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Forord 

Stårup - Fonager 

 
Ejler Nielsen udgav, medens han levede og var tilsluttet Gørding sognearkiv, 

forskellige ejerlavs beskrivelser med gårde fra Gørding sogn, men nåede ikke 

at beskrive Stårup - Fonager. Ejler har dog lavet kopier af skøder og handler 

m.m., samt gårdenes areal 1957, som jeg har nydt gavn af, nu da jeg har 

prøvet at fortælle om udviklingen på de forskellige ejendomme. Til gengæld 

ved jeg, at Ejler i sin tid nød gavn af, at jeg på et tidspunkt købte matrikelkort 

fra udskiftningen (fra ca. år 1800) fra Kort og Matrikelstyrelsen, hvorpå 

ejernes navne var påskrevet. Matrikelkort som nu ligger i Gørding 

Sognearkiv.  

Medens Ejler endnu levede, lovede jeg Ejler, at jeg ville forsøge at skrive om 

Stårup-Fonager, og med disse ejendomsbeskrivelser, tror jeg alle Ejerlav fra 

Gørding Sogn er beskrevet, og findes i Gørding Sognearkiv. Noget af det jeg 

har lavet en del ud af er, at finde gamle billeder af gårdene, og få fotografier 

af dem med, ligeledes har ejerne været kontaktet, og i nogle tilfælde tidligere 

ejere og familie, hvorfra gamle billeder er blevet affotograferet. Fæstebreve 

fra de ældste gårde i Stårup er afskrift af fæstebreve, som befinder sig på 

Landsarkivet i Viborg, som jeg har fået Vagn Husted Madsen til at lægge om 

fra gotisk håndskrift til vort nuværende skrift romansk, men også omtale om 

fribønder er hentet fra Vagn Husted Madsens bog ”Bramming Hovedgaard”. 

Der findes flere fortællinger, som er fortalt af personer, som har fortalt om det 

beskrevne og blandt disse personer, vil jeg kun nævne nu afdøde Anton 

Knudsen og Hans Karkov. Der kan stadigvæk findes mere at berette, blandt 

andet ville jeg gerne have nøjagtige skødedatoer på alle ejendomshandler fra 

nyere tid. De fleste har jeg fundet. Blandt andet har Grethe og jeg været på 

Landsarkivet i Viborg her i sommer, men hvor jeg ikke har dem, er der 

skrevet ca.. Når det gælder Fonager ejerlav, er der huse i Gørding som heller 

ikke er med. Hele arbejdet med denne beskrivelse har stået på i flere år, og nu 

har jeg valgt at afslutte det, med det jeg har.  

                                                                  Sejersgården 20. Okt. 2010. 

                                                                                        Vagn Olesen.        


