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HAVERVADGÅRD
Af P. O. Andersen.

Blandt de største, ældste og i mange henseender mest betydende 
gårde i Brøns sogn indtager Havervadgård en meget fremskudt stil
ling. Dette gælder ikke blot gården som landbrugsejendom betragtet, 
selv om dens størrelse og kvalitet godt kunne berettige den dertil, men 
også ved den plads i samfundet, som mange af gårdens ejere har ind
taget. Sandsynligvis kan der fremdrages meget mere end det, der i 
det følgende kan fremføres, men dette skal da heller ikke anses som 
en komplet skildring af gårdens historie. Gennem en lang årrække 
havde herredsfogeden i Hviding herred her sin boplads, og som den 
første nævnes Mikkel Pedersen Holm, der i året 1538 overtog stil
lingen efter Peder Troelsen på Astrupgård. Det er muligt, at Mikkel 
Pedersen Holm stammer fra gården Holm, idet han andetsteds ses at 
være benævnt Mikkel Pedersen i Holm, nemlig i et skøde af 14. jn. 
1513 (i bogen om Astrupslægten), hvori nævnes Sandemand i Hvi
ding herred Mikkel Pedersen i Holm. Det samme er tilfældet med 
skøder af 14. marts 1513 og 30. maj 1513. I året 1524 må han dog 
være bosat på Havervadgård, idet han da, ifølge jordebogen betaler 
8 sk. af en eng i Rejsby og 1 mrk. og 8 sk. af Lens eng i Brøns. Det 
er jorder, som i umindelige tider har hørt til Havervadgård, hvorimod 
han 1542 ikke svarer skat til kronen af nævnte arealer begunstiget af 
sin stilling som herredsfoged. I tiden mellem 1524—42 boede der på 
Holm en mand ved navn Knud Andersen, om P. M. Holm har haft 
nogen forbindelse med denne er ikke konstateret, men i hvert fald fik
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familien senere forbindelse, idet M. P. Holms sønnesøn Jens Nielsen 
i 1574 er herredsskriver og gårdmand på Holm. Nogen uenighed og 
rivaliseren har der været mellem de to storbondeslægter på Astrup- 
gård og Havervadgård, men ifølge et dokument af 1538, der bekræftes 
den 21. novb. 1546 indgås der dog forlig mellem Peder Troelsen og 
sønnen Niels Pedersen på den ene side og Mikkel Pedersen Holm på 
den anden, det har nok også været på tide. Mikkel Holm er vistnok 
kort efter afgået ved døden, idet sønnen Niels Mikkelsen i 1547 har 
overtaget gården og stillingen som herredsfoged. Endnu i 1578 har 
han begge dele, idet han 8. marts og senere nævnes i en retssag mel
lem ham og Niels Pedersen på Astrupgård, en sag som dog afgøres 
til fordel for førstnævnte. Om Niels Mikkelsen vides, at han i hvert 
fald havde to sønner, Jens og Anders Nielsen. Som før nævnt bebor 
Jens Nielsen gården Holm som både bonde og herredsskriver, og et 
dokument fra 22. marts 1574 beretter da om en strid mellem ham 
og lodsejerne i Brøns om græsningsretten på ruglykke. Blandt del
tagerne i mellemværendet er faderen Niels Mikkelsen, både som lods
ejer i Brøns og den dømmende herredsfoged. Der skal dog ikke gås 
nærmere ind på dette her, men henvises til en artikel i »Sdr. Måneds
skrift« for maj 1946, side 90 m. fl., hvor afskriftet af gamle dokumen
ter fundne i Brøns grandeskrin beretter udførligt om sagen. Omkring 
1580 forlader Niels Mikkelsen skuepladsen og overlader den til søn
nen Anders Mikkelsen, som også bliver herredsfoged. Om ham vides 
for øjeblikket så godt som intet. Han var født på Havervadgård og 
døde her i 1620. Noget sparsomme og usikre oplysninger om Anders 
Nielsen giver en meget afslidt gravsten, der er anbragt op ad den nor
dre tårnmur på Brøns kirke. Han skal efter dette være født anno 1543 
og død 1620, 77 år gammel. Han var herredsfoged i 19 år, formodent
lig fra 1601—1620. På stenen er indhugget initialerne AN og II. Rester 
af våbenmærker har lighed med de på efterfølgeren, sønnen Hans 
Andersens gravsten indhuggede våbenmærker. Han efterlader sig 
sønnen Hans Andersen født på Havervadgård 1580. Hans Andersen 
blev gift i 1606 med Mette Jespersdatter, der var født i Tønder 1588 
som datter af Jesper (Casper) Pedersen, rådmand i Tønder, og hustru 
Ane Hansdatter. Aret efter sit giftermål og overtagelse af gården blev 
han Kongelig Majestæts ridefoged i Rangstrup og Hviding herreder, 
og da faderen i 1620 døde, blev han dennes efterfølger i Hviding 
herred. I hans levetid var det, at en usædvanlig katastrofe ramte den 
slesvigske vestkyst og dermed også Brøns sogn. Det var den store 
stormflod, som natten mellem den 11. og 12. oktober 1634 hærgede 
store dele af vestkysten. Om dens virkning på Havervadgård medde
ler en senere nedskreven beretning uden dato og underskrift gemt i 
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præstearkivet og vistnok nedskrevet af sognepræsten følgende: Haver- 
vadgård er opbygt 16 4 efter den store flod, som var mellem 11. og 
12. okt. af Hr. Hans Andersen fordum kongl. M. herredsfoged i Hvi- 
ding herred, eftersom den hin tid af den store flod blev ganske neder- 
slagen på det sted, som den den tid stod, nemlig sonderst i Havervad, 
siden herhid flyttet og står nu på magelig jord.« Hvis bygningerne 
har fået den udstrækning, som de havde efter beskrivelsen 85 år sene
re givet af den daværende ejer, og det er meget sandsynligt, så bestod 
de af 22 fag salshus og 56 fag lade og blev opbyggede i nærheden af 
det sted, hvor stormfloden havde aflejret resterne af den gamle gård. 
Stedet, hvor den gamle gård havde ligget, kan endnu påvises et stykke 
vest for nuværende Erik Holms gård, uden at der dog findes nævne
værdig rester af den. Omhandlede flytning af gården medførte for res
ten en mindre jordhandel, idet der nu manglede en passende kirke-, 
ting- og møllevej fra gården. Til anlæg af en sådan fremskaffedes det 
nødvendige areal ved magelæg af et stykke eng beliggende vest for 
Brøns mølle, kaldet Lentz eng og som hørte til Havervadgård, og en 
ager hørende til tolderen Hans Outzens gård i Brøns og beliggende 
vest for byen. På denne ager blev vejen anlagt. Hans Andersen døde 
1651 på Havervadgård og blev begravet i Brøns. Han har vist været 
en betydelig mand og der findes endnu velbevarede minder om ham 
og hans hustru. I våbenhuset i Brøns kirke findes rejst op mod muren 
en ligsten med følgende indskrift: Her huiler sal. Hans Andersen 
Hafueruad som hensov i Herren anno 1651 udi sit alders 71 år. Med 
sin kiære hustru sal. Mette Jespers dåtter, som døde an. 1558 i hendes 
alders 70 år vente en ærefuld opstandelse.« I midterfeltet ses under 
de to afdødes våbenmærker følgende indskrift: »Vi vide at vor Frelser 
Jesus lefuer og hand skal herefter opuecke os af jorden. Anden skal 
til Gud igen som hende gaf.« Neden under dette findes udhugget 
timeglas og dødningehoved. I de fire hjørner findes navnene på de 
fire evangelister og deres symboler. Senere er der oven over våben
mærkerne af en senere ejer af Havervadgård indhugget en gravskrift 
over dennes hustru. Ti år efter Mette Jespersdatters død blev der i 
kirken ophængt et epitafium hugget i sandsten med følgende indskrift: 
»Salige ere de som dø i Herren. Apostl. 14. Hans Andersen fordum 
Kong. Maj. Ridefoged udi Rangstrup og Hviding Herreter udi 22 år 
oc siden Herritsfoged udi Hvidingherrit udi 22 år. Hensof i Herren 
1651 udi sit alders 71 år. Sin kiære hustru Mette Jespers dåtter døde 
an. 1658 udi hendes alders 70 år. Velsignede af Gud i deres 45 årin
gers echteskab med 3 sønner og 5 døtre. Wenter tilsammen en glæde
lig Opstandelse på den yderste dag. De som tror på Jesum skulde 
lefue alligevel at de døer. Johs. 11. Anno 1668.« Af den ret store
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børneflok blev døtrene gift med fremtrædende mænd, den ene med 
Peder Sørensen Vedel, præst i Rejsby, senere provst i Hviding herred, 
en anden med præsten i Hviding Thomas Hansen Weyle. Den tredie 
datter, Maren, blev derimod gift med Niels Troelsen, arvefjenden på 
Astrupgård, om man så må sige. Sikkert har dog stridighederne mel
lem de to storbondeslægter været bilagt før den tid, selv om det under
tiden ses, at en forsoning lettest bringes i stand, når et ungt par knyt
ter slægterne sammen. Af sønnerne blev Jesper Hansen herredsfoged 
i Frøs- og Kalslund herreder. En anden son blev senere ridefoged og 
indehaver af toldergården i Brøns (nu J. Lassen Evalds gård). Den 
tredie af sønnerne Nis Hansen blev herredsfoged i Nørre Rangstrup 
og Hviding herreder efter faderen og indehaver af Havervadgård. Nis 
Hansen blev gift med Ingeborg Carstensen, en datter af forpagteren 
på Fogedbøl og Frismark (Aventoft sogn) Detlef Carstensen og hu
stru Kathrine Ambders. At han gennem sit giftermål er kommen i 
berøring med fremtrædende folk vil forstås, når det oplyses, at Car
stensens og Ambders var ansete patricier-familier i Tønder og omegn 
på den tid. På Fogedbøl var sædet for landfogeden i Vidingherred, 
på den tid var det J. Preus, der døde i 1679. Han var den i Tønder 
afdøde borgmester Johan Preus. En søster til Johan Preus var gift 
med dennes kollega, borgmester i Tønder Heinrich von Hatten, som 
senere, da hans kone var død 1657 og Nis Hansen på Havervadgård 
også var død 1659, blev gift med dennes enke i 1674. Det var dog kun 
en kort tid, at Heinrich von Hatten boede på gården, idet han afgik 
ved døden i 1679 (16. 7.). Om hans anden kone har overlevet ham 
vides ikke. Noget synligt minde i kirken findes ikke over Nis Hansen, 
hverken i form af epitafium eller ligsten; derimod har enken i 1665 
for sig og sin salig mand skænket 150 rigsdaler til kirken. I tilegnelsen 
står angivet, at renten 9 mrk. lybsk og 6 ski. skal tilfalde ærkedegnen, 
men det ses dog, at de bliver fordelt blandt trængende i sognet. Kapi
talen anbringes i Jeb Simonsens gård i Brøns, og det første år betaler 
Hans Outzen (Nis Hansens broder) renterne. I 75 år indgår renterne 
stadig og kapitalen står endnu i samme gård, som i 1740 og tilhører 
organisten Peder Pedersen Evald. Han udbetaler dog kapitalen i 1746, 
hvorpå den i 1753 indsættes i præstegården, hvor den dog igen ud
betales 3 år efter. Aret efter von Hattens død skifter gården ejer og 
efterfølgeren er den i Flensborg 1648 fødte Matthias Lange. Hermed 
går gården dog ikke ganske ud af slægten, idet hans kone Mette Hans
datter Outzen af Brøns er en broderdatter af førnævnte Nis Hansen. 
Hun dør dog allerede året efter, nemlig den 30. aug. 1681, hvorefter 
Matthias Lange gifter sig med Elsebæt Ambders (måske af Ambders 
slægten fra Tønder). Det er egentlig først gennem Matthias Lange, 
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at man får et rigtigt overblik over gårdens størrelse og tilstand, idet 
han til brug for anlæg af en jordebog har måttet afgive en meget ind
gående beskrivelse af ejendommen. I reglen blev denne affattet efter 
et bestemt skema, så der kun blev besvaret de på dette stillede spørgs
mål, men Matthias Lange, der vel nok har fået mere end almindelig 
uddannelse, får gennem en grundig redegørelse lejlighed til at belyse 
gårdens driftsforhold med dens mangler og fordele. Måske det dog 
var særlig de første, der blev fremhævet, og let forståeligt, det gjaldt 
jo om, ikke at gøre en selvangivelse alt for flatterende: Den gård i 
Havervad, jeg underskrefne Matthias Lange bebor haver jeg anno 
1680 købt af salig Hans Outzen ridefoged, beregnes for 9 små Ottinger 
og 2 Ullev (?) i Fæste, men formedelst sin Ringhed ey kand agtes 
høyere endfor 4 Ottinger, som den og udi Jordebogen og udi mit 
Fæstebref: Dat. d. 12. marts an. 1684 for en gård er ansat. Kand så 
årlig: Rug 6 Tønder, Byg 11—12 Td., Havre 6 skp., Bønner 3—4 skp. 
Boghvede er ey at regne på, så som, om der såes somme Aringer, 
Skippe eller 1%, da er intet igen deraf at forvendte, medmindre det 
er meget got År, og såer denne Sæd allene for Rugsædens skyld. Efter 
Sæden er Indauflingen så ringe, at jeg ikke kand holde mig og mit 
Hus dermed, men hidindtil har haft til hielp Kongenstiende af Scher- 
rebeck Sogn, som årlig er bleven medfor Consumeret og af mig udi 
Amtsstuen betale og ikke noget deraf har kunnet sælge, dersom imod 
Forhåbning denne Tiende mig skulle fragå, nødes jeg til på andre 
Steder at købe Korn, eftersom Gårdens Indaufling ey er tilstrækkelig 
at holde Huusholdningen vedlige med. Høe høstes årlig, når det ikke 
af Vandfloden borttages, som ofte skeer, og det gode år kommer det 
ringe til Hjælp, 5 Læs og somme Aringer noget mere som især i dette 
Ar, da Engene har været så vel groed som ey udi Mands minde. En an
mærkning i marginen lyder: Dette er under en Fæste og under Går
dens Brug som hidtil formedelst min Tjenestes Ringhed været fri for 
månedi. Contribution, men den årl. Pligt haver jeg til Dato betalt. 
Forten er ganske liden og ringe, hvorpå ey kan haves mere til græisen 
end 20 stkr. hvoriblandt Svin, Får, og giæs er medregnet. Køer og 
Bæster sætes i Tyder på Ager- og Engjord, såsom vi ingen anden Lej
lighed dertil hafver og haver jeg på nævnte Gårds Brug 8 Køer og 
8—9 Bæster. Bygningerne, som i 1634 på magelig Jord er opbygt, da 
den tilforn af en stor Vandflod blef nederslagen og Styckerne på dette 
Sted hendreven, består af 22 Fag Salshuus og 56 Fag Lade. Under 
samme Gårds Fæste henhører end og Gård i Mist Husum, hvorpå 
ingen Bygning er, ikke Jord, men udi forrige Tider med den Stavn 
Æsk Eriksen nu på bor, er mageskiftet for Engejord. Kand derpå 
særlig aufles Høe, 44 eller 50 Læs, og somme Aringer noget mere
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ligesom Årsenes Grøde er dertil, og hiembjerges til min Gård. Thi 
dersom jeg ikke hafde denne halve Gårds Høefang, kunne jeg ikke 
holde min Gård vedlige og kommer ud i mod Forringer udi min Tid 
nemlig 1688 er ved Gården med stor Bekostning og Besværlighed 
indlukt en Toft, som tilforn var Leergrafve og store Vandpøtter og 
med Siufre og Flag begroet og til intet tjenlig, hvilket År efter andet 
med jord har ladet opfylde, og mere derpå bekostet enddet kan betale. 
Kornet, som på nogle Steder såes (for at få jorden nogenlunde tjenlig 
til Græsning) kan ikke give Sæden igen, fordi Grunden er More Jord 
våd og koldagtig, det øfrige bruges i Nødsfald at sætte et Par Bæster 
på såsom jeg ellers ingen græsning har ved huset. Til bemeldte min 
påboende gård henhører også et Toftegods i Rejsby. Bygningerne 
består af 13 Fag og beboes af tvende Mænd: Anders Pedersen og 
Anders Andersen, som self har betalt Bygningen, samme Toftegods 
ligger både til Hadersleben og Riber Hospital, giver årlig deraf til 
Haderslef 2 Rthl., 2 Specie, og til Riber Closter 30 courant. Til Huset 
ligger 4 små stueaggerehørende under Hadersleben hvorudi kand 
såes 12 Skipper Byg, og nogen Enge Jord hørende under Riber Hos
pital, og ved sidste Landmåling ansattes for 5 Skipper Hartkorn. Disse 
tvende Folk giør mig årlig udi Høstens Tid nu hver 4 dags Arbeid 
og betaler jeg årlig deraf til Haderslef-Amtsstue og Riber Closter 
udgiver, som og af mig til Dato på et hvert sted rigtig er betalt. End
nu er udi forrige Tiider på ovennævnte gårdsens grund opsat tvende 
Huuse, det ene udi Obbeling og det andet udi Habervad. Det udi 
Obbeling er af 10 små og smale Fag med tvende Værelser. Udi det 
ene er en gammel Enke Kone hvis Søn farer til Skibs, og iblandt Kon
gens Matroser er roulleret, disse har ingen Græsning eller noget, end- 
hvis de til en Ko af andre got Folk kan leve og er Husene opsat i 
Digen på gårdens Grund, og giør Folkene mig nogle Dages Arbeyde 
i Høstens Tid. Desligeste er og udi forrige Tied kommen til min bebo
ende Gård et Huus i Brøns bestående af 11 Fag Sals huus, 3 Fag 
Quirk og 3 Fag Stald, som beboes af en mand nusal. Hans Nielsen 
Snedker, som de self haver betalt; til Huuset er beliggende 3 små 
Stueaggere på Brønsmark, dend ene på 10 Skipaggere eller Sandgaden, 
hvori kand såes 21/3 Skip Byg, den anden ved Smidehuset, derudi 
kand falde 2 Skip Byg, dend Tredie kaldes Calesagger vesten Byen, 
som sjælden såes, formedelst dend ey er Flodfrie, og derfor bruges 
til Tydering. Endnu 2 små stycker Eng hvorpå kan bierges 2—3 Læs 
Høe, nyder ellers ingen Græsning på Brøns Markvidere end han hier 
og er høyelig påklagende at Brøns Byemænd vil betage ham aid Græs
ning, da han dog på ermeldte Mark det benefnte Jordsmål har belig
gende, gør sig Forhåbning at dend høyanseenlige Commission lægger 
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ham nogen Græsning til, han har og til samme Huus en Kroe af Ride
fogden Detlef Outzen, som Ridefogden har tagen i Fæste, og svarer 
deraf til Haderslef Amtsstue; denne Resessor giver årlig til min på- 
boende gård 1 Tdr. Byg 9 Mrk. (udi Penge, som sig således mig til
købt haver. Herforuden ligger til min Gård en Stue Eng kaldet Kam
per på Astrup Enge, hvorpå årlig kan bierges P/2 a 2 Læs Hø. I liige- 
måde et liden stycke Eng på Rejsby Mark, beliggende ved Gasse 
Nørre Broe, hvorpå årlig kand aufles 1— 2 Læs Hø, af dette nyder 
jeg intet videre end den første grøde. Udi forrige tider har endog ligget 
til Gården et Stycke Eng vesten for Brøns Mølle ved Åen kaldet 
Lentz Eng, som er Mageskiftet for en agger hørende til Tolderen 
Hans Outzens Gård i Brøns, hvilken agger bruges til en vej fra min 
Gård til Brøns som er min Kirke-, Ting- og Møllevej og ligget til 
min Gård siden Anno 1654, da den på dette sted blev opbygt. Endnu 
har jeg en half Ejendomsgård i Obbeling, som jeg skatter og skylder 
af lige ved een anden af de beste V2 Gårde i Havervad, som udi 
forrige Tider er kommen fra den Stavn Truels Jensen i Obbeling nu 
påbor, og er ingen Bygninger til, men aufler til min Gård. Auflingen 
er lige ved en anden Gård i Havervad. Ydermere er til nævnte min 
påboende gård, udi forrige Tider indfæstet 1/3 Part Gård, kaldet 
Pinborg Otting, hørendes under Riberhuus Amt og til Rytterhold 
udlagt, var udi forrige Tider ansat for 3 Tdr. 6 Skpr. Hartkorn, men 
ved sidste Landmåling for sin Ringheds Skyld reduceret til 1 Tdr. 
3 Skpr., hvoraf jeg årlig betaler til Kriegs Cassen 5 Rdlr. 3 Mrk. cou
rant. Til samme 1/3 Gård har jeg et Byggested udi hvilket Huus jeg 
har Huusfolk siddende, som årlig gier mig nogle Dages Arbeide udi 
Høstens Tid. Item ligger end og til min Gård Een Fiskegård i Hafvet 
og Part af en anden Fiske gård til den Obbeling halve Gård, som 
til Huusholdningen udi Foråret giver en ringe Fiskerie af Flynder. 
Endnu ligger til Gården en Kirkens Agger på Hønsmark, der udi 
Land falder 2 Skpr. Rug. Giver deraf årlig til Brøns kirke 1 Skpr. 
Dette er alt hvad der ligger til min påboende Gård i Havervad. Som 
ellers i sig seif er ganske ringe på sin Aufling, derhos formindskes 
den årlig af Vester Søen, og lider stor Skade af Vand Floderne. Forten 
er liden og ringe, og dersom de næst omkring liggende Byer ey vilde 
se i Neylighed med mig og mine andre Bymænds Krætter Drift over 
på deres Marker. da kunde disse tvende Byers Krætter ey blive ved 
Magt, helst udi Foråret, såsom jeg dog desforuden ey får mere på 
Forthen end 6 Ung Nøeder, 3 Gers, 3 Svin og 10 Får, eyheller har vi 
nogen Tørveskiør eller Flauvetørf men skal kiøbe vores Brendsel på 
andre Steder og hente det ved 2 Miils Veys i in Summe. Disse tvende 
Byer som står under et Grandelag, hvor udi denne Gård også hen- 

87 



hører, er de ringeste Ottinger i Hviddingherrit, som med gamle Tings
vidner bevises, og endnu årlig af Vesterhafvet formindsket, som 
øyensiyenlig er, og i Længden vil blive ruineret, såsom de største og 
beste enge ligger udi den vilde søe, og en stor Deel af Agger Jord 
igen til Engeland og Tydering udlagt, hvorfor og på de Riiberhuus 
Høygreflig Schakkenburgeske stafne ved sidste Landmåling med een 
temmelig stor reduction er blevet benådet, derfor i underdanighed vil 
formode at den høyanseelige Commission anser det samme mod os 
andre, som hører under Haderslef Amt.

Havervadgård den 24. Aug. 1709. Mathias Lange.

Af denne Gård har Hrr. Herretsfoged Lange at afdrage årlig:
1: Af Gården i Havervad Landgilde og Tjeneste Penge 19 Rdr. 

36 Ski. Contribution — Magasin — Kornpenge.
2: Af den halve gård i Obbeling Landgilde og Tjenestepenge 6 

Rdr. 34 Sk. Contribution 10 Rdr. 30 Ski. Magasin Kornpenge 
1 Rdr. 13.Ski.

3: Af den halve gård i Husum Landgilde o.s.v. 7 Rdr. 31 Ski. 
4: Af Toftegården i Rejsby Landgilde o.s.v. 2 Rdr. 21 Ski. 6. 
N.B. Restancer under Obbeling fra Niels (Jens?) (1678—1700) 
Truelsen fra 1679, 6 Rdr. 34 Ski. skal betales påske 1710.

Muligvis har tiden været vanskelig for landbruget, krig og kvæg
sygdomme havde forarmet landet og ved gennemsyn af skattelisterne 
fra den tid, kan ses, at kun få kunde betale deres skatter og afgifter, 
tværtimod havde de fleste foruden skatterestancer privat gæld til både 
den ene og anden. Foranstående redegørelse, som dog blev afgivet 
efter at Mathias Lange havde været på gården i næsten 20 år, viser at 
han har klaret sig nogenlunde. En mindre restance på ejendommen i 
Obbeling fra før hans tid har han måske anset for sig uvedkommende. 
Derimod kan det ved gennemgang af skattelisten konstateres, at ikke 
så få af bønderne i Havervad og Obbeling skyldte Mathias Lange 
mindre beløb. Som Herredsfoged har han vel også haft nogle ind
tægter. I hvert fald har han, som han selv bemærker, været fritaget 
for betaling af Contribution og Magasin Kornpenge, men den årlige 
landgilde har han betalt. Den beløber sig dog i reglen kun til 1/3 af 
den samlede afgift. Imidlertid var nedgangsperioden ved den tid end
nu ikke endt, og først ved 1720 begyndte det så småt at bedres. I 1723 
afbetaler Mathias Lange en mindre gæld til kirken. Gælden var i 1612 
pålignet alle landbrugere i sognet for at skaffe midler til kirkens byg
ning. Kunde beløbet ikke betales straks, måtte det i hvert fald for
rentes, og det måtte nok de fleste. — Efter at være afgået ved døden 
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den 14. febr. 1726 overtager Mathias Langes svigersøn Nicolaus Hein
rich Bentzon gården (f. 5. 10. 1697). Sammen med datteren og gården 
og et stolestade på det nordre pulpitur i Brøns kirke overtager Nico
laus Bentzon også stillingen som herredsfoged og vistnok også hvervet 
som kirkeskriver. I hvert fald veksler underskriften under kirkeregn
skabet fra Lange til Bentzon ligesom også håndskriften er en anden. 
Kun fire år efter fører Bentzon regnskabet for sidste gang og skriften 
er da mærkværdig sløset. Som navnet tyder på var han ikke hjemme
hørende i sognet, muligvis fra Klixbøl. Måske har det ikke været på 
de allerbedste vilkår, denne har fået gården, han må snart optage flere 
lån, men det giver kun stakket frist, og det ser ud til ikke at have 
været uden grund, at krigsårhundredet 1620—1720 betegnes som det 
mørkeste afsnit i Nordslesvigernes økonomiske historie. Måske han 
også som fremmed i sognet ikke har forstået at indrette sig efter de 
ændrede forhold, det ene med det andet har imidlertid bevirket, at 
han ikke har kunnet klare enhver sit, men måtte sælge gården i 1740 
for 600 Rrlr. til brødrene Anders Hansen og Niels Hansen Schack, 
sønner af Hans Nielsen Schack i Brøns. N. Bentzon døde 1741. Hans 
alder var 43 år, 7 md. og 3 dage. I kirkeregnskabet for 1742 bemærkes, 
at hans kirkestol er bortført til Klixbøl. En anden stol blev derefter 
opsat, kostede 38 mrk. lybsk 12 ski. og overtoges af Schack, Haver
vadgård. Selv om det var til sønnerne Hans N. Schack købte gården, 
har han dog vistnok selv beboet den, men efter hans død 1747 blev 
den af sønnen Anders Hansen Schack overtaget sammen med hjem
stavnen i Brøns. Broderen Niels havde da giftet sig ind på en gård i 
Brøns (nu 1954 Chr. Lauritsen). Anders H. Schack var født 1703 i 
Brøns og var blevet gift med Karen Hansdatter Beyer, datter af Hans 
Feddersen Beyer, Astrupgård. Hun var en dattersøns dattersdatter 
af herredsfoged Hans Andersen, der 90 år før var ejer af Havervad
gård. Hermed gik gården igen tildels over i denne slægts besiddelse 
og gjorde det derfor fuldtud, da den ældste søn af dette ægteskab 
Hans Feddersen Schack omkring 1764 overtog den. Han var da blevet 
gift med Bodil Mathiasdatter, kromanden Mathias Jensens datter af 
Brøns. Hans Feddersen Schack var med i det vanskelige foretagende 
at få udskiftet jorden af fællesdriften. Det er så vidt, det kan ses, sket 
i fordragelighed og til almindelig tilfredshed. Man er da også gået ud 
fra, at en retfærdig fordeling skulle bygges på, at alle fik del i både 
den bedste jord, den mindre gode og den dårligste. Det ser ud til at 
være lykkedes så nogenlunde, selv om det derved er gået noget ud 
over samhørigheden af arealerne. Igennem årene 1774—1776 blev ud
skiftningen fuldbyrdet, hvorpå det sluttedes af med en overenskomst 
over fordelingen af vedligeholdelsen af vejene samt gravningen af de
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mange grøfter. Som kronen på værket vedtoges grundloven for By
lavet med de såkaldte Vider og Vedtægter. Hans Feddersen Schack 
døde ret ung, kun 43 år gammel og blev begravet den 4. marts 1781. 
Foruden enken efterlod han sig 6 børn, 4 døtre og 2 sønner. Den 
ældste af sønnerne, Fæstearvingen, var på dette tidspunkt henved 4 
år, den anden søn godt 1 år. Bodil Hanskone sad nu enke i 12 år, og 
da hun derefter agtede at indgå ægteskab med Anders Andersen fra 
Døstrup sogn, oprettedes en kontrakt i følge hvilken ægteparret skulle 
overtage og administrere gården indtil Fæstearvingen fyldte 24 år. Da 
den tid var gået, fik Hans Schack i 1801 fæstebrev på gården mod 
forpligtelsen til at udrede til sine søskende, hvad de endnu havde 
krav på, samt underholde sine halvsøskende til de blev 18 år osv. og 
udrede i rede penge 5O0rdlr. dansk courant til stedfaderen, til moderen 
1300 mark lybsk dansk courant. Så overtog Hans Schack gården, me
dens hans moder og stedfader gik på aftægt med bolig i et lille hus 
kaldet Pinborg hørende til Havervadgård. Der blev i den anledning 
oprettet en aftægtskontrakt, hvoraf en copi foreligger, med en meget 
indgående redegørelse for aftægtsgiverens forpligtelse. En af hans 
halvsøskende, pigen Barbara, blev senere gift med Thomas Andersen 
fra Havervad. De havde sønnen Anders Thomsen Lindholm, der 
faldt ved Landstormen ved Brøns den 22. jan. 1849. Omkring 1809 
blev Hans Schack gift med Karen Pedersdatter, og i dette ægteskab 
fødtes fem sønner, hvoraf de tre første, som alle fik navnet Hans 
Feddersen Schack, døde ret tidligt, nemlig i en alder af henholdsvis 
8 dage, 19 uger og 20 år. Tilbage blev kun Anders Andersen Schack 
og Peter Hansen Schack. Det blev dog ingen af dem, der kom til at 
føre gården videre, der kom nemlig tider, der vendte op og ned på 
mangt og meget. Til at begynde med var indtjeningsmulighederne 
vist nok ret gode, men krig og ufred herskede, og da så statsbanke
rotten kom i 1813 var også Havervadgård slemt i gang med at gå 
samme vej, og i april 1822 blev den erklæret konkurs. Den 2. juli 1823 
kom gården til tvangssalg, en opstilling af auktionsvilkårerne samt en 
beretning over auktionens forløb foreligger, men desværre mangler 
der et stykke, som netop vedrører auktionens afslutning. Det synes 
dog, at resultatet er blevet, at tingskriver Søren Nielsen Schmidt fra 
Roager fik tilslaget for 4948 rbdl. sølv. I folkemunde er der blevet 
ymtet om, at tvangssalget vist ikke var ganske reglementeret, hvor- 
meget der ligger deri, er ikke let at konstatere nu, men noget synes 
der at kunne være om snakken. Efter auktionsvilkårerne skulde kø
beren af gården overtage aftægtsforpligtelsen, hvorfor den også blev 
opbuden med denne. Sidste bud blev da afgivet af D. Meyer med 3200 
rbdl. sølv, men da dette ikke kunne dække de prioriterede og privili- 
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gerede fordringer inkl, rettens gebyr og administrationsomkostninger 
foran aftægtsydelsen, blev gården opbudt uden aftægt, og derpå faldt 
tilslaget så for de 4048 rdlr. sølv. Hvorledes det så er gået med af
tægten vides ikke. Aftægtshuset Pinborg, hvori nu kun enken Bodil 
Schack boede, ejedes på den tid af tingskriver Søren Nielsen Schmidt, 
Roager, som også var blandt dem, der underskrev auktionsdoku
mentet.

At Hans Schack i hvert fald ikke har været tilfreds med udfaldet 
af auktionen kan ses af følgende svar, som han modtog fra det konge- 
gelige rentekammer den 11. sept. 1824. Det var svaret på en besvæ
ring, som han havde afsendt den 28. okt. 1823 til Hans Majestæt om 
nedsættelse af en kommission til undersøgelse af de besværinger, som 
er rettede mod de officiate i Hviding herred angående deres forhold 
til parcelleringen og salget af den af ham fæstede gård. Efter at rente
kammeret havde forelagt Hans Majestæt Kongen besværingen, havde 
denne i følge kongelig resolution af 31. aug. 1824 af- og tilbagevist 
besværingen såvidt det angik parcelleringen. Hvad angik klagen mod 
justitsråd og herredsfoged Wardenburg for hans fremgangsmåde ved 
salget af gården, ville han til sin tid kunne forvente en senere resolu
tion fra det kongelige slesvig-holstenske kanceli. Hvad den har lydt 
på, om han ellers har fået den, vides ikke, men Hans Schack måtte i 
hvert fald forlade gården så fattig som en kirkerotte og ses senere 
sammen med sin kone at sidde til leje i en ussel rønne i Astrup hos 
daglejer Hans Michelsen, en ældre enkemand. Hans Schack var ved 
sin død almisselem. Havervadgård, der nu var overtaget af Søren 
Nielsen (Schmidt), tingskriver i Roager, bliver dog endnu samme år 
1823 overladt til sønnen Niels Sørensen Schmidt, og det var i en ret 
ung alder, kun 23 år, han blev storbonde og tillige sognefoged. Han 
blev gift med Cathrine Lovise Hauschild, der var født i København 
i 1798, og de fik i ægteskabet to sønner. Den yngste af dem, Jacob 
Hauschild Schmidt, fødtes 12. maj 1828, men døde allerede året efter 
den 25. okt. Den ældste derimod, Søren Nielsen Schmidt, der fødtes 
den 11. febr. 1824, blev næsten 70 år, og hvis bevægede liv ikke har 
været uden et lille solstrejf. Her skal kort berettes, hvad der fortælles 
om to mænds trofaste venskab. De to var i familie med hinanden, og 
slægtskabet forklares bedst ved følgende opstilling:

Oldefaderen: Niels Smed eller Schmidt 1732—1802.
Bedstefædrene: Jeppe Nielsen Smed el. Schmidt, og Søren Nielsen 

Smed eller Schmidt.
Fædrene: Niels Sørensen Jepsen Schmidt og Niels Sørensen Schmidt. 
Født i Ribe Jeppe Nielsen Schmidt den 28. aug 1828 og Søren Nielsen 
Schmidt, Havervadgård.
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Det var disse to sidste, der måske på grund af slægtskabet lærte 
og arbejdede sammen i en årrække på et skibsværft i Åbenrå. Det 
førte til et trofast venskab og de besluttede sammen at prøve lykken 
i det fremmede, og kom så til at arbejde som skibsbyggere i St. Peters
borg. Derfra drog de senere til Arkangelsk, hvor de så vistnok levede 
gennem mange år. Omsidere enedes de om at skilles, men traf dog 
den aftale, at de også efter døden ville hvile i hinandens nærhed. Det 
blev Søren Nielsen Schmidt, Havervadgård, der først gik bort, og 
hans lig blev jordet i familiebegravelsen på Brøns kirkegård. Knap fire 
år efter døde Jeppe Nielsen Schmidt i Berlin, hans lig blev ført til 
Brøns og jordet på Brøns kirkegård, som de to venner havde ønsket 
det. Havervadgård skiftede imidlertid snart ejer, idet Niels Sørensen 
Schmidt døde i en alder af næppe 28 år, den 5. febr. 1828. En yngre 
broder Paul Friedrick Schmidt, blev hans efterfølger som ægtemand, 
storbonde og sognefoged. Tilværelsen synes nu både for gården og 
dens beboere at være kommen under tryggere forhold. Der fødtes i 
ægteskabet en række børn, hvoraf den ældste, Niels Sønnichsen 
Schmidt, senere førte gården videre, medens datteren Lovise af første 
ægteskab blev gift med kro- og gårdejer P. Jefsen Møller i Brøns. Flere 
børn døde dog forholdsvis unge, således også sønnen Jacob Claudius 
Schmidt, der døde som kaptajn i Port Louis Mauritius i en alder af< 
næppe 33 år.

Efter faderens død 1857 overtog Niels Sønnichsen Schmidt gården, 
og ejede den til sin død 1895, hvorefter den overtoges af enken Botilde 
Schmidt og sønnen Paul Friedrich Schmidt. Da sidstnævnte imidlertid 
døde den 9. april 1912 i en alder af 43 år og ugift, blev gården solgt til 
Niels Schmidts søstersøn Poul Friedrick Møller fra Brønskro og -gård. 
Efter Poul Møllers død blev gården gennem flere år drevet af enken 
med sønnen Peter Jefsen Møller som bestyrer og senere købt af sidst
nævnte. Han afgik ved døden den 13. april 1954.
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Parti fra Nordborg.

Nels^Pedes Frieri

Nels-Pede haj tjen som flot Dragun, 
å vild’ no gjenn ha’ sej en Kuun;
Hans Krisjans Dætte, Ann-Söfi, 
hun va’ den jennest han ku li.

Han tøt jo, hun va’ gammel nok, 
å hun haj Linnen, Vævl å Rok, — 
Nels-Pede va’ en døgte Smej, 
forurr’n æ Smirre va’ e Stej

te fie Køe å en Hest,
han ha’j en Farbro’ de va’ Præst, 
hans Fa sad å en Gaa’e saa fin, 
å han ha’j Spesie i æ Skrin.

Så tøt han nok te han ku’ fri 
te’e Nabodætte, Ann-Sofi,
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men, hvoddan sku’ han still de an? 
Hans Krisjan va’ en hoven Mand.

Nels-Pede va’ it saa foknyt, 
å tænkt: æ ska’ nok kla’ mit Byt I 
å i hans finest Vajmelstøj 
tow han en Syndemorn a’stej.

Law han kam te Hans Krisjans Gaae 
han fø’el et Krilren i æ Laa’e, 
midt å æ Brogaa’e holdt en Vuun 
med Ann-Sofi, hind Far, hans Kuun.

Nels-Pede kam lidt u’e a law 
men jelst saa fint å saa’j »Godaw, 
æ ka’ nok sie, I it hæ Tid, 
æ vild kuns jels å Ann-Sofi!« —

»Saa kom egen, min goej Smej, 
få vi hæ travl og ska’ a’stej, 
vi ska’ en Tue te Taksensand 
å hint vo Dættes Fæstemand«.

Nels-Pede han blow hel kaput, 
som om han fik et Slaw å æ Snut. 
»Ja, saa Farvel da, Ann-Sofi, 
nå æ æ færre med å fri!« —

Ved J. Raben
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CfÜLmt
FRA SVdDlE TIDER

PIGENAVNET SOSTRATE
Blandt Kaptajn Niels Friedrich von 

Krabbes1) ni Børn2) var en Datter 
Maria Clara Wilhelmine So- 
strate Krabbe, * i Rendsborg 20. 5. 
1817, som blev gift sstds. 29. 5. 18463 
med Premier-Løjtnant Wilhelm Sovdak 
von Kühle, som faldt i slaget ved My- 
sunde 12. 9. 1850. — Pigebarnet har et 
mærkeligt Fornavn: Sostrate. Den 
mandlige Form Sostratos findes tit paa 
Græsk og betyder Manden, som redder 
eller bevarer Hæren. Hunkøn, Sostrate, 
findes flere Gange hos Komediedigteren 
Aristophanes, men hvor kunde Kaptaj
nen vide det fra?

En Del af denne Gaade blev løst, da 
jeg blev opmærksom paa, at Thomas 
Finke, — han var den længstlevende af 
alle de Mænd, der nogensinde har væ
ret Professor ved Københavns Universi
tet, — har været gift med en Pige, som i 
den Bryllupssang, som M. Paul Sper
ling, Rektor for Flensborg Latinskole, 
skrev (1590), havde samme Fornavn. 
»Nuptiis Thomæ Finckii ac S o s trat æ 
I v a r i n æ amici gratulabuntur«, til 
Thomas Finckes og Søster Ivars 
Bryllup ønsker Vennerne til Lykke, 
hedder Sangen. Bruden hedder altsaa 
Søster Ivars, og Sostrate er den humani
stiske Gengivelse af Fornavnet Søster. 
De efterfølgende Vers, »Idyllion de 

Fringillo« (Idyl om Finken)4) er et 
nydeligt Digt. Sostrate var født i Ol
denswort i Ejdersted 29. 8. 1574 som 
Datter af Selvejer Junge Ivars og Wabi 
Tetens. Fornavnet træffes igen hos Søn
nedatteren (*1635), som blev gift med 
Christen Ostenfeldt. Denne humanisti
ske Gengivelse af det bekendte Fornavn 
svarer til Seneca for Sønke eller D i- 
onysius for Dines; det kender man 
mange Eksempler paa, naar man er vant 
til at læse i Universitetsmatriklerne, 
hvor græske og særlig latinske Navne
former har holdt sig indtil det nittende 
Aarhundrede. Tilbage bliver Spørgs- 
maalet, hvorfra Kaptajnen i Rendsborg 
har faaet denne gamle Form. Det var jo 
ikke Officererne som var særlig stive i 
de klassiske Sprog; men det Spørgsmål 
kan der ikke svares paa.

Thomas Otto Achelis.

Noter:
*) Norsk slektshistorisk Tidsskrift 1953, 

S. 24-25.
2) Danmarks Adels Aarbog 1928, II, S. 

54—55; paa Grund af Christ-Sogns 
Kirkebøger kan følgende Rettelser 
foretages:
1) Friderica Sophia Carolina, g. 
Rendsborg 2. 9. 1823 (Olaf Ryes før
ste Kone)
2) Carl Heinrich Friedrich 
Ohle Jacob, * 15. 12. 1802
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3) Just Christian Friederich, g. 
Rendsborg 1. 10. 1844
4) Maria Friederica Antoinette 
Amalia, dbt. 10. 1. 1815
8) Maria Clara Wilhelmine Sostrate, 
g. R e n d s b o r g 29. 3. 1846
9) Adolph Carl Otto Ohle, * Rends
borg 30. 11. 18 10, dbt 31. 12. 1810 

3) Ikke 1847, som P. F. Rist, Olaf Ryes
Saga (1899) har det.

4) Fol. B 1 v, B 2 r.; Eksemplar paa 
det Kgl. Bibliotek, København

5) DBL.2 VII, S. 31.
g. = gift. dbt. = døbt.

HERREDSFOGED NIS HENRIKSEN 
OG VRÄGÄRD (Et sagn)

Den kendte rektor og slægtsforsker i 
Flensborg O. H. Moller (1715—96) ud
gav i 1761 et lille bind: Bericht von 
verschied. Ländern, Städten und Ge
genden des Herzogtums Schleswig. 
Heri fortæller han, hvordan Nis Hen
riksen tilegnede sig Vrågård.

På gården Vrågård boede et ældre, 
barnløst ægtepar, som havde en slægt
ning i deres tjeneste, og som de efter 
deres død havde tiltænkt gården.

Nis Henriksen bad så ejeren af Vrå
gård om at stå fadder. Efter dåbshand
lingen i kirken tog han den gamle mand 
med hjem, anviste ham hæderspladsen 

ved bordet og trakterede gæsterne vel 
rigeligt. Derpå bad han manden på Vrå
gård om at lade gudbarnet få overladt 
gården, da han jo ikke selv havde livs
arvinger. I sin beruselse gik han med 
til det, og de andre gæster, som herreds
fogden tog til vidner, mærkede i deres 
påvirkede tilstand intet.

Da så den gamle mand på Vrågård 
døde, tog Nis Henriksen gården i besid
delse og fik af kong Frederik tildelt 
visse friheder. Han sørgede dog for, at 
den oprindelige arving til Vrågård fik 
en anden gård i herredet.

Chr.

KATOLSKE PRÆSTER
Præsten i Bevtoft hed i 1473 hr. Knud. 

Han var i strid med bispen i Ribe, som 
ville fratage ham kirken og som tidli
gere havde frataget ham fire okser. — 
Hans Ahlefeldt på Tørning gik i forbøn 
for ham.

(Efter L. Bobé: Slægten Ahlefeldts 
Hist. IV, henv. s. 53).

Et notariatdokument fra 1520 oplyser, 
at præsten hr. Nicolaus Tukoni tidligere 
havde haft sognekaldene i Ensted og 
Felsted.

(Efter anførte værk II, henv. s. 54).
H.V.G.
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N. Black Hansen:

Åbenrå annaler 1524, 1584-1694
I løbet af sommeren udsendes som nr. 14 i Historisk Samfund for 

Sønderjylland’s skriftrække N. Black Hansen: Abenråannaler 
1524, 1584 — 1694. Det drejer sig om udgivelse, oversættelse og 
kommentering af et vanskelig læseligt håndskrift, der opbevares på 
universitetsbiblioteket i Kiel, og som giver værdifulde oplysninger 
vedrørende sønderjydsk personal- og lokalhistorie i 16. og 17. århun
drede. Annalerne er nedskrevne på latin, plattysk og højtysk af Aben- 
rå-provsterne Johannes Generanus (1584—1624) og Georg Hübsch
mann (1631—1672) og giver ofte malende skildringer af tidens menne
sker og tilstande.

Bogen kan af Historisk Samfunds medlemmer fås til en pris af 4 kr. 
ved bestilling hos samfundets kasserer adjunkt Knud Fanø, Frilands
vej 21, Tønder. I boglade bliver prisen 6 kr.

Til

Sønderjydsk Månedsskrift
Brorsonsvej 37

Tønder

Undertegnede ønsker at abonnere på bladet fra den / , 195

(Navn)

(Adresse)



Tryk: Th. Laursens Bogtrykkeri . Jernbanegades . Tønder . Telf. 215 50

Graasten Bank ALH
Kontortid 9—12 & 2—4 

Lørdag 9—1 
GRAASTEN

Sønderjydsk 
Tæppefabrik

A. R. KJÆR BY A/S 
HØJER

*

Haslev 
Gymnasium 
Kostskole for Drenge
Eksamensret til Mellemskole-, Real- 
og Studentereksamen.
Alle Oplysninger ved Her 
vendelse til Peter Kæst

Rektor, Hash

Snoghøj XS' 
Fredericia.

3 Maaneders Sommerskole.
5 - Vinterskole.

Skoleplan sendes.
Jørgine Abildgaard. Anna Krogh.

Bogtryk . Bogbind

Th. Laursens Bogtrykkeri 
ernbanegade 8 . Tønder . Telefon 2 1550

Aktieselskabet

C. 1. Christensens Papirhandel
ESBJERG

HEJMDAL
Landsdelens Blad

AKTIESELSKABET

NORDISKE KABEL- OG TRAADFABRIKER
KØBENHAVN F.

Spare- og Laanekassen 
for Hobro og Omegn

Brødrene 6r« A/s
KØLEANLÆG Vojens

Paul Themsen
Krusaa

Kolonial, Spirituosa, Køkken
udstyr, 

Trikotage, Herreekvipering

Tønder Landmandsbank A/s
Kontorer i Tønder - Skærbæk - Ballum - Brede - Brøns

Bylderup Bov - Frifelt - Højer - Tinglev - Visby

Restaurant tjTc&IlSen
C. Heiselberg

Krusaa

A-s FAXE KALKBRUD
Frederiksholms Kanal 16 Telefon Central 9123

JORDBRUGSKALK
97 pCt. kulsur Kalk i Varen, som den leveres 

ca. 100 pCt passerer 1 mm Sigte

Sønderjyllands Kreditforening 
Haderslev

Vestkysten
Syd- og Vest/yllands største Dagblad

Aksel Michelsen 
Kul- og Trælasthandel 

Tønder Telefon 21111

Svend Kirchheiner 
aut. Installatør

Vesterg 7 . Tønder . Tlf. 2204f

Tønder Mejeri 
telefon 2 20 26 |

Lolland-Falsters 
Folketidende
Stiftets største Blad

Nykøbing F.

Slot
Annoncørerne




