
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CHRISTENSEN, PEDER Haurslund................................................................................................................................... 16
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CHRISTENSEN, Povl 1660................................................................................................................................................. 25
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CHRISTENSEN, Steffen, Ldsk til 1814.............................................................................................................................. 95
CHRISTENSEN, STEFFEN/Cathrine Sørensdatter, gaard nr.l, Ldsk., til 1814........................................................ 95
CHRISTENSEN, Søren Terpager, Nagbøl 1813............................................................................................................... 48
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CHRISTENSEN, Thomas/Kirstine 1955............................................................................................................................ 55
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CHRISTENSEN, Valdemar H. Skanderup..........................................................................................................................39
CHRISTENSEN, Viggo, Gelballe 1934............................................................................................................................ 118
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CHRISTIANSEN, Andreas 1922...................................................................................................................................... 138
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CHRISTIANSEN, Anna, Vesterlund, Ldsk...................................................................................................................... 102
CHRISTIANSEN, Chr., Vesterlund, Ldsk......................................................................................................................... 102
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CHRISTOFFERSEN, Gotfred, Dollerup 1925................................................................................................................... 74
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CHRISTOFFERSEN, Niels 1860 ..................................................................................................................................... 141
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CLAUSEN, H., gaard nr. 2, Gelb., efter 1839................................................................................................................... 116
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CLAUSEN, Kancelliråd 1765 ................................................................................................................................................. 8
CLAUSEN, Thorvald, Gelballe efter 1906...................................................................................................................... 121
CLAUSEN, THORVALD, gaard nr. 5, Gelballe, efter 1906........................................................................................ 121
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CLEMMENSEN, Mads 1660............................................................................................................................................ 14
CLEMMENSEN, MADS, gaard nr. 2, Skanderup. 1660.............................................................................................. 14
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DAHL, Iver Hansen, Lunderskov....................................................................................................................................... 95
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DAMKJÆRGAARD............................................................................................................................................................... 24
DAMKJÆRGAARD, Skanderup..........................................................................................................................................11
DAMKJÆRGAARD, Skanderup........................................................................................................................................ 24
DAMKJÆRHUS = DAMKJÆRGAARD........................................................................................................................... 25
DAMKJÆRHUS, Skanderup.................................................................................................................................................. 9
DEBERT, Hans, Gelballe 1664.......................................................................................................................................... 115
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DJERNES, Klebækvej 32.................................................................................................................................................. 141
DOLLERUP LANDSBY....................................................................................................................................................... 63
DOLLERUP NØRGAARD.................................................................................................................................................. 174
DOLLERUP NØRGAARD................................................................................................................................................. 171
DOLLERUP SØGAARD.................................................................................................................................................... 171
DOLLERUPGAARD.............................................................................................................................................................. 53
DOLLERUPGAARD............................................................................................................................................................. 66
DOLLERUPGAARD: gaard nr. 7 i Dollerup.....................................................................................................................66
DOLLERUPLUND.................................................................................................................................................................. 80
DONS, Anne Marie, Flauenfeldt, Gelballe..................................................................................................................... 114
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DONS, HANS A., Gelballe, sidste halvdel af 1800...................................................................................................... 102
DONS, Mikkel Andersen, efter 1846............................................................................................................................. 102
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DONS, Viggo/Rigmor........................................................................................................................................................ 190
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DRABÆKS MØLLE............................................................................................................................................................... 85
DRABÆKS MØLLE, til 1979............................................................................................................................................ 87
DUE, Jacob Povlsen, Skanderup efter 1873 ..................................................................................................................... 25
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DUE, Søren Pedersen, Nagbøl, død 1826......................................................................................................................... 58
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DØRFFLER, Carl A., skomager............................................................................................................................. 167, 223
DØRFFLER, Peter, post............................................................................................................................................ 183, 224
DØRFFLER, Søren............................................................................................................................................................... 197
EBBESEN, Christen, Nagbøl............................................................................................................................................... 54
EBBESEN, CHRISTEN, gaard nr. Ib, Nagbøl.................................................................................................................. 54
EBBESEN, Claus, Dollerup 1653 ..................................................................................................................................... 73
EBBESEN, CLAUS, gaard nr. 6, Dollerup. Ca. 1631...................................................................................................... 73
EBBESEN, Ebbe, Landerupgaard....................................................................................................................................... 54
EBBESEN, EBBE, Landerupgaard..................................................................................................................................... 54
EBBESEN, Else Buch, Dollerupgaard 1723................................................................................................................... 54
EBBESEN, ELSE/Christen Hartvigsen, Dollerupgaard.1723...................................................................................... 54
EBBESEN, Niels, Nagbøl-Dollerup 1688......................................................................................................................... 44
EBBESEN, Niels, Nagbøl 1704.......................................................................................................................................... 57
EBBESEN, NIELS/Bodil f. Erichsdatter, gaard nr. 4, Nagbøl, 1704......................................................................... 57
EBBESEN, Nis, Dollerup 1653.......................................................................................................................................... 73
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EBBESEN, Ole, Nagbøl 1723.............................................................................................................................................. 54
EBBESEN, Ole, Dollerup 1736.......................................................................................................................................... 69
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EBBESEN, OLE, gaard nr. 7 i Dollerup. 1736.......................................................................................................... 67,69
EBBESEN, OLE/Else Christensdatter Buch, gaard nr. 3, Nagbøl. 1723................................................................... 54
EINFELDT, CLAUS, Petersminde efter 1867................................................................................................................. 55
EJERSMINDE, gaard nr. 13, Skanderup................................................................................................
EJERSMINDE, Skanderup..................................................................................................................................................... 11
EJERSMINDE, Skanderup...................................................................................................................................................11,34
EJESEJE = Gaard nr. 2, Nagbøl......................................................................................
EJESEJE, Nagbøl.................................................................................................................................................................. 43,51
ELIASSEN, P.......................................................................................................................................................................... 23
ELISABETHSLYST = gaard nr. 6, Gelballe.................................................................................................................. 121
ELISABETHSLYST, Gelballe........................................................................................................................................... 121
Elmegaard og Nagbøl Nygaard.........................................................................................................................
ELMEGAARDEN, Nagbøl.................................................................................................................................................. 43,46
ENGHAVEGAARD..............................................................................................................................................................119
ENGHAVEGAARD, Gelballe = gaard nr. 5..................................................................................................................... 119
ENGHAVEGAARD, Gelballe............................................................................................................................................ 119
ENGHOLM............................................................................................................................................................................... 25
ENGHOLM, Skanderup.........................................................................................................................................................25
ENGHØJGAARD................................................................................................................................................................... 15
ENGHØJGAARD, Skanderup............................................................................................................................................ 15
ERIKSEN, Alfred, Gelballe.............................................................................................................................................. 130
ERIKSEN, ALFRED/Kylle, Rold, Gelballe, først i 1900............................................................................................ 126
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141
ERIKSEN, ANTON/Ane Dorthea Andersen, Lykkesgaard,1885.............................................................................. 136
ERIKSEN, J„ Klebækvej 30,1935................................................................................................................................... 141
ERIKSEN, J-, Klebækvej 1935........................................................................................................................................ 141
ERIKSEN, Jørgen, Gelballe.............................................................................................................................................. 130
ERIKSEN, JØRGEN, Rold, Gelballe, sidste halvdel af 1900..................................................................................... 126
ERIKSEN, Laurs, gaard nr. 3, Nagbøl efter 1825........................................................................................................... 54
ERIKSEN, Peder Hubertus, Gelballe ca. 1900.............................................................................................................. 124
ERIKSEN, PEDER Hubertus, gaard nr. 8, Gelballe, omkr. 1900.............................................................................. 124
ERIKSEN, Søren, Engholm 1844................................................................................................
ERIKSEN, SØREN. Engholm. 1844.................................................................................................................................. 41
ERIKSEN, SØREN. 1844.................................................................................................................................................... 41
ESBENS, Else, Dollerup 1479 ............................................................................................................................................ 66
ESBENSEN, Lars og Anders, Dollerup 1490................................................................................................................... 66
ESBERNSDATTER, Mette, Skanderup 1763................................................................................................................... 26
ESBERNSDATTER, METTE/ Pedersen, Hans, gård nr. 7 i Skanderup år 1763.................................................... 26
ESBERNSEN, Anders, Skanderup 1538.......................................................................................................................... 22
ESBERNSEN, ANDERS, gaard nr. 5, Skanderup, 1538............................................................................................... 22
ESBERNSEN, ELSE, gaard nr. 7 i Dollerup. 1479........................................................................................................ 66
ESBERNSEN, LARS og ANDERS, gaard nr. 7 i Dollerup, omkring 1490..........
66
ESKESEN, Ame/Signe Nagbøl 1936.............................................................................................................................. 50
ESKESEN, ARNE/Signe, gaard nr. la, Nagbøl. Efter 1936........................................................................................ 50
ESKESEN, ARNE/Else Dahl, gaard nr. la, Nagbøl. 1936........................................................................................... 50
ESKESEN, Iver, Nagbøl ca. 1653....................................................................................................................................... 53
ESKESEN, Iver, Leierskov................................................................................................................................................... 53
ESKESEN, Jens, Nagbøl 1660............................................................................................................................................. 54
ESKESEN, JENS/Kirsten Christensdatter Buch, gaard nr.3, Nagbøl. 1660........................................................ 53,54
ESKILDSEN, LAS, gaard nr. 5, Ldsk., lidt før 1700................................................................................................... 100
ESKILDSEN, Las, Ldsk før 1700.................................................................................................................................... 100
FABRICIUS, Peder, Skanderup............................................................................................
31
FABRICIUS, PEDER, gaard nr. 11, Skanderup - efter 1770........................................................................................ 31
FALLESEN, Marie, Mariegaard, Sk.,............................................................................................................................... 15
FALLESEN, MARIE/Mathias Skovgaard fra Seest, gaard nr. 2. Skanderup............................................................ 15
FALLESEN, MARIE, død 1890 - 53 år gl.gaard nr. 2, Skanderup............................................................................. 15
FALLESEN, Nis Jepsen, Mariegaard, Sk.,........................................................................................................... 15, 27, 33
FALLESEN, NIS Jepsen, Mariegaard.................................................................................................................................. 15
FALLESEN, NIS/Magdalene Jepsen, født Raahr, gaard nr. 2, Skanderup................................................................. 15
FALLESEN, NIS, Mariegaard 1886................................................................................................................................... 33
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FALLESEN, NIS Jepsen/Marie Christine Martensen..................................................................................................... 15
FALLESEN, NIS Jepsen, Mariegaard................................................................................................................................ 15
FALLESEN, NIS J., formand for Skanderup Brugs.......................................................................................................... 27
FALLESEN; Nis, Mariegaard, Sk.,................................................................................................................................... 15
FAUST, Borgmester, gaard nr. 4, Skanderup, 1688........................................................................................................ 20
FAUST, Borgmester i Kolding 1688..................................................................................................................... 12, 20, 22
FAUST, RUDOLF, borgmester,gaard nr. 5, Skanderup. 1678...................................................................................... 22
FAUST,Borgmester, Kolding, 1688. Skanderup.............................................................................................................. 12
FEDDE, Sadelmager, Skanderup........................................................................................................................................ 142
FEY, Klebækvej 5, nuværende beboer............................................................................................................................ 136
FEY, Klebækvej 5................................................................................................................................................................ 137
FIGGENVEJ, Dollerup........................................................................................................................................................ 172
FILGES, Holger, Klebækvej 23........................................................................................................................................ 140
FILGES, HOLGER/Anna Thielsen, Klebækvej 23, 1937............................................................................................ 140
FINK, Johan Jørgensen, Ldsk., 1799.......................................................................................................................... 96, 130
FINK, JOHAN Jørgensen/Ane Margrethe Hansdatter, gaard nr. 2, Ldsk., 1799...................................................... 96
FINK, JOHAN Jørgensen/Anna Margr. Hansdatter, gaard nr.ll, Gelb., efter 1787............................................. 130
FINNEMANN, Søren, Kildegaard ca. 1850................................................................................................................... 106
FINNEMANN, SØREN/Margrethe Carstensen, Kildegaard, Ldsk., ca. 1850.................
106
FISKER, Jacob, Ldsk., 1836............................................................................................................................................. 103
FISKER, JACOB, Ldsk., ca. 1836.................................................................................................................................... 103
FLAUENFELDT, gård nr 1, Gelballe.................................................................................................................................113
FLØJSTRUP, Anders.................................................................................................................................................. 220, 219
FLØJSTRUP, ANDERS Sørensen/Johanne Jepsen, gaard nr. 5, Gelballe, 1830................................................... 120
FLØJSTRUP, Anders Sørensenm Gelballe 1830........................................................................................................... 121
FLØJSTRUPSMINDE = SOLTOFTEN = ENGHAVEGAARD................................................................................... 121
FLØJSTRUPSMINDE, Gelballe......................................................................................................................................... 121
FOGTMANN, Hans, Klebækvej 8..................................................................................................................................... 138
FOGTMANN, HANS, Klebækvej 8, indtil 1951............................................................................................................. 137
FRANDSEN, THOMAS/Anne Johanne, gaard nr. 2, Ldsk., 1765.............................................................................. 96
FREDERIK den 2., Konge...................................................................................................................................... 47, 82, 85
FREDERIKSMINDE, Skanderup.........................................................................................................................................21
Frihedsbreve fra KONGERNE KRISTOFFER, KRISTIAN og HANS, gaard nr. 4, Nagbøl................................... 56
FRISMANN, Jørgen Pedersen, Skanderup 1752............................................................................................................. 31
FRISMANN, JØRGEN Pedersen/Ane Margrethe Mikkels datter, gaard nr. 12, Skanderup 1752....................... 33
FRISMANN, Niels Jørgensen, Skanderup 1786 ............................................................................................................. 31
FRISMANN, NIELS Jørgensen/Karen Nielsdatter Kjær, gaard nr. 12, Skanderup 1786....................................... 33
FUGLSANG, C.P., Rolles Mølle, 1881................................................................................................................................ 89
FUGLSANG, C.P., Rolles Mølle 1765 .............................................................................................................................. 96
FØNS, H., gaard nr. 11, Skanderup 1856.......................................................................................................................... 31
FØNSS, H., Skanderup 1856 ............................................................................................................................................... 32
'GADE, Peder Nielsen, præst i Nagbøl................................................................................................................................ 61
GADE, PEDER Nielsen 1823-34, præst i Nagbøl............................................................................................................. 61
GAMBORG, PEDER, Petersminde 1912............................................................................................................................ 55
GAMST, Gerhard/Anna...................................................................................................................................................... 23
GAMST, GERHARD og Anna, gaard nr. 5, Skanderup................
23
GAMST, Hans Peter, Skanderup 1893......................................................................................................................... 23, 37
GAMST, HANS PETERÆmestine Momsen, gaard nr. 5, Skanderup. 1893.....................................
23
GAMST, HANS PETER, gaard nr. 15, Skanderup. Efter 1879.................................................................................... 37
GAMST, Marie Jepsen, efter 1879.......................................................................................................................................37
GAMST, MARIE Hansigne/Jørgen Rasmussen, gaard nr. 15, Skanderup. Efter 1879........................................... 37
GAMST, Simon Laursen, Skanderup 1864...................................................................................................................... 37
GAMST, SIMON Laursen/Marie Hansigne Jepsen, gaard nr. 15, Skanderup. 1864............................................... 37
Gelballe, efter 1752............................................................................................................................................................... 122
GELBALLE Østergaard........................................................................................................................................................ 117
GELBALLE ØSTERGAARD = gaard nr.3, Gelballe......................................................................................................117
GELBALLEGAARD............................................................................................................................................................... 23
GELBALLEGAARD............................................................................................................................................................ 115
GELBALLEGAARD, gaard nr. 2........................................................................................................................................ 115
GELBALLEHAVE................................................................................................................................................................ 123
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GELB ALLEHAVE = gaard nr. 8........................................................................................................................................ 123
GODSKESEN, Iver................................................................................................................................................................. 16
GODSKESEN, IVER,Uhre.................................................................................................................................................. 16
GODSKESEN, Peder........................................................................................................................................................... 16
GODSKESEN, PEDER, Leirskov....................................................................................................................................... 16
GREGERSDATTER, Ingeborg, Skanderup 1731............................................................................................................ 24
GREGERSDATTER, INGEBORG/Povl Pedersen 1731, gaard nr. 6, Skanderup...................................................... 24
GREGERSEN, BIRTHE og JØRN, ejere af ROLLES MØLLE...................................................................................... 89
GREGERSEN, Jens/Karen, Nagbøl..................................................................................................................................... 50
GREGERSEN, JENS/Karen, gaard nr. la, Nagbøl, efter 1912...................................................................................... 50
GREGERSEN, Niels, Skanderup 1678.............................................................................................................................. 26
GREGERSEN, Niels, Skanderup 1688 ...................................................................................................................
12
GREGERSEN, NIELS, 1688. Skanderup......................................................................................................................... 12
GREGERSEN, NIELS ca. 1678/Karen Christensdatter, gaard nr. 8, Skanderup....................................................... 26
GRUS, Peter Nielsen, Gelballe 1781............................................................................................................................... 130
GRUS, PETER Nielsen/Maren Jensdatter, gaard nr. 11, Gelb., 1781....................................................................... 130
GROTH, Klebækvej 9,1927.............................................................................................................................................. 138
GROTH, Klebækvej........................................................................................................................................................... 138
GRØN, Skovridder, Petersminde efter 1914....................................................................................................................... 55
GRØNVANGGAARD, Skanderup................................................................................................................... 8,11,13, 20
GUNDER MAREE/Hans J. BRAMSEN, Gelballegaard. Ca.1770............................................................................... 14
GURVIG, W„ Rolles Mølle, ca. 1977................................................................................................................................. 89
GURVIG, W., Rolles Mølle....................................................................................................................................................89
GÜNTHER, Joh, Frederik, Skanderup 1770.................................................................................................................... 31
GÜNTHER, JOH. FREDERIK, gaard nr. 11, Skanderup 1770................................................................................... 31
HAFTRUP, JENS..................................................................................................................................................................... 25
HAGSTEDGAARD, ca. 1886.............................................................................................................................................. 33
HAHN, forpagter, gaard nr. 6, Dollerup, 1884.........................
74
HANSDATTER, ANE/ Thuesen, Peder Hansen 1808.................................................................................................... 26
HANSDATTER, ANNA, død 1721/Hans Andersen Ravn, gaard nr. 13, Skanderup ca. 1720........................... 35
HANSDATTER, KAREN/Anders Jensen, gaard nr. 3, Gelballe, 1681.......................................................................117
HANSDATTER, KIRSTEN/Peder Rasmussen, gaard nr. 8, Dollerup, 1664............................................................. 76
HANSDATTER, KIRSTEN/Iver Hansen, gaard nr. 12, Gelb., 1715........................................................................ 131
HANSDATTER, MAREN/Peder Hansen, gaard nr. 17, Skanderup. Efter 1782...................................................... 39
HANSDATTER, MAREN/ Bramsen, Jeppe Eriksen, gaard nr. 5, Skanderup. 1741................................................ 23
HANSDATTER, MAREN/Laurits Thomsen Ulf, gaard nr. 1, Skanderup. 1721.................................................... 13
HANSDATTER, MARGRETHE Katrine/Simon Lauritsen, gaard nr. 5c, Ldsk., ca. 1809................................. 101
HANSEN, ALBERT,død 1965/Marie Kirstine Christensen død 1989. Gaard nr. 10, Skanderup.......................... 29
HANSEN, ANDERS/Anne Marie Marcusdatter, gaard nr. 4, Gelballe, 1765........................................................... 119
HANSEN, CARL P., brugsuddeler i Skanderup ca. 1896.............................................................................................. 27
HANSEN, CHRISTEN (Hvolbøl), gaard nr. 12, Gelb., indtil 1729......................................................................... 132
HANSEN, ERICH/Ellen Erichs, gård nr. 9, Skanderup - før 1660........................................................................... 27
HANSEN, ESBERN/Karen Eriksdatter, gaard nr. 13, Skanderup................................................................................. 35
HANSEN, ESBERN, gård nr. 7 i Skanderup..................................................................................................................... 26
HANSEN, FREDERIK, murer, Klebækvej 8.................................................................................................................... 137
HANSEN, GUNNAR og GERDA, nuværende ejere af Nagbøl gi. præstegaard........................................................ 62
HANSEN, H.P. Nr.Sundby, gaard nr. 7 i Dollerup. 1906............................................................................................... 71
HANSEN, HANS, gård nr. 7, Skanderup 1775-1845..................................................................................................... 26
HANSEN, HANS, gaard nr. 10, Gelb., 1901.................................................................................................................. 129
HANSEN, HANS Christian, gård nr. 7 i Skanderup - efter 1845
.................................................................... 26
HANSEN, HANSÆngeborg Simonsdatter, gaard nr. 3, Gelballe, efter 1792............................................................118
HANSEN, HANS JØRGEN, gaard nr. 10, Gelb., 1865................................................................................................ 129
HANSEN, HANS Chr., Tvedsgaard. 1844....................................................................................................................... 41
HANSEN, HANS Mau, Lykkegaard, Ldsk., 1868......................................................................................................... 103
HANSEN, HANS ChrÆlse Nielsdatter, gaard nr. 10, Skanderup ca. 1840............................................................. 29
HANSEN, HANS, Buchs gaard. 1844................................................................................................................................ 40
HANSEN, HANS, gaard nr. 11, Gelb., 1748.................................................................................................................. 130
HANSEN, HARTVIG, gaard nr. 7 i Dollerup. 1761................................................................................................... 67,69
HANSEN, INGVARDÆma, Søndervang, 1936............................................................................................................ 137
HANSEN, J.P., gaard nr. 6, Dollerup, efter 1844........................................................................................................... 74
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HANSEN, J.P. gaard nr. 7 i Dollerup. 1878..................................................................................................................... 71
HANSEN, JENS, død 1863/Mette Johanne Thomasdatter, 1822-1887, gaard nr. 10, Skanderup......................... 29
HANSEN, JENS, gård nr. 7, Skanderup.............................................................................................................................26
HANSEN, JENS P./Dorthea, Aakjærdal............................................................................................................................. 58
HANSEN, JENS, Damkjærgaard. 1844........
41
HANSEN, JENS, gaard nr. 5b, Ldsk., 1765.................................................................................................................. 102
HANSEN, Jep, Nagbøl-Dollerup 1688.............................................................................................................................. 44
HANSEN, JEP, boelssted nr. 9, Dollerup, 1660.............................................................................................................. 77
HANSEN, JEPPE, gaard nr. 4b, Ldsk., 1852................................................................................................................... 99
HANSEN, JES 1672-1749/Mette Jonsdatter, gaard nr. 11, ca. 1703........................................................................... 31
HANSEN, JOHANNES/Ingeborg Thomasdatter, Drabæks Mølle,1787..................................................................... 87
HANSEN, JOHANNES/Kirstine Skovsgaard, gaard nr. 3, Ldsk., 1934.................................................................... 98
HANSEN, JOHANNES Jensen, Jægerspris, ca. 1924................................................................................................. 140
HANSEN, Knud, Skanderup 1844.................................................................................................................................... 39
HANSEN, KNUD, ca. 1826-68.......................................................................................................................................... 18
HANSEN, KNUD, Helenesminde. 1844......................................................................................................................... 41
HANSEN, KNUD, Skanderup 1844................................................................................................................................. 40
HANSEN, KNUD/ Inger Cathrine Skovgaard, gaard nr. 3, Skanderup. død 1843................................................ 19
HANSEN, KNUD, død 1875/Ane Terkilsen, gaard nr. 3, Skanderup. død 1871...................................................... 19
HANSEN, LARS, gaard nr. 6, Gelballe, 1824.............................................................................................................. 122
HANSEN, LAUGE, gaard nr. 6, Skanderup. Før 1854............................................................................................
25
HANSEN, MADS, død 1736/Else Olufsdatter, død 1705.............................................................................................. 15
HANSEN, MADS/Ellen Pedersdatter, gaard nr. 2, Sk..................................................................................................... 15
HANSEN, MADS, kvartgaard nr. 5c, Ldsk., 1711......................................................................................................... 101
HANSEN, MIKKEL/Karen Mikkelsdatter, gaard nr. 11,Gelb., ca. 1831...................................................................130
HANSEN, NICOLAJ (LAJ), Klebækvej 5. 1924.......................................................................................................... 136
HANSEN, Niels, Nagbøl-Dollerup 1688.......................................................................................................................... 44
HANSEN, NIELS, boelssted nr. 10, Dollerup, inden 1660........................................................................................... 78
HANSEN, NIELS/Johanne Marie Nielsen, Jægerspris, 1879.................................................................................... 140
HANSEN, NIELS/Kirsten Margrethe Jensdatter, Rold, Gelballe, ca. 1800........................................................... 126
HANSEN, NIELS, boelsmand i Lunderskov 1610........................................................................................................... 82
HANSEN, PETER, ejer af gård nr. 7, Skanderup - før 1660.......................................................................................... 25
HANSEN, PETRA, enkefru, Kildegaard, Ldsk., efter 1850....................................................................................... 106
HANSEN, POUL, fiskeeksportør, Hvidkilde i Lunderskov............................................................................................ 58
HANSEN, RASMUS, Kildegaard, Ldsk., efter 1850................................................................................................... 106
HANSEN, SØREN, gaard nr. 15, Skanderup. Efter 1786............................................................................................. 37
HANSEN, SØREN og MARIE, Nagbøl gi. præstegaard, 1926.................................................................................... 62
HANSEN, SØREN, Damkjærgaard, Ldsk. efter 1895................................................................................................. 106
HANSEN, SØREN/Maren Jepsdatter, gaard nr. la, Nagbøl, efter 1810...................................................................... 50
HANSEN, THOMAS, gaard nr. 11, Gelb., efter 1686................................................................................................. 130
HANSEN, THOMAS/Litta, Tvedsgaard fra ca. 1965.................................................................................................... 29
HANSEN, THOMAS/Hans Nielsen, 1688. Skanderup.................................................................................................... 12
HANSEN, THOMAS, gaard nr. 13, Skanderup, ca. 1678............................................................................................ 34
HANSEN, THOMAS-død 1916, gift 1886 med Jacobine............................................................................................... 29
HANSEN, AAGE og KLARA Andersen, Nagbøl gi. præstegaard, 1936................................................................... 62
HARBO, H./Anna Margrethe Holst, gaard nr. 12, Skanderup 1860............................................................................ 33
HARBOGAARDEN.............................................................................................................................................................. 15
HARBOGAARDEN, gaard nr. 12, Skanderup.................................................................................................................. 32
HARBOGAARDEN, Skanderup........................................................................................................................................... 11
HARMSEN, Drabæks Mølle, 1854.................................................................................................................................... 87
HARTVIGSEN, CHRISTEN, gaard nr. 7 i Dollerup. 1739..................................................................................... 67,69
HAUE, FRIDAZLars Peder Pedersen, gaard nr. Ib, Nagbøl. 1938............................................................................... 49
HAUE, POUL, gaard nr. 3, Skanderup. 1937.................................................................................................................. 19
HAUE, SØREN , gaard nr. 11, Skanderup 1915............................................................................................................... 32
HAUE, SØREN,(Wissingsminde) gaard nr. Ib, Nagbøl. 1938..................................................................................... 49
HELENESMINDE................................................................................................................................................................... 18
HELENESMINDE, Skanderup............................................................................................................................................... 9
HELENESMINDE, Skanderup............................................................................................................................................. 11
HENNEBERG, CHR. Johan, gaard nr.7 i Dollerup. 1925............................................................................................. 71
HENNEBERG, konsulent, gaard nr. 7iDollerup.1910.................................................................................................... 71
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HENRIKSEN, JØRGEN, smed, Ldsk., efter 1765........................................................................................................ 103
HERMANSEN, Brd„ Klebækvej 30, 1907..................................................................................................................... 141
HERMANSEN, HANS, gaard nr. 4, Gelballe, 1904....................................................................................................... 119
HERMANSEN, HEDVIG/Christen Birk, død 1898, gaard nr. Ib, Nagbøl. 1881.........................
48
HERSSELVAD..................................................................................................................................................................... 174
HESSELDAL, Kolding, gaard nr. 9, Dollerup, 1964..................................................................................................... 80
HESSELVAD......................................................................................................................................................................... 174
HJORT, NIELS Hansen, Kildegaard, Ldsk., efter 1834............................................................................................... 105
HJØRNEHUSET. Skanderup............................................................................................................................................... 155
HOLDENSDATTER, MAREN/Søren Pedersen, gaard nr. 12, Gelb., ca. 1737...................................................... 132
HOLDENSDATTER, MAREN/Jørgen Andersen, gaard nr. 12, Gelb., ca. 1729.................................................. 132
HOLM, HANS Anton Bertelsen 1743-1755, præst i Nagbøl.......................................................................................... 61
HORNE, ANDERS Pedersen 1691-1719, magister samt provst i Nagbøl................................
60
HOSTRUP, H.F., gaard nr. 2, Gelb., 1872......................................................................................................................... 116
HUGGERSMINDE................................................................................................................................................................ 175
HUGGERSMINDE............................................................................................................................................................... 175
HUNDEVAD, JOHANNES Hansen, Damkjærgaard, Ldsk. 1861.............................................................................. 106
HVIDKÆRGAARD............................................................................................................................................................... 177
HVIDKÆRGAARD.............................................................................................................................................................. 177
HVIID, JEP Madsen, gaard nr. 16, Skanderup. 1631....................................................................................................... 38
HVIID, L, gaard nr. 6, Dollerup, efter 1844..................................................................................................................... 74
HVIID, MADS Jepsen/Gunder Tullesdatter, gaard nr. 16, Skanderup. Før 1660...................................................... 38
HVOLBØL, JEPPE Jensen/Karen Iversdatter, gaard nr. 6, Gelballe, 1801............................................................... 122
HØIER, AXEL, gaard nr. 11, Skanderup 1903................................................................................................................ 32
HØJBO..................................................................................................................................................................................... 175
HØJBO.....................................................................................................................................................................................175
HØJDEGAARD, Gelballe..................................................................................................................................................... 129
HØJER, ERIK, gaard nr. 3, Skanderup. 1932.................................................................................................................. 19
HØJRUP, JOHANNES, gaard nr. 9, Dollerup, før 1844................................................................................................ 81
HØJRUP, RASMUS, gaard nr. 8, Dollerup, 1818..............................................................................................................77
HØJRUP, SØREN Rasmussen 1793-1822, præst i Nagbøl.............................................................................................. 61
HØRLYCK, BENT/Elisabeth, Jægerspris, nuværende ejere......................................................................................... 140
HAAHR, OVEÆnger Honoré, gaard nr. 2, Nagbøl. 1968............................................................................................... 53
IBSEN, JENS, Skovrider ca. 1697....................................................................................................................................... 27
IBSEN, LAUGE, fæster i Lunderskov 1610....................................................................................................................... 82
IVER PEDERSEN/Else Christensdatter, gaard nr. 5, Dollerup, 1617......................................................................... 75
IVERSDATTER, ANNA/Søren Pedersen, Rolles Mølle, efter 1665........................................................................... 88
IVERSDATTER, ANNE/Gravers Thomassen, gaard nr. 5, Dollerup. 1678.............................................................. 75
IVERSEN, HANS/Kirsten Jensdatter, gaard nr. 5, Skanderup. Efter 1688............................................................... 23
IVERSEN, HANS, kvartgaard nr. 5, Ldsk., 1688......................................................................................................... 100
IVERSEN, HANS, Rolles Mølle, 1664-65........................................................................................................................ 88
IVERSEN, IVER, gaard nr. 2, Ldsk., før 1660................................................................................................................ 96
IVERSEN, IVER, gaard nr. 4, Gelballe, 1664..................................................................................................................118
IVERSEN, JENS, gaard nr. 5b, Ldsk., 1718.....................................................................................................................102
IVERSEN, JEP/Maren Hansdatter Basse, gaard nr. 1, Skanderup. 1697................................................................... 13
IVERSEN, JEP, gaard nr. Ib, Nagbøl. 1610....................................................................................................................... 47
IVERSEN, JEP, gaard nr. 16, Skanderup. 1770............................................................................................................... 39
IVERSEN, JØRGEN og TULLE, gaard nr. Ib, Nagbøl. 1543...................................................................................... 47
IVERSEN, MADS, gaard nr. 5, Dollerup, 1724.............................................................................................................. 76
IVERSEN, MIKKEL, gaard nr. 11, Gelb., før 1660..................................................................................................... 129
IVERSEN, MIKKEL/Dorte Sørensdatter, gaard nr. 1, Gelb., 1693............................................................................. 113
IVERSEN, NIELS, gaard nr. 6, Dollerup. 1573.............................................................................................................. 73
IVERSEN, NIELS, gaard nr. 8, Gelballe, til 1730........................................................................................................ 124
IVERSEN, PEDER, gaard nr. 5, Dollerup, 1653............................................................................................................. 75
IVERSEN, PEDER, gaard nr. 5, Dollerup, 1573 og 1610.............................................................................................. 75
IVERSEN, TULI, gaard nr. 8, Dollerup, 1469................................................................................................................... 76
IVERSEN, TULLE, gaard nr. Ib, Nagbøl. 1573.............................................................................................................. 47
IVERSEN, TULLE, 1641, gaard nr. 1. Skanderup.......... ................................................................................................. 13
IVERSEN, TULLE, Nagbøl 1572......................................................................................................................................... 43
JACOBSEN, ANDERS, Damkjærgaard, Ldsk., i 1840erne.......................................................................................... 106
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JACOBSEN, JACOB, gaard nr. 4, Gelballe, 1880.......................................................................................................... 119
JACOBSEN, Jens, Nagbøl-Dollerup 1688........................................................................................................................ 44
JACOBSEN, PEDER Chr., ejendom nr. 7, Ldsk, til 1836........................................................................................... 103
JACOBSEN, PEDER, Petersminde efter 1867................................................................................................................. 55
JACOBSEN, PETER, Kildegaard, Ldsk., indtil 1895.................................................................................................. 106
JENSDATTER, ELSE, død 1820/Niels Jepsen, gaard nr. 2, Skanderup..................................................................... 15
JENSDATTER, GUNDER/Oluf BUCH, gaard nr. 4, Nagbøl. Efter 1543.................................................................. 51
JENSDATTER, JOHANNEZLaurs Povlsen, (Laurs Ulf) gaard nr. 5, Gelballe, 1678............................................ 120
JENSDATTER, KAREN/Lucas Nielsen, st. AndstCa. 1579........................................................................................ 51
JENSDATTER, SIDSEL/Anders Iversen, gaard nr. 2, Nagbøl, 1576.......................................................................... 51
JENSEN, ANDERS, gaard nr. 4, Gelballe, før 1660....................................................................................................... 118
JENSEN, BERTEL, gaard nr. 4a, Ldsk., 1678 og 1686................................................................................................. 98
JENSEN, CHRISTEN/Mette Pedersdatter, Drabæks Mølle, 1695............................................................................... 87
JENSEN, CHRISTEN, gaard nr. 3, Skanderup, efter 1638........................................................................................... 18
JENSEN, CHRISTEN/Maren Olesdatter, gaard nr. 7, Gelballe, 1686...................................................................... 123
JENSEN, CHRISTEN, Drabæks Mølle 1755.................................................................................................................... 87
JENSEN, CHRISTEN, gaard nr. 3, Nagbøl efter 1825................................................................................................... 54
JENSEN, EJNER, gaard nr. 6, Dollerup, efter 1925....................................................................................................... 75
JENSEN, ERIK, Jørgen og Otte, gaard nr. 5, Skanderup, 1580................................................................................... 22
JENSEN, FREDERIKKE Martine f. Thastum, gaard nr. 5, Skanderup. Før 1893................................................. 23
JENSEN, GEORG, Væver. Gaard nr. 8, Skanderup.ca.1845...................................................................................... 26
JENSEN, GYDE, gaard nr. 2, Gelballe, 1700/1728.......................................................................................................116
JENSEN, GYDE/Malene, gaard nr. 2, Ldsk., før 1772.................................................................................................. 96
JENSEN, HANS, gaard nr. 8, Dollerup, 1702.................................................................................................................. 77
JENSEN, HANS, boelsmand i Lunderskov 1610............................................................................................................ 82
JENSEN, rVERZLisbeth Hansdatter, gaard nr. 5b, Ldsk., fra ca. 1690..................................................................... 102
JENSEN, JES, gaard nr. 4b, Ldsk., 1762........................................................................................................................... 99
JENSEN, JOCHUM, gaard nr. 10, Gelb., ca. 1773
................................................................................................ 128
JENSEN, JØRGEN Jørgensen, gaard nr. 3, Ldsk., 1891.............................................................................................. 98
JENSEN, LAUGE, gaard nr. 1, Gelballe, 1660..................................................................
113
JENSEN, LAURS, boelssted nr. 10, Dollerup, efter 1660.............................................................................................. 78
JENSEN, MARIE, gaard nr. 10. Skanderup....................................................................................................................... 29
JENSEN, MATZ, fæster i Lunderskov 1573..................................................................................................................... 83
JENSEN, METTE Kirstine/Mads Jensen, gaard nr. 3, Sk................................
19
JENSEN, MIKKEL/Kirsten Mortensdatter, gaard nr. 8,Gelballe, efter 1752.......................................................... 124
JENSEN, NIELS/Bodil Jepsdatter BUCH, gaard nr. 8, Dollerup, 1738...................................................................... 77
JENSEN, NIELS (KJÆR)/Kirsten Jensdatter, gaard nr. 8, Dollerup, 1749............................................................... 77
JENSEN, NIS (Niels), gaard nr. 8, Dollerup, 1610......................................................................................................... 76
JENSEN, OLUF, gaard nr. 12, Vi-gård før 1660, Skanderup.......................................................................................... 32
JENSEN, P. Vinter, gaard nr. 16, Skanderup. 1882......................................................................................................... 39
JENSEN, PEDER, Tingsvidne 1576................................................................................................................................... 47
JENSEN, POUL Richard, Klebækvej 5.............................................................................................................................. 136
JENSEN, RASMUS, gaard nr. 5, Skanderup. 1847......................................................................................................... 23
JENSEN, SØREN, LUNDERSKOV NØRREGAARD, til 1845................................................................................ 102
JENSEN, THORVALD Rudbeck, Lykkesborg, nuværende ejer............................................
136
JENSEN, THYGE, gaard nr. 4, Gelballe, indtil 1859..................................................................................................... 119
JENSEN, VAGN KEL, gaard nr. 9, Dollerup, 1950-1964............................................................................................. 81
JEPSDATTER, ANNA/Lauge Laugesen, gaard nr. 15, Skanderup ca. 1765............................................................. 37
JEPSDATTER, BIRTHE/Jøigen Jacobsen, gaard nr. la, Nagbøl, 1766...................
50
JEPSDATTER, MAREN/Jens Ravn Jørgensen, gaard nr. la, Nagbøl, 1839............................................................. 50
JEPSEN, Anders, Nagbøl-Dollerup 1688........................................................................................................................... 44
JEPSEN, ANDERS. 1688. Skanderup.................................................................................................................................. 12
JEPSEN, ANDERS, gaard nr. 5, Dollerup, 1664.........
75
JEPSEN, ANDERS, Skanderup, 1683.................................................................................................................................... 8
JEPSEN, BØLLE og BØJE, gaard nr. 9, Dollerup, før 1910.......................................................................................... 81
JEPSEN, IVER, gaard nr. 14, Skanderup, 1741...................
36
JEPSEN, JENS/Elisabeth Nielsen, gaard nr. 6, Gelballe, 1846.................................................................................. 122
JEPSEN, JEPZIepsen, Jens, 2 halvgaarde, Nagbøl. Før 1660........................................................................................ 47
JEPSEN, JEP/Anne Bertelsdatter, gaard nr. Ib, Nagbøl. 1641....................................................................................... 47
JEPSEN, JEP, 16-gaard nr. la, Nagbøl, indtil 1695.......................................................................................................... 49
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JEPSEN, JESPER, gaard nr. 9, Gelballe, før 1660....................................................................................................... 125
JEPSEN, JØRGEN/Mette Mikkelsdatter, gaard nr. 4b, Ldsk., indtil 1852............................................................... 99
JEPSEN, JØRGEN/Mette Mikkelsdatter, gaard nr. 10, Skanderup ca. 1833........................................................... 29
JEPSEN, JØRGEN/Mette Nielsdatter 1796-1832, gaard nr. 10, Skanderup 1822-1840....................................... 29
JEPSEN, LARS før 1660, gaard nr. 14, Skanderup........................................................................................................ 35
JEPSEN, Niels (SVENSKE)/Birgitte Hansdatter, gaard nr. la, Nagbøl. 1695........................................................ 49
JEPSEN, Niels/Iacob, Nagbøl-Dollerup 1688................................................................................................................. 44
JEPSEN, NIELS, Grønvanggaard, Skanderup...................................................................................................................15
JEPSEN, PEDER, boelssted nr. 10, Dollerup, 1765....................................................................................................... 78
JEPSEN, PEDER, død 1830/Johanne Pedersdatter, gaardnr. 5, Gelballe................................................................ 120
JEPSEN, PEDER, boelssted nr. 9, Dollerup, 1660......................................................................................................... 77
JEPSEN, PEDER, gaard nr. 3, Gelballe, ca. 1858.......................................................................................
118
JEPSEN, POUL, Rolles Mølle, 1735................................................................................................................................. 88
JEPSEN, POUL, Vesterlund, Ldsk., 1844..................................................................................................................... 102
JEPSEN, STEFFEN, gaard nr. 11, Skanderup - efter 1770........................................................................................... 31
JEPSEN, SVEND Baagø, gaard nr. 7 i Dollerup.............................................................................................................. 71
JESDATTER, MAREN/Velling, Hans Jensen, gaard nr. 11, Skanderup 1745......................................................... 31
JESDATTER, MAREN/Schlegel, Abel, gaard nr. 11, Skanderup, 1736................................................................... 31
JESPERSEN, LARS, gaard nr. 3, Skanderup. 1638........................................................................................................ 18
JESPERSEN, P./Niels Chr. Nielsen, Lykkegaard, Ldsk., 1895................................................................................... 103
JESSEN, ERIK/Karen Christensen, gaard nr. 5, Gelballe, nuværende ejere.......................................................... 121
JESSEN, KNUD/Maren Povlsdatter, gaard nr. 15, Skanderup 1692.......................................................................... 37
JESSEN, SØREN, gaard nr. 10, Gelb, 1678.................................................................................................................. 128
JOENSEN, ANDERS, gaard nr. 13, Skanderup før 1660.............................................................................................. 34
JOENSEN, LAS/Dorte Rasmusdatter, gaard nr. 10, Skanderup. 1703....................................................................... 29
JOHANSDATTER, SIDSEL Marie/Hans Nicolajsen, gaard nr. 2, Ldsk., ca. 1814................................................... 96
JOHANSEN, C.T, Klebækvej 4........................................................................................................................................ 136
JOHANSEN, ERIK/Elin, nuværende ejere af gaard nr. 3, Skanderup.......................
19
JOHANSEN, HANS, Skrydstrup, gaard nr. 3, Skanderup.
1944.................................................................. 19
JOHANSEN, JØRGEN, Damkjærgaard, Ldsk., i 1840eme.......................................................................................... 106
JOHANSON, H., murermester i Ldsk. ca. 1895.............................................................................................................. 71
JONASEN, POUL, Ldsk., 1765........................................................................................................................................ 103
JUHL, CHRISTEN Hansen, gaard nr. 6, Dollerup, efter 1844.................................................................................... 74
JUHL, CHRISTEN Hansen/Kathrine Sophie Hansen, gaard nr. 4, Nagbøl, ca. 1828....................
58
JUHL, CHRISTEN Hansen/Birgitte Sørensdatter, gaard nr. 4, Nagbøl, 1827........................................................... 58
JUHLER, NIS Jensen, gaard nr. 5, Gelballe, 1850....................................................................................................... 121
JUNGE, BØRGE, bestyrer på Dolleruplund til 1984...................................................................................................... 80
JÆGERSPRIS, Skanderup - efter 1839........................................................................................................
35
JØRGENSDATTER, I.M./Jens Gydesen, ejendom nr. 7, Ldsk., efter 1765............................................................. 103
JØRGENSDATTER, JOHANNE/Niels Christensen (Stagelund), gaard nr. 13, Skanderup 1810.......................... 35
JØRGENSDATTER, KIRSTEN MARIE/Søren Hansen, gaard nr. la. Nagbøl, efter 1810..................................... 50
JØRGENSEN, C. Jørgen 1900, gaard nr. 6, Skanderup.................................................................................................. 25
JØRGENSEN, CHRISTEN/Kirsten Pedersdatter, gaard nr. 5, Gelballe, indtil 1806............................................ 120
JØRGENSEN, FROVIN......................................................................................................................................................... 23
JØRGENSEN, FROVIN........................................................................................................................................................... 8
JØRGENSEN, H.P., Rolles Mølle, 1901............................................................................................................................. 89
JØRGENSEN, IVER, gaard nr. Ib, Nagbøl, ca. 1530.................................................................................................... 47
JØRGENSEN, JENS/Anders Iversen, gaard nr. 3, Nagbøl. 1610.................................................................................. 53
JØRGENSEN, JENS, 1660, gaard nr. 14, Skanderup...................................................................................................... 35
JØRGENSEN, JENS, gaard nr. 2, Nagbøl. 1513.............................................................................................................. 51
JØRGENSEN, JENS Ravn/Dorthea Hansen, gaard nr. la, Nagbøl. 1839................................................................ 50
JØRGENSEN, JENS, Nagbøl. Ca. 1530............................................................................................................................. 47
JØRGENSEN, JENS, gaard nr. 7a, Ldsk, efter 1870.................................................................................................. 101
JØRGENSEN, JENS /Karen, gaard nr. 10, Dortheasminde, Gelballe...................................................................... 129
JØRGENSEN, JOHANNES, den gamle præstegaard i Nagbøl efter 1922................................................................. 62
JØRGENSEN, JON, 1688. Skanderup................................................................................................................................. 12
JØRGENSEN, JØRGEN/Karoline, Lykkesgaard, 1925............................................................................................... 136
JØRGENSEN, JØRGEN Laurits/Helene, gaard nr. 6, Skanderup. 1926................................................................... 25
JØRGENSEN, MIKKEL, gaard nr. 4, Ldsk., efter 1852............................................................................................... 99
JØRGENSEN, MORTEN, Drabæks Mølle 1660............................................................................................................. 86

247

JØRGENSEN, NIELS Peter 1870-1884, præst i Nagbøl................................................................................................. 61
JØRGENSEN, PEDER, gaard nr. 7a, Ldsk.................................................................................................................... 101
JØRGENSEN, RASMUS, Damkjærgaard, Ldsk., efter 1895..................................................................................... 106
JØRGENSEN, SØREN, fæster i Lunderskov 1573......................................................................................................... 83
JØRGENSEN, TULLE, Gelballe ca. 1722...................................................................................................................... 131
KAISER, FREDERIK , gaard nr. 4, Gelballe, 1870....................................................................................................... 119
KARL MØLLERS MASKINFABRIK..............................................................................................................................43
KIEL, CHRISTIAN Christiansen, Klebækvej 32, 1882............................................................................................... 141
KIEL, HANS, Klebækvej 32, ca. 1900............................................................................................................................ 141
KIELDE, ANNA Hansdatter,død 1721/Peder Poulsen, død 1719, gaard nr. 13, Skanderup efter 1691................ 35
KIELDE, HANS Nielsen, gaard nr. 13, Skanderup, ca. 1678....................................................................................... 34
KIELDE, NIELS Hansen, gaard nr. 9, Skanderup, ca. 1699........................................................................................ 27
KIELDE, NIELS Hansen /og Maren Nisdatter viet 1692, gaard nr. 4, Skanderup................................................... 20
KIELDE-slægten.................................................................................................................................................................... 20
KIELSMINDE. Skanderup................................................................................................................................................ 156
KILDEGAARD, Lunderskov............................................................................................................................................ 103
KILESMINDE..................................................................................................................................................................... 156
KJELDSEN, K., gaard nr. 3, Gelballe, 1923.....................................................................................................................118
KJELDSEN, MATHZ, gaard nr. 2, Nagbøl. 1487............................................................................................................ 51
KJELDSEN, MIKKEL, gaard nr. 13, Skanderup før 1660............................................................................................ 34
KJÆR, ANDERS Nielsen, gaard nr. 8, Dollerup, 1793...............
77
KJÆR, JOHANNES/Gudrun, gaard nr. 3, Ldsk., ca. sidste halvdel af 1900-tallet.
Nuværende ejer Johannes Kjær og Tove............................................................................
98
KJÆR, Mathias, Dortheasminde.................................................................................
121
KJÆR, MATHIAS/Kirstine Andersen Ladegaard, gaard nr. 10, Gelb., 1910........................................................... 129
KJÆR, MATHIAS, gaard nr. 5, Gelballe, efter 1906................................................................................................... 121
KJÆR, NIELS, boelsmand i Lunderskov 1610...................................................................................................................82
KJÆR, NIELS, forpagter på gaard nr. 2, Nagbøl.....................................................................................
53
KJÆRGAARD, PEDER Nielsen, gaard nr. 3, Nagbøl. ca. 1825.................................................................................. 54
KLEBÆKGAARD 1905....................................................................................................................................................... 33
KNABSTRUPSMINDE, gaard nr. 5, Dollerup, ca. 1900............................................................................................. 75
KNABSTRUPSMINDE=Gaard nr. 6, ca. 1900................................................................................................................ 74
KNUDSDATTER, NIKOLINE/Sørensen,Erik, gift 1851.Lykkesgaard, Skanderup................................................ 19
KNUDSEN, ANDERS, Klebækvej 10, ca. 1948............................................................................................................ 138
KNUDSEN, ELNA, Klebækvej 10. Nuværende beboer............................................................................................... 138
KNUDSEN, JENS, Hus ved Mariegaard. 1844................................................................................................................ 41
KNUDSEN, JEPPE/Anna Jørgensdatter, gaard nr. 10, Skanderup 1788...............
29
KNUDSEN, JES/Anna Jepsdatter, gaard nr. 15, Skanderup 1719................................................................................. 37
KNUDSEN, OLUF, gaard nr. 4b, Ldsk, 1664.................................................................................................................. 99
KNUDSEN, POUL, født 1807, død 1845, Drabæks Mølle.............................................................................................. 87
KNUDSEN, RASMUS, 1688. Skanderup............................................................................................................................ 12
”KNUDSEN, RASMUS, gaard nr. 10, Skanderup 1678.................................................................................................. 28
KNUDSEN, SØREN, Petersminde efter 1914.................................................................................................................... 55
KNUDSMINDE, gaard nr. 3, Skanderup............. ............................................................................................................. 18
KNUDSMINDE/HELENESMINDE, Skanderup................................................................................................................. 9
KOCH, ERIK Nielsen, gaard nr. 6, Dollerup. 1819..................................
74
KOCK, ERIK Eriksen/Anne Amalie Andersdatter, gaard nr. 2, Nagbøl, gift 1752................................................ 52
KOLDINGEGNENS KVÆGAVLERFORENING, gaard nr. 2, Gelballe.................................................................. 116
KOLDINGKREDSENS KVÆGAVLERFORENING, efter 1910................................................................................ 129
Kong FREDERIK den 3.......................................................................................................................................................... 22
KONG CHRISTIAN den 3., Rolles Mølle, 1553.............................................................................................................. 87
KONG CHRISTIAN den 4..................................................................................................................................................... 75
KONG CHRISTIAN den 4. i Nagbøl....................................................................................................................................43
KONG CHRISTIAN den 4, gaard nr. 8, Dollerup, 1578................................................................................................ 76
KONG CHRISTIAN den 4.................................................................................................................................................... 110
KONG FREDERIK den 2. i Nagbøl..................................................................................................................................... 47
KONG FREDERIK den 2., Drabæks Mølle. 1578........................................................................................................... 85
KONG FREDERIK den 2., Drabæks Mølle, 1578.......................................................................................................... 82
KONG HANS, dombrev af 1495.......................................................................................................................................... 51
Kongeligt DOMSBREV fra KONG HANS til Anders Pedersen.................................................................................... 59
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KONGSBJERGGAARD...................................................................................................................................................... 175
KORSGAARD, CHRISTIAN Povlsen, Klebækvej 7.................................................................................................... 137
KORSGAARD, ULRIK, Klebækvej 7............................................................................................................................. 137
KRAG, MOGENSZDorte Jørgensdatter Rosenkrantz 1667, gaard nr. 5, Skanderup................................................. 22
KRAG, MOGENS 1625-76.................................................................................................................................................. 22
KRAG, MOGENSelvig Arentzdatter von der Kuhla 1668, gaard nr. 5, Skanderup..................................................22
KRAGH, JACOB/Maren Friis, gaard nr. 13, Skanderup 1905.................................................................................... 35
KRAGH, PETER/Martha Poulsen, gaard nr. 13, Skanderup. Efter 1905................................................................... 35
KRAGH, POUL Jacob/Kirsten. Nuværende ejere af gaard nr. 13, Skanderup............................................................ 35
KRISTENSEN, CLAUS Bjerre, forpagter på gaard nr. Ib, Nagbøl. 1993................................................................... 49
KRISTENSEN, JENS ERIK/Hanne Bjerre Basse, gaard nr. Ib, Nagbøl. 1964........................................................49
KROG, HANS Hansen/A. DORTHEA Jørgensen, gaard nr. 10, Gelb., ca. 1870................................................... 129
KROGH-MEYER, landvæsenskommisær, gaard nr. 11, Skanderup 1862................................................................ 31
KVIST, JOHN, Ribe Amts Årbog 1969............................................................................................................................. 27
KVIST, JON, Ribe Amts Årbog 1969................................................................................................................................ 33
KYLLING, Th.M., gaard nr. 4, Gelballe, 1906................................................................................................................119
KYLLING, Th...................................................................................................................................................................... 124
KYLLING, TH., gaard nr. 4, Gelballe, ca. 1907........................................................................................................... 124
KAAS, Herregaard.......................................................................................................
LADEFOGED, JØRGEN og KIRSTEN, Dolleruplund fra 1984................................................................................. 81
LADIGES, CHR., gaard nr. 11, Skanderup - efter 1891.................................................................................................. 32
LAMBERTSEN, NIELS/Mette Pedersdatter, Drabæks Mølle, 1717............................................................................. 87
LANDRUP, MADS, død 1775/Maren Sørensdatter, død 1760, gaard nr. 6, Skanderup.......................................... 24
LANDRUP, MADS/Maren Laursdatter 1765, gaard nr. 6,Skanderup.........................
24
LANGAGERGAARD, Skanderup.......................................................................................................................................... 9
LANGAGERGAARD, Skanderup........................................................................................................................................ 36
LANGAGERGAARD, Skanderup........................................................................................................................................ 11
LANGE, KJELD - oberst, ca. 1657..................................................................................................................................... 22
LARSDATTER, BODIL/Hans Knudsen, gaard nr. 5c, Ldsk., 1787 og 1801............................................................ 101
LARSEN, HANS, gaard nr. 15, Skanderup. Ca. 1786.................................................................................................... 37
LARSEN, JENS, Søgaard v. Vamdrup, 1765.................................................................................................................... 15
LARSEN, JENS/Bodil Katrine Jepsdatter, gaard nr. 4, Gelballe, 1806...................................................................... 119
LARSEN, M. Uddeler Skanderup Brugs............................................................................................................................. 27
LARSEN, MARIE/Thorvald Larsen, gaard nr. 2, Skanderup............................................................
15
LARSEN, POVL, gaard nr. 10, Skanderup 1664............................................................................................................. 28
LARSEN, THORVALD, Mariegaard/Søndervang........................................................................................................ 137
LASSEN, ANDERS, gaard nr. 3, Ldsk., 1702................................................................................................................... 97
LASSEN, ESKILD, gaard nr. 5b, Ldsk., 1740............................................................................................................... 102
LASSEN, JENS, gaard nr. 5, Gelballe, 1664.................................................................................................................. 119
LASSEN, JEP, gaard nr. 15, Skanderup. 1678..........................................
36
LASSEN, JON/Maren Pedersdatter, gaard nr. 11,1664...................................................
30
LASSEN, JONs enke, 1688. Skanderup...............................................................................................................................12
LASSEN, MAREN/Søren Madsen, gaard nr. 6a, Ldsk., 1744................................................................................... 105
LASSEN, NIELS/Sidsel Jepsdatter, gaard nr. 6a, Ldsk., efter 1711............................................................................ 105
LASSEN, NIELS/Maren Lasdatter, gaard nr. 6a, Ldsk., efter 1734.......................................................................... 105
LASSEN, OSCAR, hotelejer i Ldsk. ca. 1895.................................................................................................................. 71
LASSEN, SIMON Eriksen, gaard nr. 10, Gelb., 1867.................................................................................................. 129
LAUESEN, NIS Peder/Bodil Cathrine, gaard nr. 6a, Ldsk., 1809............................................................................ 105
LAUGESEN, ANDERS, gaard nr. 6, Gelballe, 1761................................................................................................... 122
LAUGESEN, ANDERS, gaard nr. 6, Gelballe, 1714..................................................................................................... 122
LAURIDSEN, ANDERS, gaard nr. 6, Gelballe. 1664.................................................................................................. 121
LAURITSDATTER, GUNDE/Thomas Hansen Ulf, gaard nr. 3,Skanderup. 1695....................................
16
LAURITSEN, JOHAN/Maren Madsen Møller, gaard nr. 11,Gelb., 1841.............................................................. 130
LAURSDATTER, BODIL Kirstine/Terkel Sørensen, gaard nr. 5, Skanderup. 1802.........
23
LAURSDATTER, MAREN/Jens Andersen = Jens Haftrup, gaard nr. 6, Skanderup................................................24
LAURSEN, HANS. Koløkkegaard. 1844........................................................................................................................... 41
LAURSEN, JENS, kvartgaard nr. 5, Ldsk., 1688.......................................................................................................... 100
LAURSEN, JEP, 1688. Skanderup.................................................................................................................................... 12
LAURSEN, JOHANNES Hedegaard, skoleinsp. Lunderskov skole..........................
84
LAURSEN, SIGURDÆsther, Klebækvej 8. 1951.......................................................................................................... 138
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LAURSENJEP, Skanderup, 1683...........................................................................................................................................8
LEBECH, C., Kildegaard, Ldsk., efter 1915.....................................................................................................................106
LEI, JØRGEN Christensen, gaard nr. 4, Gelballe, 1869................................................................................................ 119
LILLE BREMHØJ, Gelballe, ca. 1810............................................................................................................................... 126
LILLE DOLLERUPGAARD..................................................................................................................................................73
LINDENOV, CHRISTOFFER, Drabæks Mølle, før 1578.............................................................................................. 82
LINDENOV, CHRISTOFFER, Drabæks Mølle før 1578............................................................................................... 85
LORENTZEN, ANDERS/søn Ove Lorentzen, Lykkegaard, Ldsk., 1953................................................................ 103
LORENTZEN, JEPPE. 1844................................................................................................................................................ 41
LUND, H.T., gaard nr. 11, Skanderup 1942...................................................................................................................... 32
LUNDERSKOV EFTERSKOLE........................................................................................................................................ 84
LUNDERSKOV NØRREGAARD = gaard nr. 5b, Ldsk.............................................................................................. 102
LUNDRUP, A.P., Lunderskov Nørregaard, nr. 8........................................................................................................... 102
LYKKEGAARD, GRETHE og Kaj, gaard nr. 5 (Solgaarden), Ldsk........................................................................ 101
LYKKEGAARD, JOHANNES, nuværende ejer af gaard nr. 5, Ldsk....................................................................... 101
LYKKEGAARD, LENE/Bent Søndergaard Christensen, gaard nr. 7a, Ldsk. Nuværende beboere af stedet. . 101
LYKKESGAARD, Lunderskovvej...................................................................................................................................... 136
LYNGBY, FREDERIK Lauritsen 1792-1793, 20 bøm, præst i Nagbøl........................................................................ 61
LYNGGAARD, JACOB Nielsen/Bodil Marie, gaard nr. 5, Ldsk., 1851................................................................ 101
MADSDATTER, BODIL/Hans Iversen, gaard nr. 8, Gelballe, til 1699................................................................... 124
MADSDATTER, KAREN/Lars Iversen, gaard nr. 5c, Ldsk., 1745.......................................................................... 101
MADSDATTER, SARA/Søren Sørensen, gaard nr. 9, Gel balle, gift 1716............................................................ 125
MADSDATTER, SARA/ Povl Nielsen, gaard nr. 9, Gelballe, efter 1728................................................................ 125
MADSEN, BODIL Cathrine/Laurits Nielsen, gaard nr. 6a, Ldsk., 1779............................................................... 105
MADSEN, HANS, død 1697, gaard nr. 17, Skandemp.1678....................................................................................... 39
MADSEN, HANS, gård nr. 1............................................................................................................................................... 15
MADSEN, HANS Nielsen/Sara Knudsdatter, gaard nr. 2, Gelb., 1825.................................................................... 116
MADSEN, HANS, 1688. Skanderup.................................................................................................................................. 12
MADSEN, HERMAN, gaard nr. la, Nagbøl, 1905......................................................................................................... 50
MADSEN, HERMAN/Kirsten Louise, gaard nr. 3, Ldsk., 1885.................................................................................. 98
MADSEN, HERMAN, gaard nr. 1, Ldsk., 1892.............................................................................................................. 95
MADSEN, INGVARD, forpagter på gaard nr. 5, Skanderup.......................................................................................... 23
MADSEN, KNUD VISBECH, gaard nr. 7 i Dollerup...................................................................................................... 72
MADSEN, MADS CHR., Klebækvej 30,1943.............................................................................................................. 141
MADSEN, MIKKEL, gaard nr. 12, Gelb., før 1660..................................................................................................... 131
MADSEN, NIELS samt søsteren Rasmine Madsen, gaard nr. 2, Nagbøl, 1880....................................................... 53
MADSEN, NIELS/Karen Rasmussen Holm, gaard nr. 2, Nagbøl, 1847................................................................... 53
MADSEN, NIELS, Petersminde 1906................................................................................................................................ 55
MADSEN, OLUF, gaard nr. 10, Skanderup 1742............................................................................................................ 29
MADSEN, OLUF, Bønstrupgaard, 1849............................................................................................................................ 15
MADSEN, PEDER, gaard nr. 9, Gelballe, 1686............................................................................................................ 125
MADSEN, PEDER, Gelballe............................................................................................................................................... 15
MADSEN, SØREN, kvartgaard nr. 5, Ldsk., 1688....................................................................................................... 100
MADSEN, SØREN, kvartgaard nr. 5c, Ldsk., 1742..................................................................................................... 101
MADSEN, THERKEL/Kirsten Marie Pedersdatter, Flauenfeldt, Gelb., 1816.......................................................... 114
MADSEN, THYGE, 1688. Skanderup.................................................................................................................................12
MADSEN, THYGE, ejer af gård nr. 7, Skanderup 1688................................................................................................ 25
MARCUSDATTER, KIRSTEN/Mads Laursen BUCH, gaard nr. 6, Dollerup, 1728.............................................. 74
MARIEGAARD...................................................................................................................................................................... 15
MARIEGAARD, gaard nr. 2, Skanderup........................................................................................................................... 14
MARIEGAARD, Skanderup..................................................................................................................................................... 9
MARIEGAARD, Skanderup................................................................................................................................................... 11
MARKDANNER, CASPAR, sælger gaard i Dollerup, 1604.........
82
MARKDANNER, CASPAR, gaard nr. 7, Dollerup, indtil 1604.................................................................................. 66
MARKDANNER, CASPAR, gaard nr. 7 i Dollerup. 1597............................................................................................ 67
MARKDANNER, CASPAR, Ldsk., 1604......................................................................................................................... 109
MARTENS (Martinsen), RASMUS/Mette Andersen Buch, gaard nr. 8, Gelballe, efter 1860............................ 124
MATHIASEN, JONAS, gaard nr. 7a, Ldsk., DAKA.......................................................................................................101
MATHIESSEN, JEPPE, Petersminde 1895........................................................................................................................ 55
MATHISSEN, PEDER, gaard nr. 3, Gelballe, 1905........................................................................................................ 118
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Matrikelansættelse for Gelballe 1844.............................................................................................................................. 133
Matrikelansættelser Gelballe 1688..................................................................................................................................... 92
Matrikelansættelser Lunderskov 1688...................................................
92
Matrikelansættelser Lunderskov 1844............................................................................................................................. 107
Matrikelansættelser Nagbøl-Dollerup 1844...................................................................................................................... 79
MATZEN, NIELS, fæster i Lunderskov 1573.................................................................................................................. 83
MAZANTI, forpagter på gaard nr. 5, Skanderup.............................................................................................................. 23
MEYER, M.V., gaard nr. 7 i Dollerup. 1875................................................................................................................... 71
MICHELSEN, LAURITS/Mette Madsdatter Pagh, gaard nr. 6,Dollerup, efter 1765.............................................. 74
MICHELSEN, MORTEN/Birte Pedersdatter, gaard nr. 2, Nagbøl. Efter 1789......................................................... 52
MICHELSEN, PETER/1. Karen Madsdatter BUCH, gaard nr. 5,Dollerup, 1739.................................................... 76
MIDTGAARD, PEDER/Julie Kirstine Sonne, gaard nr. Ib, Nagbøl. 1898.............................................................. 49
MIKKELSDATTER, KIRSTEN/Søren Andersen, gaard nr. 8, Gelballe, efter 1787............................................ 124
MIKKELSEN, ANDERS DONS, Lunderskov Nørregaard 1846............................................................................... 102
MIKKELSEN, CHRISTEN, snedker,gaard nr. 3, Nagbøl............................................................................................... 54
MIKKELSEN, HANS/Karen Christensdatter, gaard nr. 11, Gelb., ca. 1800......................................................... 130
MIKKELSEN, HANS, Langagergaard.1844.................................................................................................................... 41
MIKKELSEN, HANS, gaard nr. 15, Skanderup. 1832.................................................................................................. 37
MIKKELSEN, IVER, gaard nr. 1, Gelb., 1664................................................................................................................113
MIKKELSEN, LAUGE/Mette Madsdatter, gaard nr. 6, Gelballe, 1730.................................................................. 122
MIKKELSEN, LAUGE, gaard nr. 7, Gelballe, 1744.................................................................................................... 123
MIKKELSEN, LAUGE, gaard nr. 6, Gelballe, 1678.................................................................................................... 122
MIKKELSEN, METTE/Thobias Nielsen, gaard nr.......................................................................................................... 6,
MIKKELSEN, OLE. 1844.................................................................................................................................................... 41
MIKKELSEN, PEDER/Karen Andersdatter, gaard nr. 11, Gelb., ca.1678..................
129
MIKKELSEN, PEDER/Kirsten Mortensdatter, gaard nr. 1, Gelb., til 1764.............................................................113
MIKKELSEN, SØREN, gaard nr. 1, Gelb., 1731........................................................................................................... 113
MIKKELSEN, SØREN, gaard nr. 7, Gelballe, 1678.................................................................................................... 123
MIKKELSEN, THOMAS, gaard nr. 3, Gelballe. 1664.................................................................................................. 117
MIKKELSEN, VISTI, 1688. Skanderup............................................................................................................................. 12
MOE, CARL Julius 1885-1922, præst i Nagbøl................................................................................................................ 61
MOES, J., Rolles Mølle, efter 1948.................................................................................................................................... 89
MOGENSEN, HANS, gaard nr. 4, gelballe, 1862.......................................................................................................... 119
MOGENSEN, JEP, gaard nr. 6, Ldsk., 1660.................................................................................................................. 103
MOGENSEN, JØRGEN/Maren Jacobsdatter, gaard nr. 13, Skanderup efter 1800.................................................. 35
MOGENSEN, NIS, fæster i Lunderskov 1573................................................................................................................. 83
MORTENSDATTER, DORTE Kirstine/Mads Christensen, gaard nr. 1, Gelb., 1799............................................. 113
MORTENSEN, ARNE, nuværende ejer af Kildegaard, Ldsk.............................................................
106
MORTENSEN, HANS, gaard nr. 7 i Dollerup. 1610....................................................................................................... 67
MORTENSEN, J., Klebækvej 4...........................................................................................................................................136
MORTENSEN, PER, Opformeringsstation for sygdomsfri planter, Nagbøl................................................................50
MUNK, CHR. Klebækvej 30, 1883................................................................................................................................... 141
MØLDRUP, H. Uddeler Skanderup Brugs.......................................................................................................................... 27
MØLLER, CARL - maskinfabrik, Nagbøl...................................................................................................................... 161
MØLLER, ERIK/Karen Schmidt, smed i Nagbøl............................................................................................................. 53
MØLLER, HANS, Fiauenfeldt, Gelb., 1910..................................................................................................................... 114
MØLLER, HANS, LI. Bremhøj, Gelballe, 1899............................................................................................................ 127
MØLLER, HANS/Kirsten Marie Refslund, gaard nr. 12, Gelb., noget ind i 1900tallet......................................... 132
MØLLER, HANS, gaard nr. 2, Gelb., 1908...................................................................................................................... 116
MØLLER, HANS Christensen, gaard nr. 1, Ldsk., 1814................................................................................................. 95
MØLLER, HARTVIG, gaard nr. 7 i Dollerup. 1826....................................................................................................... 70
MØLLER, HARTVIG, gaard nr. 8, Dollerup, fra sidst i 1840-eme.............................................................................. 77
MØLLER, JENS Rebsdorf, gaard nr. 6, Dollerup, efter 1844.............
74
MØLLER, KARL, gaard nr. 2, Nagbøl................................................................................................................................ 53
MØLLER, KARL, gaard nr. 2, Nagbøl................................................................................................................................ 53
MØLLER, MARGRETHE /Peter, gaard nr. 4b , Ldsk., ca. 1900................................................................................. 99
MØLLER, MICKEL Laursen, gaard nr. 7 i Dollerup. Ca. 1802................................................................................. 70
MØLLER, PEDER, gaard nr. 12, Gelb., nuværende ejer.............................................................................................. 132
MØLLER, PEDER HANSEN, LI. Bremhøj, 1870........................................................................................................ 127
MØLLER, PEDER, gaard nr. 5, Gelballe, 1906............................................................................................................ 121
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MØLLER, SØNNICH, Kildegaard, Ldsk., ca. 1850.................................................................................................... 106
MØLLER, SØNNIK, Michel, død 37 år gl. ca. 1868..................................................................................................... 70
MØLLER, SØREN P./Frederikke Bech, gaard nr. 12, Gelb., 1899........................................................................... 132
MØLLER, SØREN Pedersen, gaard nr. 3, Ldsk., 1699................................................................................................ 97
MØLLER, SØREN Nielsen, gaard nr. 2, Ldsk., 1744................................................................................................... 96
MØLLER, SØREN Pedersen, St. Bremhøjgaard, Gelballe, lige før 1900.............................................................. 127
NAGBØL NYGAARD. Gaard nr. la, Nagbøl. 1810....................................................................................................... 46
NAGBØL NYGAARD, = gaard nr. la............................................................................................................................... 49
NAGBØL NYGAARD. Nagbøl........................................................................................................................................ 157
NAGBØL PRÆSTEGAARD................................................................................................................................................ 59
NAGBØLGAARD................................................................................................................................................................... 56
NAGBØLGAARD................................................................................................................................................................... 23
NAGBØLGAARD................................................................................................................................................................... 15
NAGBØLGAARD, Nagbøl................................................................................................................................................... 43
NELLEMOSE, JOH. J.H., Damkjærgaard, Ldsk., i 1840eme...................................................................................... 106
NELLY, von Løjtnant, Gaard nr. 6, Dollerup, efter 1844.................................................................................
74
NICOLAJSEN, GOTFRED, væver, gaard nr. 3, Nagbøl. 1814...................................................................................... 54
NIELSDATTER ANNA, død 1722/Povlsen Hans død 1748, gaard nr. 8, Skanderup............................................. 26
NIELSDATTER, INGER/Jens Christensen, gaard nr. 4b, Ldsk, 1726...................................................................... 99
NIELSDATTER, INGER/Hans Hansen Rotchild, gaard nr. 4b, Ldsk., 1722...........................................
99
NIELSDATTER, KAREN MARIE (Stagelund)/Hans Sørensen, Jægerspris, 1840.............................................. 140
NIELSDATTER, KAREN/Niels Jensen, Lykkegaard, Ldsk., 1836.......................................................................... 103
NIELSDATTER, KIRSTEN/TERPAGER, Søren, gaard nr. 4, Skanderup. 1726................................................... 20
NIELSDATTER, KIRSTTNE/Jeppe Iversen Buch,død 1860, gaard nr. 12, Skanderup 1825............................... 33
NIELSDATTER, MAREN, gaard nr. 13, Skanderup. 1839.......................................................................................... 35
NIELSDATTER, MAREN/Knudsen, Jeppe, gaard nr. 10, Skanderup 1787............................................................ 29
NIELSDATTER, SIDSEL, gaard nr. 10, Gelb, ca. 1752............................................................................................. 128
NIELSEN, ALEX, Klebækvej 9.......................................................................................................................................... 138
NIELSEN, AXEL, gaard nr. Is tidl. udbygninger........................................................................................................... 95
NIELSEN, BERNHARD, Drabæks Mølle, Carl S.s søn,
NIELSEN, CARL S., Drabæks Mølle, 1903.................................................................................................................... 87
NIELSEN, CHRISTEN, død i Gesten krat 1742 - 36 år gi.
NIELSEN, CHRISTEN, gaard nr. 6, Dollerup. Efter 1631............................................................................................. 73
NIELSEN, CHRISTOFFER, Klebækvej 32,1871......................................................................................................... 141
NIELSEN, E.D., Drabæks Møllegaard, ca. 1930............................................................................................................ 87
NIELSEN, Ebbe, Nagbøl-Dollerup 1688........................................................................................................................... 44
NIELSEN, EBBE, gaard nr. 6, Dollerup. 1631................................................................................................................. 73
NIELSEN, FLEMMING, Klebækvej 32, nuværende beboer........................................................................................ 141
NIELSEN, Hans Knudsen/ Andersen,Ane Caroline, død 1892. Gaard nr. 3, Skanderup..................................... 19
NIELSEN, HANS /Nielsen,Søren, gaard nr. 4, Skanderup. Før 1660.............................................................
20
NIELSEN, HANS, Jægerspris, indtil ca. 1985.............................................................................................................. 140
Nielsen, hans, Geising 1731.......................................................................................................................................... 20
NIELSEN, HANS Knudsen /Ravn,Anna Marie, gaard nr. 3, Skanderup. 1891......................................................... 19
NIELSEN, HANS/Bodil Pedersdatter, gaard nr. 8, Gelballe, 1730........................................................................... 124
NIELSEN, INGER/Niels, gaard nr. 11, Gelb., efter 1934........................................................................................... 130
NIELSEN, IVER, Drabæks Mølle, 1661............................................................................................................................. 86
NIELSEN, IVER, fæster i Lunderskov 1610...................................................................................................................... 82
NIELSEN, J. Mariegaard. 1844.......................................................................................................................................... 40
NIELSEN, JENS, født 1847, gaard nr. 3, Skanderup..................................................................................................... 19
NIELSEN, JENS død 1908/SCHELDE, Kirsten, gaard nr. 4, Skanderup. 1898...................................................... 21
NIELSEN, JENS, født ca. 1869, Grønvanggaard, Sk....................................................................................................... 50
NIELSEN, JENS/Maren Hansen, død 1869.Gaard nr. 3, Skanderup........................................................................... 19
NIELSEN, JENS C./Cathrine, Jægerspris, 1925...................................
140
NIELSEN, JENS Bjerre, gård nr. 1, Gelb., efter 1815.................................................................................................... 113
NIELSEN, JENS RASMUS /Knudsen, Minna, Gelballe................................................................................................. 21
NIELSEN, JENS/Lind,Anna Elisabeth. Skanderup.......................................................................................................... 19
NIELSEN, JENS: Den svenske dreng og hans efterkommere........................................................................................ 46
NIELSEN, JEP SKOVGAARD i Leirskov......................................................................................................................... 25
NIELSEN, JEPPE, Mariegaard. 1844................................................................................................................................ 40
NIELSEN, JEPPE/Anne Magdelene Nisdatter, gaard nr. 2, Skanderup. Efter 1820................................
15
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NIELSEN, JOHAN/Kirstine Schelde, gaard nr. 11, Gelb., 1898................................................................................ 130
NIELSEN, JOHAN, gaard nr. 10, Skanderup ca. 1730.................................................................................................. 29
NIELSEN, JØRGEN, gaard nr. 12, Gelb., 1691............................................................................................................ 131
NIELSEN, JØRGEN Schelde/Dorthe, gaard nr. 11, Gelb., nuværende ejere......................................................... 130
NIELSEN, JØRGEN, Drabæks Mølle, Lunderskov 1610................................................................................................ 82
NIELSEN, JØRGEN, Drabæks Mølle 1610....................................................................................................................... 85
NIELSEN, KIRSTEN SCHELDE /Johan Nielsen, Højdegaard, 1910.......................................................................... 21
NIELSEN, KNUD (Hvolbøl), gård nr. 12, Gelb., 1664................................................................................................ 131
NIELSEN, KNUD/Dorthea Hansen, gaard nr. la, Nagbøl, 1868............................................
50
NIELSEN, LAS, Rolles Mølle, 1660.................................................................................................................................. 88
NIELSEN, LASS, gaard nr. 3, Ldsk., 1660...................................................................................................................... 97
NIELSEN, LAURITS/Mette Kirstine Hansdatter, gaard nr. 6a, Ldsk., 1789.......................................................... 105
NIELSEN, MARCUS Nissen, gaard nr. 6, Dollerup. 1610............................................................................................. 73
NIELSEN, MIKKEL, gaard nr. 3, Skanderup. 1628........................................................................................................ 18
NIELSEN, MOGENS, gaard nr. la, Nagbøl. 1912........................................................................................................... 50
NIELSEN, NIELS J., Rolles Mølle, 1914........................................................................................................................... 89
NIELSEN, NIELS H., Rolles Mølle, ca. 1948.................................................................................................................. 89
NIELSEN, NIELS JØRGEN, gaard nr. 1, Ldsk., 1905.................................................................................................. 95
NIELSEN, NIELS P„ gaard nr. 6, Dollerup, 1895.......................................................................................................... 74
NIELSEN, NIELS JØRGEN/Dorthea Hansen, gaard nr. la, Nagbøl, 1898............................................................... 50
NIELSEN, NIS Hansen/Else Jørgensen, gaard nr. 6, Dollerup, 1897......................................................................... 74
NIELSEN, NIS, gaard nr. 6, Gelballe, før 1660............................................................................................................ 121
NIELSEN, PEDER, Drabæks Mølle, 1678....................................................................................................................... 86
NIELSEN, PEDER, gaard nr. 2, Ldsk., 1690................................................................................................................... 96
NIELSEN, PEDER, gaard nr. 9, Gelballe, 1664............................................................................................................ 125
NIELSEN, PEDER, gaard nr. 9, Skanderup 1691............................................................................................................ 27
NIELSEN, PEDER, gaard nr. 2, Gelballe, 1686.............................................................................................................. 116
NIELSEN, RASMUS/Abeline Marie, gaard nr. 11, Gelb., indtil 1898..................................................................... 130
NIELSEN, RASMUS, Højdegaard...................................................................................................................................... 14
NIELSEN, SØREN Møller/Mette Jensdatter, gaard nr. 6b, Ldsk., til 1768............................................................. 105
NIELSEN, SØREN, gaard nr. 6b, Ldsk., 1742.............................................................................................................. 105
NIELSEN, TERKEL, gaard nr. 4b, Ldsk., efter 1916...................................................................................................... 99
NIELSEN, TERKILD/Katrine, Lykkegaard, Ldsk., indtil 1953................................................................................. 103
NIELSEN, THOMAS, Rolles Mølle, Lunderskov 1610................................................................................................. 82
NIELSEN, THOMAS, Rolles Mølle, 1610......................................................................................................................... 88
NIELSEN, VAGN, nuværende ejer af Grønvanggaard.......................................................................
14
NIELSEN VAGN , Grønvanggaard, Skanderup................................................................................................................ 21
NIELSEN, WILATS Chr., gaard nr. 7a., Ldsk., efter 1844......................................................................................... 101
NISSEN, ANDERS FLØJSTRUP, gaard nr. 5, Gelballe, 1888................................................................................... 121
NISSEN, ANDERSZElvine (Vinna), gaard nr. 2, Nagbøl.................................................................................................53
NISSEN, EBBE/Ellen, gaard nr. 3, Nagbøl. 1686........................................................................................................... 54
NISSEN, HANS CHRISTIAN/Ane Kirstine Madsen 1826-68, gaard nr. 6, Skanderup.......................................... 25
NISSEN, HANS CHRISTIAN/Mette Kathrine Hansen 1873, gaard nr. 6, Skanderup........................................... 25
NISSEN, JEP, gaard nr. 8, Dollerup, 1660................................................................................................................
76
NISSEN, JOHANNES/Johanne Østergaard, gaard nr. 5, (Solgaarden), Ldsk....................................................... 101
NISSEN, LAURITS/Dorthea, gaard nr. 5, Ldsk. (Solgaarden), sidst i 1800-tallet.................................................101
NISSEN, MARCUS/Else Iversdatter, gaard nr. 6, Dollerup, 1698............................................................................... 74
NISSEN, SØREN ca. 1765, gaard nr. 8, Skanderup......................................................................................................... 26
NISSEN, SØREN/Karen Madsdatter, gaard nr. 17, Skanderup. 1747........................................................................ 39
NORMAND, LAURITS, gaard nr. 12, Gelb., 1690...................................................................................................... 131
NYBOE, POUL, gaard nr. 13, Skanderup. 1884............................................................................................................... 35
NØRGAARD, JENS, gaard nr. 3, Gelballe, 1897............................................................................................................118
NØRGAARDSLUND, Skanderup. Ca. 1854.................................................................................................................... 39
NØRGAARDSLUND, Skanderup..................................................................................................................................... 155
OLESEN, PEDER, gaard nr. 10, Gelb., ca. 1734.......................................................................................................... 128
OLESEN. Uddeler Skanderup Brugs.........................................................................
OLSEN, ANDERS, gaard nr. 4. Gelballe, 1699, død 1702............................................................................................ 119
OLUFSDATTER, ANNE - Mor til Gregers Thomsen, gaardnr. 6, Skanderup. ca. 1678........................................ 24
OLUFSDATTER, DORTHE/Rasmus Hansen, gaard nr. 4,Gelballe, efter 1702................................
119
OLUFSDATTER, ELLEN KIRSTINE/Hartvig Hansen, gaard nr. 7, Dollerup (Dollerupgard)........................... 54
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OLUFSDATTER/GYDE Jepsen, gaard nr. 10, Gelb., 1739........................................................................................ 128
OLUFSEN, CHRISTEN/Anne K. S. Terpager, gaard nr. Ib, Nagbøl. 1763.............................................................. 48
OLUFSEN, CHRISTEN/Anne Kirstine Teipager, gaard nr. Ib, Nagbøl. 1765........................................................ 48
OLUFSEN, NIELS, gaard nr. 4b, Ldsk., 1691................................................................................................................... 99
OSVANG, M., gaard nr. 4b. Ldsk., efter 1916................................................................................................................... 99
OUTSEN, Klebækvej 10, efter 1911................................................................................................................................... 138
PAGH, M. gaard nr. 7 i Dollerup. 1877............................................................................................................................. 71
PARGUMLUND....................................................................................................................................................................... 21
PARGUMLUND, Skanderup................................................................................................................................................ 21
PAULSEN, LAURITS, gaard nr. 4b, Ldsk., nuværende ejer......................................................................................... 99
PEDERSDATTER, ANE MARIA/Jens Jørgensen SVENSKE, gaard nr. 10, Gelb., 1806.................................. 128
PEDERSDATTER, BIRTE/Niels Nielsen, gaard nr. 2, Nagbøl 1844.......................................................................... 52
PEDERSDATTER, KIRSTEN (Hardt-slægten), gaard nr. 8, Dollerup, efter 1796.................................................. 77
PEDERSDATTER, MAIRA Cathrine, gaard nr. 8, Dollerup, 1790............................................................................ 77
PEDERSDATTER, METTE Kirstine/Frederik Johansen, gaard nr. 15, Skanderup. Efter 1855.......................... 37
PEDERSDATTER, SINNET/Mathias Hansen, gaard nr. 3, Ldsk., til 1800.............................................................. 98
PEDERSEN, ANDERS, katolsk sognepræst, Nagbøl. 1495......................................................................................... 51
PEDERSEN, ANDERS, præst i Nagbøl ca. 1480............................................................................................................ 59
PEDERSEN, ANDERS, Klebækvej 4, 1906................................................................................................................... 136
PEDERSEN, BERTEL, gaard nr. 4a, Ldsk., 1721.............................................................................................................99
PEDERSEN, IVER, gaard nr. 5, Ldsk. 1723.................................................................................................................. 100
PEDERSEN, IVER, gaard nr. Ib, Nagbøl. 1598.............................................................................................................. 47
PEDERSEN, JENS/Kirsten Hansdatter, gaard nr. 5, Gelballe, efter 1722.............................................................. 120
PEDERSEN, JENS, gaard nr. 2, Gelballe, 1673.............................................................................................................. 115
PEDERSEN, JEP/Kirstine Hansdatter, gaard nr. 3, Gelballe, 1823............................................................................. 118
PEDERSEN, JEP/Nis Jensen, gaard nr. 2, Nagbøl. Før 1487....................................................................................... 51
PEDERSEN, KAREN Margrethe/Jens Christian Poulin, gaard nr. 4, Nagbøl. 1871................................................ 58
PEDERSEN, MADS, Landerupgaard = Mads Landrup...................................................................................................24
PEDERSEN, MADS, gaard nr. 8, Gelballe, 1664...............................................................................
123
PEDERSEN, MARTIN Vilhelm/Elisabeth Haue, gaard nr. 3, Gelballe, 1908.......................................................... 118
PEDERSEN, MORTEN/Inger Jensdatter, gaard nr. 1, Gelb., 1765............................................................................. 113
PEDERSEN, NIELS, gaard nr. 17, Skanderup. 1664..................................................................................................... 40
PEDERSEN, NIELS, gaard nr. 2, Ldsk., 1691.................................................................................................................. 96
PEDERSEN, NDELS/Else Laursdatter, gaard nr. 10, Skanderup 1749....................................................................... 29
PEDERSEN, NIELS, gaard nr. 6b, Ldsk., 1742............................................................................................................ 105
PEDERSEN, OLE, VESTERLUND. ca. 1810................................................................................................................. 102
PEDERSEN, OLE/Kirsten Poulsdatter, gaard nr. 5b,Ldsk., efter 1805................................
102
PEDERSEN, PEDER Skrædder, gaard nr. 11, Vi-gård før 1660. Skanderup............................................................30
PEDERSEN, PEDER, gaard nr. 5, Ldsk., 1660............................................................................................................. 100
PEDERSEN, POVL, 1824-1870/Karen Margrethe Nielsen, gaard nr.4, Nagbøl, 1863.......................................... 58
PEDERSEN, SØREN Ulf, gaard nr. 5, Gelballe, indtil 1722.................................................................................... 120
PEDERSEN, SØREN, Hagstedgaard. 1844. ................................................................................................................... 41
PEDERSEN, SØREN/Marie Cathrine Jensdatter, LI. Bremhøj, efter 1844.
Han døri 1846. Bremhøj, Gelb., 1870............................................................................................................................. 126
PEDERSEN SØREN, kvartgaard nr. 5, Ldsk., 1688..................................................................................................... 100
PEDERSEN, SØREN/Ide Laugesdatter, gaard nr. 9, Gel balle, 1772....................................................................... 126
PEDERSEN,LARS, Skanderup, 1683.....................................................................................................................................8
PETERSEN, ANDREAS/Elise, Flauenfeldt, Gelb.,........................................................................................................ 114
PETERSEN, BERTEL, Flauenfeldt, Gelb., efter 1910.................................................................................................... 114
PETERSEN, BERTEL, Flauenfeldt, Gelb., nuværende ejer......................................................................................... 114
PETERSEN, C.F., gaard nr. 11, Skanderup 1856............................................................................................................ 31
PETERSEN, CARL Fr. C. 1869-1898. Gård nr. 7. Skan derup..................................................................................... 26
PETERSEN, CARL, gaard nr. 15, Sk. ca. efter 1900...................................................................................................... 37
PETERSEN, CHR. Leth, gaard nr. 8, Gelballe, nuværende ejer................................................................................ 124
PETERSEN, GRETHE/Poul Richard Jensen, gaard nr. 15, Skanderup. Nuværende ejere af gaard nr. 15......... 37
PETERSEN, HANS JACOB, forpagter for MOE i Nagbøl............................................................................................. 61
PETERSEN, J. Falk, Klebækvej 30, 1946....................................................................................................................... 141
PETERSEN, JOHAN, gaard nr. 3, Ldsk., 1914................................................................................................................. 98
PETERSEN, JØRGEN Falk, Klebækvej 30, nuv. beboer.............................................................................................. 141
PETERSEN, KURT/E. Latter, gaard nr. 7a, Ldsk. ca. 1970....................................................................................... 101
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PETERSEN, LARS. 1688. Skanderup................................................................................................................................. 11
PETERSEN, LEONHARDUS, gaard nr. 4b, Ldsk., 1916............................................................................................... 99
PETERSEN, LETH, gaard nr. 3, Gelballe........................................................................................................................ 118
PETERSMINDE................................................................................................................................................................ 43,45
PETERSMINDE, Nagbøl, 1856.......................................................................................................................................... 55
PETERSMINDE, Nagbøl....................................................................................................................................................... 53
PETERSMINDEs ejere siden 1867.................................................................................................................................... 55
PLANTEOPFORMERINGSSTATIONEN..................................................................................................................... 157
POULSEN, ANE Marie/Chr. Jørgensen, Vesterlund, Ldsk., 1857............................................................................. 102
POULSEN, JENS/Maren, Damkjærgaard, Ldsk., efter 1907..................................................................................... 106
POULSEN, KNUD, Drabæks Mølle, efter 1801................................................................................................................87
POULSEN, P.A., Rolles Mølle, 1907................................................................................................................................. 89
POULSEN, THOMAS, Rolles Mølle, ca. 1838............................................................................................................... 89
POVLSEN, CHR. E, gaard nr. 2, Gelb., efter 1839........................................................................................................116
POVLSEN, EBBE, boelssted nr. 9, Dollerup, efter 1688.............................................................................................. 78
POVLSEN, HANS/ Nielsdatter Margrethe død 1724, gaard nr. 8, Skanderup........................................................... 26
POVLSEN, HANS, død 1748/ Ulf Mette Olufsdatter,gaard nr. 8, Skanderup......................................................... 26
POVLSEN, JENS, gaard nr. 4, Nagbøl. Nuværende ejer af gaard nr. 4, Nagbøl........................................................59
POVLSEN, JES/Peder Nielsen, fæstere på gaard nr. 4a, Ldsk., før 1660. (2 ‘/2-gårde)............................................ 98
POVLSEN, NIELS, Nagbølgaard......................................................................................................................................... 58
POVLSEN, NIELS/Maren Jørgensdatter, gaard nr. 9, Gelballe, først i 1760eme.................................................... 126
POVLSEN, NIELS/Kirsten Jensdatter, gaard nr. 10, Gelb., ca. 1691......................................................................... 128
POVLSEN, NIELS Jensen/Ane M. Fallesen, gaard nr. 4. Nagbøl. 1888................................................................... 58
POVLSEN, POVL Fallesen/Ruth Blauenfeldt Pedersen, gaard nr. 4, Nagbøl. 1941................................................. 59
POVLSEN, SØREN, gaard nr. 10, Gelb, ca. 1660........................................................................................................ 127
POVLSEN, SØREN KJÆR, nuværende beboer af Dortheasminde................................
129
PRÆSTEBOLIGEN i Kirkebyen........................................................................................................................................ 177
PRÆSTEBOLIGEN, Skanderup....................................................................................................................................... 177
PRÆSTEGAARDEN i Nagbøl............................................................................................................................................. 43
PRÆSTENS MENSALGAARD, Skanderup..................................................................................................................... 39
PRÆSTENS MENSALGAARD, Skanderup...................................................................................................................... 11
QUIST, HANS Jensen/Karen Knudsdatter, gaard nr. Ib, Nagbøl. 1855.................................................................... 48
QUISTGAARD, Th., gaard nr. 11, Skanderup 1856...................................................................................................... 31
RANTZAU, PEDER, gaard nr. 6, Dollerup. 1579.......................................................................................................... 73
RANTZAU, PEDER, gaard nr. 5, Dollerup, 1579.......................................................................................................... 75
RASMUSSEN, HANS/Maren Madsdatter, gaard nr. 4, Gelballe, 1745......................................................................119
RASMUSSEN, JØRGEN, Klebækvej 10,1901............................................................................................................... 138
RASMUSSEN, LAURITS, gaard nr. 5, Skanderup - efter 1844.................................................................................. 23
RASMUSSEN, MARCUS, ca. 1780................................................................................................................................ 105
RASMUSSEN, Peder, Nagbøl-Dollerup 1688.................................................................................................................. 44
RASMUSSEN, PEDER, gaard nr. 8, Dollerup, 1678..................................................................................................... 76
RASMUSSEN, PEDER/Kirstine Mathiesdatter, gaard nr. 17, Skanderup. 1761....................................................... 39
RASMUSSEN, PEDER/Agnes Simonsen, gaard nr. 5, Gelballe, 1916...................................................................... 121
RAVN, HANS Andersen, gaard nr. 13, Skanderup 1719................................................................................................ 35
RAVN, HANS Andersen/Anne Ebbesdatter, gaard nr. 13, Skanderup ca. 1823....................................................... 35
RAVN, HANS Andersen/Else Hansdatter, gaard nr. 13, Skanderup efter 1823...................................................... 35
RAVN, HANS Fuglsang, gaard nr. 5, Gelballe, 1896.................................................................................................. 121
RAVN, MAREN Hansdatter/Knud Jensen, gaard nr. 13, Skanderup 1755................................................................ 35
REBSDORF, NIS PETER, 1. Bremhøj, Gelballe, første halvdel af 1900.................................................................. 127
REBSDORF, PETER Clemmensen, LI. Bremhøj, Gelballe, 1905............................................................................. 127
REFSLUND, ANDERS, gaard nr. 6, Gelballe, 1912.................................................................................................... 122
REFSLUND, B., gaard nr. 2, Gelballe, efter 1910......................................................................................................... 116
REFSLUND, BØRGE, gaard nr. 6, Gelballe.................................................................................................................... 122
REGELSEN, HANS, gaard nr. 5, Gelballe, før 1660..................................................................................................... 119
ROED, ELLEN Kirstine, død 1856.................................................................................................................................... 58
ROED, gaard nr. 16, Skanderup. Ca. 1821.....................................................................
39
ROES, RASMUS Sørensen, Klebækvej 30,1853.......................................................................................................... 141
ROLDSGAARD, Gelballe, efter 1787............................................................................................................................. 126
ROLDSGAARD, hans Nielsen,........................................................................................................................................ 126
ROLDSGAARD, HANS Nielsen/Elise Katrine Pedersen, Rold, 1866..................................................................... 126
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ROLDSGAARD, Martine, Ldsk......................................................................................................................................... 190
ROLDSGAARD, Peder, Ldsk............................................................................................................................................. 126
ROLDSGAARD, PEDER, Rold, efter 1908................................................................................................................... 126
ROLDSGAARD, Poul........................................................................................................................................................ 190
ROLDSGAARD, Selma, Ldsk.......................................................................................................................................... 190
ROLLES MØLLE, Lunderskov........................................................................................................................................... 87
ROSENKRANTZ, ANNE 1678.......................................................................................................................................... 22
ROSENLUND.......................................................................................................................................................................... 23
ROWERT, HENRICH, Rolles Mølle, 1716........................................................................................................................ 88
RUDBECK, THORVALD, nuværende ejer af Lykkesgaard.......................................................................................... 19
RYBERG, Klebækvej 30, 1930......................................................................................................................................... 141
SABRO, JENS, gaard nr. 14, Skanderup, 1730.............................................................................................................. 36
SAGER, JENS Pedersen, gaard nr. 8, Gelballe, 1860..............................................................
124
SAHLERTZ, HALFDAN, gaard nr. 7 i Dollerup. 1907................................................................................................ 71
SANDBERG, ANDERS Esbemsen, Ldsk., 1503......................................................................................................... 109
SANDBERG, LAS Esbemsen, Ldsk., 1496 og 1538................................................................................................... 109
SANDBERG-slægten.............................................................................
66
SANDBERG-slægten.............................................................................................................................................................. 22
SCHELDE, HANS Christensen, Damkjærgaard, Ldsk., efter 1861 og til ca. 1895.............................................. 106
SCHELDE, LAURITS/Maren, gaard nr. 11, Gelb., indtil 1934................................................................................. 130
SCHLEGEL, C.F.A., gaard nr. 11, Skanderup 1880...................................................................................................... 32
SCHMIDT, HANS CARL, gaard nr. 7a, Ldsk., 1844.................................................................................................. 101
SCHMIDT, J.B., Lykkegaard, Ldsk., 1902. Far til August A. Schmidt.................................................................. 103
SCHMIDT, JØRGEN Nielsen, smed. Nagbøl. 1858...................................................................................................... 55
SCHMIDT, JØRGEN T., gaard nr. 2, Ldsk., efter 1853................................................................................................ 96
SCHMIDT, NIELS Madsen, gaard nr. 2, Nagbøl. 1915.................................................................................................. 53
SCHMIDT, NIELS Madsen, gaard nr. 2, Nagbøl............................................................................................................. 53
SCHMIDT, O.J. Væver, Klebækvej 10, 1911................................................................................................................... 138
SCHMIDT, ULRIK Kjerulf 1834-1870, præst i Nagbøl.................................................................................................. 61
SCHRØDER, ULRICH/Ursula, Drabæks Mølle, efter 1979 og nuværende mølleejere.............................................87
SCHULTZ, J„ Klebækvej 30,1897.................................................................................................................................. 141
SCHULTZ, PETER/Johanne Marie 1792-1837, gaard nr. 11, Skanderup................................................................... 31
SCHULTZ, Skanderup Nygaard 1850................................................................................................................................ 31
SCHULTZ/WISSING, Eliselund, Hjarup 1850................................................................................................................ 31
SCHULTZ, Wissingsminde. 1844.......................................................................................
40
SEBELIN, E.F., forpagter på gaard nr. 5, Skanderup...................................................................................................... 23
SEJERØ- OLSEN, KNUD/Anna, Klebækgaard, efter 1905....................................................................................... 139
SEJERØ- OLSEN, JENS, Klebækgaard. Nuværende ejer........................................................................................... 139
SIMONSEN, ANDERS, Kildegaard, Ldsk., 1915.......................................................................................................... 106
SIMONSEN, ELISABETH/Anders Husted, gaard nr. 4b.Ldsk., ca. 1815................................................................... 99
SIMONSEN, JENS, gaard nr. 16, Skanderup. 1914........................................................................................................ 39
SIMONSEN, JENS, nuværende ejer af gaard nr. 11:
SIMONSEN, LAURTTS/Johanne Olufsdatter, gaard nr. 4b, Ldsk., 1787 og 1801.................................................... 99
SIMONSEN, NIELS. 1844. Skanderup............................................................................................................................... 41
SIMONSEN, NIELS, bygningerne af gaard nr. 3, Nagbøl. 1856.........................................................
55
SIMONSEN, SIMON, gaard nr. 11, Skanderup 1949.................................................................................................... 32
SIMONSEN, VALBORG/Enevold Sørensen, gaard nr. 16:
SINDBERG, N.C., Klebækvej 30, 1885.......................................................................................................................... 141
SINDBERG, N. Chr. Skanderup, 1898-1906.Gård nr. 7................................................................................................. 26
SKAMMELSEN, HANS, gaard nr. 6b, Ldsk., 1686 og 1688.................................................................................... 104
SKANDERUP FATTIGHUS. 1844..................................................................................................................................... 42
SKANDERUP NØRGAARD, Skanderup.......................................................................................................................... 8,9
SKANDERUP NØRGAARD................................................................................................................................................. 39
SKANDERUP NØRGAARD, Skanderup............................................................................................................................11
SKANDERUP NØRGAARD: Gaard nr. 16, Skanderup................................................................................................. 38
SKANDERUPGAARD........................................................................................................................................................... 23
SKANDERUPGAARD = gaard nr. 5, Skanderup.............................................................................................................22
SKANDERUPGAARD, Skanderup........................................................................................................................................ 9
SKANDERUPGAARD, Skanderup...................................................................................................................................... 20
SKANDERUPGAARD, Skanderup...................................................................................................................................... 11
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Skolelærere ved Lunderskov skole 1883 og senere........................................................................................................... 84
SKOV, JOHS., JOHANSEN, Petersminde 1867.............................................................................................................. 55
SKOVGAARD, HANS Jepsen 1770-1816/Kirsten Pedersdatter, Damkjærhus, Skanderup..................................25
SKOVGAARD, JEP, Damkjærgaard, Ldsk., ca. 1844................................................................................................. 106
SKOVGAARD, JEPPE Hansen/Kartine Marie Nisdatter, Damkjærgaard, Ldsk. ca. 1840................................ 106
SKOVGAARD, NIS Fallesen/J. Johanne Bruun, gaard nr. 2, Skanderup................................................................. 15
SKOVGAARD, skolelærer. Skanderup 1844................................................................................................................... 40
SKOVGAARD-familien......................................................................................................................................................... 24
SKRÆDDER, MOGENS, matrikulering 1844.............................................................................................................. 103
SKRÆDDER, PEDER, gaard nr. 9, Skanderup. 1699................................................................................................... 20
SKRÆDDER, PEDER Nielsen, gård nr. 9, Skanderup ca. 1686................................................................................ 27
SKRÆDDER, PEDER, 1688. Skanderup........................................................................................................................... 12
SMED,PEDER............................................................................................................................................................................ 8
SOTTRUP, EBBE, boelsmand i Lunderskov 1610............................................................................................................ 82
SPIDSHØJGAARD............................................................................................................................................................. 176
SPIDSHØJGAARD............................................................................................................................................................... 176
STAGELUND, Niels, Skanderup.......................................................................................................................................... 35
STAGELUND, NIELS. 1844............................................................................................................................................... 40
STAGELUNDGAARD= gaard nr. 13, Skanderup............................................................................................................ 35
STAMPE, C.R Baron, gaard nr. 7 i Dollerup. 1872.................................................................................................... 71
STAMPE, C.F. Baron, gaard nr. 7 i Dollerup. 1872.................................................................................................... 70
STANIUS, M., gaard nr. 2, Gelb., 1857............................................................................................................................ 116
STEFFENSDATTER, ANNE, gaard nr. 10, Gelb, ca. 1755....................................................................................... 128
STEFFENSEN, JENS, gaard nr. 3, Ldsk., 1845.............................................................................................................. 98
STEFFENSEN, KAREN, gaard nr. 1, Ldsk., 1886-1892.............................................................................................. 95
STEFFENSEN, SØREN og Jens, gaard nr.l, Ldsk., 1828............................................................................................ 95
STEFFENSEN, SØREN, gaard nr. 1, Ldsk., 1829.......................................................................................................... 95
STRAND, BØRGE, gaard nr. 11, Skanderup 1941...........................................................................................................32
STRUER, PEDER Levinsen/Anna Sophie Madsdatter Pagh, gaard nr. 6, Dollerup, 1782.................................... 74
STUB, HANS, fæster i Lunderskov 1573...........................................................................
83
STUB, IVER Nielsen, gaard nr. 1, Ldsk, 1598 og 1610.................................................................................................. 94
STUB, IVER, gaard nr. Ib, Nagbøl. 1598......................................................................................................................... 47
STUB, JENS, gård nr. Ib, Nagbøl. 1598........................................................................................................................... 47
STUB, JEP Iversen, gaard nr. 1, Ldsk., 1653...............
94
STUB, JON Jørgensen, gaard nr. 5, Skanderup. 1664.................................................................................................... 22
STUB, JON Jørgensen, gaard nr. 15, Skanderup. 1688........................................................
37
STUB, JØRGEN Jonsen, gaard nr. 15, Skanderup, før 1660........................................................................................ 36
STUB, JØRGEN J., gaard nr. 15, Skanderup, før 1660................................................................................................. 35
STUB, JØRGEN, gaard nr. Ib, Nagbøl. 1598.................................................................................................................. 47
STUB, NIELS, gaard nr. Ib, Nagbøl. 1598........................................................................................................................ 47
STUB, PER, fæster i Lunderskov 1573.............................................................................................................................. 83
STUB-slægten, gaard nr. 1, Ldsk., 1598-1660...............................
94
STYGGE, LAS, Ldsk., 1538.............................................................................................................................................. 109
STYRUP, kontrollØr/Christen Ravn/Mads Bondegaard, gaard nr. 6, Dollerup, ca. 1802....................................... 74
SVENDSEN, E, gaard nr. 11, Skanderup 1875............................................................................................................... 32
SVENDSEN, KNUD/EUen, nuværende ejere af gaard nr. 6: Damkjærgaard............................................................ 25
SVENDSEN, PETER, fæster i Lunderskov 1610.............................................................................................................. 82
SVENSKE, JEP Nielsen/Kirsten Christensdatter, gaard nr. la, Nagbøl. 1730......................................................... 50
SVENSKE, NIELS Jepsen/Birgitte Hansdatter dør beggel731..................................................
50
SVENSKE, NIELS/Birgitte Hansdatter, gaard nr. la, Nagbøl. 1695...........
49
SVENSKE, NIELS, gaard nr. la. Nagbøl, ca. 1664........................................................................................................ 46
SVENSKE-slægten, gaard nr. la, Nagbøl.........................................................................
46
SØFRENS, ELSE, boelsmand i Lunderskov 1610............................................................................................................ 82
SØLLINGVRAA, JES, bager i Skanderup.................................................................................................................
36
SØLYST................................................................................................................................................................................... 174
SØLYST.................................................................................................................................................................................. 174
SØNDERVANG........................................................................................................................................................................ 21
SØNDERVANG, Klebæk...................................................................................................................................................... 15
SØNDERVANG, Klebækvej 6............................................................................................................................................. 137
SØRENSDATTER, KIRSTEN/Rasmus Jørgensen, gaard nr. 1, (lé-gaard) Ldsk., 1712.......................................... 95
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SØRENSDATTER, KIRSTEN/Steffen Christensen, gaard nr. 1, Ldsk., til ca. 1800............................................... 95
SØRENSDATTER, METTE/Jens Sørensen, Rold, Gelballe, efter 1787.................................................................. 126
SØRENSEN, ANDERS, 1688. Skanderup........................................................................................................................ 12
SØRENSEN, ANDERS/Kathrine Madsdatter, gaard nr. 3, Gelballe, 1734............................................................... 117
SØRENSEN, ANDERS, gaard nr. 14, Skanderup, ca. 1678......................................................................................... 35
SØRENSEN, BJARNE, Klebækvej 9................................................................................................................................. 138
SØRENSEN, CHR., gaard nr. 13, Skanderup 1719.......................................................................................................... 35
SØRENSEN, CHRISTEN, gaard nr. 13, Skanderup efter 1691..................................................................................... 35
SØRENSEN, CHRISTEN, gaard nr. 11, Gelb., ca. 1686............................................................................................. 130
SØRENSEN, ERIK/Nikoline Knudsdatter, Lykkesgaard. 1851................................................................................. 136
SØRENSEN, HANS, Jægerspris........................................................................................................................................... 40
SØRENSEN, HANS, gaard nr. 7 i Dollerup. 1656......................................................................................................... 67
SØRENSEN, JEPPE, gaard nr. 3, Nagbøl. 1852............................................................................................................. 54
SØRENSEN, JØRGEN, Petersminde efter 1967............................................................................................................. 55
SØRENSEN, KATHRINE/Peder Madsen, gaard nr. 3, Gel balle, 1752......................................................................117
SØRENSEN, MARIUS, gaard nr. 6, Dollerup, efter 1884............................................................................................ 74
SØRENSEN, NIELS, gaard nr. 6a, Ldsk., 1686............................................................................................................ 105
SØRENSEN, NIELS, gaard nr. 6, Dollerup, 1893.......................................................................................................... 74
SØRENSEN, NIELS, gaard nr. 6a, Ldsk., 1686 og 1688............................................................................................ 104
SØRENSEN, NIKOLINE/Hans, Lykkesgaard, 1912...................................................................................................... 136
SØRENSEN, OLE Pedersen/Karoline Hansen, gaard nr. 8, Gelballe, 1829........................................................... 124
SØRENSEN, PEDER/Ingeborg Nielsdatter Frost, LLBremhøj, Gelb., 1844........................................................... 126
SØRENSEN, PEDER Hansen, Søndervang, Klebæk........................................................................................................50
SØRENSEN, PEDER, gaard nr. 12, Gelb., 1766........................................................................................................... 132
SØRENSEN, PEDER, Lille Bremhøjgaard, Gelballe, efter 1787.............................................................................. 126
SØRENSEN, PEDER Hansen, Søndervang, efter 1910................................................................................................. 137
SØRENSEN, SØREN, (Store Søren) Damkjærgaard, Ldsk., 1907............................................................................ 106
SØRENSEN, SØREN, Lykkegaard, Ldsk., efter 1902................................................................................................. 103
TERMANSEN, Madam MARIA, gaard nr. 6, Dollerup, ca.1837................................................................................ 74
TERPAGER, ANDERS, Grønvanggaard. 1844.............................................................................................................. 40
TERPAGER, ANDERS død 1851/Ane Margrethe Nielsdatter, gaard nr. 4, Skanderup. 1809............................. 20
TERPAGER, ANE MARGRETHE /Jepsen, Niels, gaard nr. 4, Skanderup................................................................20
TERPAGER, ANE KIRSTINE /Hans Andersen, gaard nr. 4, Skanderup. ca. 1787................................................ 20
TERPAGER, LAURITS/Ane Kirstine Andersdatter, gaard nr. 4, Skanderup. 1765............................................... 20
TERPAGER Nielsen, Andreas Anton /Rose,Thyra, gaard nr. 4, Skanderup. 1887.................................................. 20
THERKELSEN, MADS, Flauenfeldt, Gelb., før 1816.................................................................................................... 114
THERKELSEN, PEDER, Flauenfeldt, Gelb., 1862......................................................................................................... 114
THIELSEN, JACOB, Klebækvej 7, efter 1912............................................................................................................... 137
THIELSEN, PETER, Klebækvej 7, 1912...........................................................................................................................137
THOMASEN, PEDER/Niels Snedker, boelssted nr. 9, Dollenip, 1610........................................................................ 77
THOMASN, CHR. E., gaard nr. 10, Gelb., 1874........................................................................................................... 129
THOMASSEN, MIKKEL, gaard nr. 2, Gelballe, 1633...................................................................................................115
THOMSEN, ANTON, Gelballehave og gaard nr. 3, Gelballe, efter 1908.................................................................. 118
THOMSEN, ANTON M., gaard nr. 8, Gelballe, 1903................................................................................................. 124
THOMSEN, CHR., gaard nr. 10, Gelb., 1881.................................................................................................................. 129
THOMSEN, FRANDS/Mette Jensdatter, gaard nr. 6b, Ldsk., 1706.......................................................................... 104
THOMSEN, FRANDS/Anne Iversdatter, gaard nr. 6b, Ldsk., ca. 1721....................................................................105
THOMSEN, Graves, Nagbøl-Dollerup 1688..................................................................................................................... 44
THOMSEN, GREGERS, 1688. Skanderup....................................................................................................................... 12
THOMSEN, GREGERS/Karen Wistidatter 1678, gaard nr. 6, Skanderup.................................................................. 24
THOMSEN, HANS, gaard nr. 11, Gelb., 1703............................................................................................................... 130
THOMSEN, MIKKEL, gaard nr. 3, Gelballe, indtil 1660............................................................................................. 117
THOMSEN, POUL, Rolles Mølle, 1787............................................................................................................................ 88
THOMSEN, POUL, Rolles Mølle, 1855............................................................................................................................ 89
THOMSEN, SØREN/Sidsel Jepsdatter, gaard nr. 6a, Ldsk., 1702............................................................................ 105
THOMSEN, THOMAS, S., Kildegaard, Ldsk., 1895................................................................................................... 106
THOMSEN,FRANDS/ Malene Andersdatter Ravn, gaard nr. 6b, Ldsk., 1707..................................................... 104
THORSEN, KNUD, gaard nr. 13. Skanderup 1894........................................................................................................ 35
THORSEN, KNUD, Damkjærgaard, Ldsk., indtil 1907...........................................................................
106
THORSEN, SØREN, gaard nr. 1, Ldsk., 1908................................................................................................................. 95
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THRANE, ANDREAS, gaard nr. 9, Dollerup, indtil 1950............................................................................................ 81
THRANE, JENS, gaard nr. 9, Dollerup, 1910................................................................................................................... 81
THUSEN, ANDERS/Inger Kirstine Sørensdatter, gaard nr. 5, Ldsk., ca. 1800..................................................... 100
THYGESDATTER, ANNE, gaard nr. 11, Gelb., ca. 1772.......................................................................................... 130
THYGESDATTER, KAREN/ Nielsen, Jens, gård nr. 7, Skanderup............................................................................ 25
THYGESDATTER, KAREN/ Knudsen, Esbem 1696................................................................................................... 25
THYGESEN, JENS/Maren Sørensdatter, gaard nr. 12, Gelb., først i 1770eme..................................................... 132
TINGHØJGAARD.............................................................................................................................................................. 173
TOPHOLM, NIELS N., gaard nr. 13. Skanderup, efter1894....................................................................................... 35
TULLESDATTER, GUNDER/Vesti Mikkelsen, gaard nr. 16, Skanderup. 1664................................................... 38
TULLESDATTER, GUNDER/ Ulf.Thomas Hansen, gaard nr. 3, Skanderup. 1695............................................... 19
TULLESEN, HANS, gaard nr. 1, Ldsk., 1699................................................................................................................. 95
TULLESEN, IVER, gaard nr. 5, Dollerup, 1703............................................................................................................ 75
TULLESEN, IVER, Rolles Mølle, efter 1665.................................................................................................................. 88
TULLESEN, IVER, Skanderup ca. 1690.......................................................................................................................... 31
TULLESEN, IVER. 1688. Skanderup................................................................................................................................. 11
TULLESEN, IVER, gaard nr. 1, Skanderup, 1610............................................................................................
13
TULLESEN, JENS, gaard nr. 8, Gelballe, før 1660..................................................................................................... 123
TULLESEN, LAURITS 1695.............................................................................................................................................. 16
TULLESEN, LAURITS, gaard nr. 3, Skanderup. 1695................................................................................................. 16
TULLESEN, LAURITS, gaard nr. 3, Skanderup. 1660................................................................................................. 18
TULLESEN, LAURS. 1688. Skanderup..............................................................................................................................11
TULLESEN-slægten (1688)................................................................................................................................................ 13
TVEDGAARD = gaard nr. 5, Ldsk.................................................................................................................................... 100
TVEDSGAARD, Skanderup...................................
28
TVESGAARD, Skanderup..................................................................................................................................................... 11
TVESGAARD, Skanderup....................................................................................................................................................... 9
ULF, HANS Hansen/Else Hansdatter, gaard nr. 12, Skanderup 1702....................................................................... 33
ULF, HANS Thomsen,død 1695, gaard nr. 12,14-gård før 1660, Skanderup............................................................. 32
ULF, HANS Thomsen / Mette Jensdatter gaard nr. 3, Skanderup. 1765................................................................... 19
ULF, HANS Thomsen, 1688. Skanderup............................................................................................................................ 12
ULF, PEDER Sørensen, gaard nr. 5, Gelballe, 1722.................................................................................................... 120
ULF, THOMAS Hansen, gård nr. 12, Skanderup ca. 1640............................................................................................ 27
ULF, THOMAS Hansen, gaard nr. 3, Skanderup. 1695.............................................................................................. 17
ULF, THOMASHansen, død 1796 / Kjestin Margr. Hansdatter, gaard nr. 3, Skanderup.......................................... 19
ULF, THOMAS Hansen, gaard nr. 3, Skanderup. ca. 1723........................................................................................ 16
ULF, THOMAS Hansen, gaard nr. 3, Skanderup. 1695....................................................
16
ULFELDT, FRU KIRSTINE, Gelballe............................................................................................................................. 110
ULFELDT, KIRSTINE, gaard nr. 8, Dollerup, 1579...................................................................................................... 76
ULFELDT, KIRSTINE, 1580............................................................................................................................................. 82
ULF,MAREN LAURITSDATTER/Hans Madsen, gaard nr. 1, Skanderup. 1748.................................................... 13
VADSTEDSRIDDER i Nagbøl. 1572.................................................................................................................................. 47
VADSTEDSRIDDEREN i Nagbøl....................................................................................................................................... 43
VELLING, Hasn Jensen 1745.............................................................................................................................................. 31
VESTERLUND, Ldsk......................................................................................................................................................... 102
VESTISEN, JEP, gaard nr. 16, Skanderup. 1702............................................................................................................ 38
VESTISEN, MARGRETHE Jepsdatter/Iver Jepsen, gaardnr. 16, Skanderup. 1734............................................... 38
VIBORGGAARD..................................................................................................................................................................... 52
VIBORGGAARD.................................................................................................................................................................. 157
VIBORGGAARD. Skanderup............................................................................................................................................. 157
VILLADSEN, NIELS/Kirsten Steffensen, gaard nr. 3, Ldsk., 1858............................................................................ 98
VIND, IVER, Rolles Mølle, 1578....................................................................................................................................... 88
VISTESEN, JEPPE og MIKKEL, gaard nr.12, Skanderup 1711..................................................................................... 33
VISTESEN, MIKKEL, død 1746/Maren Andersdatter, gaard nr. 12, Skanderup....................................................... 33
VISTISEN, MIKKEL, død 1746/Maren Pedersdatter Frismann, gaard nr. 12, Skanderup - efter 1711............... 33
VIUF, JENS, gaard nr. 8, Skanderup. Ca. 1767................................................................................................................ 26
VIUF, STEFFEN, gaard nr. 2, Gelballe, 1910..................................................................................................................116
VRANG, JØRGEN, gaard nr. 7 i Dollerup. 1880............................................................................................................ 71
VÆVER, JENS Hansen, død 1836, gaard nr. 6, Skanderup............................................................................
25
VAABEN, A.P., Lindegaarden 1875?.................................................................................................................................. 33
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VAABEN, ANDERS Povlsen, Klebækgaard. 1875...................................................................................................... 139
WENDELBOE, SØREN, gaard nr. 3, Gelballe., 1887................................................................................................... 118
WESTERGAARD, JØRGEN, gaard nr. 7a, Ldsk., 1850-70...................................................................................... 101
WESTH, Ldsk.vej 4............................................................................................................................................................ 136
WIEHRS, JOHAN. 1844....................................................................................................................................................... 41
WILLEMSEN, JENS, gaard nr. 6, Dollerup, ca. 1976................................................................................................... 75
WINTHER, PEDER Pedersen 1756-1792, magister og provst i 1760, Nagbøl.......................................................... 61
WISSINGSMÏNDE = gaard nr. 11 Skanderup................................................................................................................... 30
WISSINGSMINDE, 1688. Skanderup............................................................................................................................... 13
WISSINGSMÏNDE, Skanderup............................................................................................................................................. 9
WISSINGSMINDE, Skanderup............................................................................................................................................ 11
WISSINGSMINDE, Skanderup............................................................................................................................................ 32
WIUF, JENS ca. 1767........................................................................................................................................................... 23
WRAA, CHRISTEN, Vestis ejendom? 1844...............................................................................................
AALYKKE........................................................................................................................................................................... 174
ÂLYKKE............................................................................................................................................................................... 174
AARESTRUP, NIELS PETER, gaard nr. 2, Nagbøl. 1991............................................................................................. 53
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KLEBÆKVEJ 17 - NU LUNDERSKOVVEJ 17.
KLEBÆKGAARD

Klebækgaard
Jorden, hvor denne gård er bygget, har først tilhørt Harbogaarden i Skanderup, men den blev i 1875 købt af
ANDERS POVLSEN VAABEN på Lindegaard i Hjarup, og den blev så en del år drevet under denne gård. Olav
Olsen købte siden Lindegaard,, og det blev hans sønner og svigersøn, som senere overtog Klebækgaard, der blev
bygget i 1905. ANNA og KNUD SEJERØE-OLSEN havde gården i mange år, ligesom de begge var i Skanderup
Sogneråd i flere år. Gården overtoges senere af sønnen advokat JENS SEJERØE-OLSEN.

KLEBÆKVEJ 13
Denne ejendom er udstykket fra Jægerspris. PETER ANDERSEN købte den i 1930 af en mand ved navn HARBO,
og han og MARIE havde den i mange år, og de købte bl.a lidt jord ind til den. Idag er det ejendomsmægler CARL
CHR. BOJSEN, der har den.

