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    Anni og Jørn Jensen 

 
 Hejrskovvej nr. 45. 2010 

 
     Steffen Jensen 

 

 
 

 

Steffen 

 

 

 

 
Thea og Jørgen Nielsen 

Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. 
Areal 1957 16,8 ha. 

  
Billede ca. fra 1940.                                                Billede fra ca. 1975 

Hejrskovvej  nr.8 var oprindelig et lille husmandssted på et par tdr. land udstykket fra Stårupgård 1850. 

Gregers Hansen Møller køber jord til gennem Ribe Amts udstykningsforening 1909 og Peter Karkov og 

Jørgen Nielsen får købt hele arealet syd for gården, som blev solgt fra Karkovs gård Stårupvej nr. 12 

1909. Gården har derefter et samlet areal på ca. 16,9 ha. Oprindelig bestod ejendommen af den stråtækte 

bygning, som ses på billedet til venstre, og der var stald i den vestre ende. Peter Karkov bygger ny stald. 

Peter Karkov er født på Stårupvej 12 (bror til Kresten Karkov). Peter Karkov rejste 1914 til USA, på 

grund af frygt for at blive genindkaldt til militæret i forbindelse med første verdenskrigs udbrud, og blev 

der til krigen var slut. Peter Karkov fandt sin kone Merry i Amerika, og efter hjemkomsten køber de 

Hejrskovvej nr.45. Ægteskabet er barnløst, men de adopterer en lille pige(Klara Karkov, gift Klara 

Skjøtt). Peter og Merry bygger huset Stårupvej nr.6, hvortil der var 4,2 ha, (se Stårupvej nr. 6).  

    Jørgen Nielsen er født i Lundtofte og Thea er født i Øster Vedsted og de videre 

driver gården på traditionel vis med køer og grise, men Jørgen er også 

kreaturkommisionær. (sælger kreaturer for andre landmænd på eksportmarkeder) 

  Anni er født i Varnæs og Jørn Jensen er født i Brøns. I 

fællesskab får de moderniseret gården, men der er dårlig 

drikkevand på gården, og der er for lidt af det, hvilket 

gælder hele området. Jørn tager derfor kontakt til Gørding vandværk, og 1983 

får størstedelen af Stårup - Fonager vandforsyning fra vandværket i Gørding. 

 I mange år er Jørn bestyrelsesmedlem i Gørding 

Vandværk. Der bygges nyt maskinhus og garage 

og der tilkøbes ca.8 ha på Stenderup Fællesmark samt ejendommen 

Stårupvej nr.9 på 8 ha.  1990 indgår Anni og Jørn i et I/S med sønnen 

Steffen, og gården Hejrskovvej 41 på 29,6 ha bliver købt. 1992 bliver der 

bygget ny løsdriftsstald, foderlade og plansiloer til 120 køer. Januar 2000 

overtager Britta og Steffen gården, og ejendommen Hejrskovvej nr. 41 

(uden jord) overtages af Anni og Jørn. Steffen køber yderlig jord til fra  

Fonagergård, Annesmindevej nr. 6.  

2010 har gården et areal på 80,1389 ha. 
Ejere Matr.nr. 2.L  Stårup Fonager 

18 – 07 – 1856 Søren Chr. Nielsen 

13 – 02 – 1874 Hans Chr. Sørensen 

05 – 09 – 1879 Jens Peder Jensen 

20 – 02 – 1880 Andr. Jørgensen Bennedsen 

17 – 11 – 1905 Hans Daniel Mortensen 

28 – 08 – 1908 Rasmus Nielsen Højrup 

09 – 09 – 1909 Gregers Hansen Møller 

03 – 05 – 1918  Hans Lassen Petersen Karkov  

                         ( køber gården til søn) 

                1921 Peter Karkov 

19 – 03 – 1932 Thea og Jørgen Nielsen  

                1963 Anni og Jørn Jensen 

20 – 01 – 2000 Steffen Jensen (søn)              
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Hejrskovvej nr. 46 Matr.nr 2h Stårup - Fonager. 
Areal 1957 4,9 ha 

 
 Billede fra 1948.                                                Billede fra 1991. ( Ejendommen under ombygning) 

Ejendommen er udskiftet fra Stårupgård 1850 og var oprindelig på ca. 2 ha. men der er senere købt lidt 

jord til. Matr. nr. 2f er et lille stykke eng på ca. 0,5ha samt matr. nr. 6e Lourup, det er jorden, som ligger 

i en trekant mellem jernbanen og ejendommen. 1957 er der 4,9 ha til ejendommen. Marius Serup var, 

hvad man forstår ved en rigtig ungkarl. Han fik meget ud af den lille ejendom, 

men var yderst sparsommelig selv. Hans dyr blev plejet og passet med stor 

omhu. Marius fik med tiden bil, og det var en stor ting for ham. Før den tid 

kørte han på knallert, med hunden ”Bulder” halsende efter. Middagsmaden 

købte han i mange år hos Laura og Palle Nielsen for 1 kr. om dagen. Hjemme 

hos sig selv opbevarede han, kop –tallerken og kniv i en skuffe i 

køkkenbordet. Her tog han det frem – og her blev det sat tilbage efter brug 

(uvasket). Kom en nabo på besøg, blev han mødt med et ” Hwa vel do”. Det 

betød ”velkommen ” i hans verden.  

Inden hans død oprettede han et legat på 367.000. kr. Flot resultat på denne 

lille ejendom. Legatet kunne søges af sognets unge, helst husmands sønner – 

skole – kirke – plejehjem osv.  

( Billede: En stolt Marius med en nyudsprungen kaktus). Til hans begravelse fik alle, der var med: Suppe, steg og 

is – også nedskrevet i testamentet.     Fortalt af Astrid Buur Laugesen 

Marius Serup sælger til Karl Bertelsen, Hejrskovvej nr. 43, som lægger jorden ind under sin ejendom og 

videre sælger bygningerne til Svend Erik Møller, som straks går i gang med renovering. Svend Erik 

arbejder i Tyskland og får en tysk kæreste, som han flytter sammen med og bosætter sig i Kiel. 

Han har derfor ikke brug for Hejrskovvej nr. 46, men sælger den til sin bror og svigerinde Børge og 

Illona 1991. Illona er født i Jyderup på Sjælland og er uddannet smørebrødsjomfru, Børge kommer fra 

Tradsborg og var i over 40 år ansat på Tjæreborg Industri A/S. Efter overtagelsen fuldfører Illona og 

Børge renoveringen og køber tillige lidt jord til.  I dag har de et stort flot hus på 175 m
2
  med en 

tilliggende stor flot have. Areal 2010 - 2909 m
2
.          Maj 2010 

Ejere : 

27 – 06 – 1862 P. Chr. Bolding 

17 – 07 – 1863 Rasmus Hansen  

09 – 02 – 1872 Niels Jochum Pedersen  

14 – 05 – 1876 Jens Jepsen  

05 – 12 – 1879 Tilkøber matr. nr. 2f. (lille stykke eng syd for Stårupgård på 0,3 ha)    

17 – 02 – 1882 Christen Jepsen 

23 – 01 – 1891 Henrik Fr. Otto Mathiasen   

08 – 01 – 1892 Søren Jepsen Sørensen 

26 – 02 – 1909 Mogens Clausen  

17 – 04 – 1911 Hans Christensen(køber matr.nr. 6e) 

28 – 03 – 1913 Mads Brink 

02 – 05 – 1919 Hans Møller Andreasen  

06 – 02 – 1920 Herman Jensen  

20 – 08 – 1920 Jeppe Grøndahl 

07 – 08 – 1941 Kristian Edvard Appel  

01 – 12 – 1950 Marius Serup 

01 – 01 – 1985 Svend Erik Møller (kun bygninger) 

23 – 01 – 1990 Børge og Illone Møller  
 

                               Illona  og Børge Møller 
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Hejrskovvej nr. 47. Matr. nr. 2n Stårup - Fonager 
Areal 1957. 5,9 ha. 

 

 
Nybygget ejendom bygget 1907  fra syd – nord siden.                Billede fra ca. 1935 

Hejrskovvej nr. 47 er udstykket  fra 

Stårupgård 1850. 

Ejere: 
08 – 08 – 1856 Hans Jensen 

05 – 04 – 1867 Jens Jakob Sørensen 

11 – 04 – 1896 Jens Jakob Jessen 

28 – 08 – 1896 Jens Sørensen 

15 – 10 – 1897 Chr. Valdemar Bøtker 

09 – 03 – 1906 Carl Peter Madsen Beck 

22 – 11 – 1907 Samme på matr. nr. 15b  

14 – 12 – 1937 Ejner Clausen 

08 – 09 – 1999 Steffen Jensen      
                          

 

 

 

 

 

 

Hejrskovvej nr. 47  2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                   Ejner og Katrine  

 

Ejner og Katrine bliver gift 7-11-1937 og overtager Katrines 

hjem samtidig med, at plejeforældrene Kirstine og Carl Beck 

bliver boende på aftægt, og de bor sammen i 10 år. Der er kun 

en lille besætning på ejendommen, hvorfor Ejner tager 

forskelligt arbejde. 1947 bliver stalden ombygget til ca. 10 

jerseykøer og tilsvarende opdræt og plads til lidt grise. Ejner 

går nærmest i murerlære, og 1958 starter han som 46 åring, 

som selvstændig murer sammen med 2 - 3 andre landmænd. 

Et af de første støre byggerier var stalden på ”Risagergård” 

1964 og i de følgende år var de nogle efterspurgte murere. 

1977 holder Ejner som selvstændig murer, men tager forsat 

lidt arbejde. Katrine havde i mange år rengøringsarbejde på 

Gørding skole. 1999 bliver ejendommen solgt til Steffen 

Jensen, som lægger jorden ind under sin ejendom Hejrskovvej 

nr. 45, og Steffen beholder ejendommen som 

udlejningsejendom.  Samlet areal 2010  6392 m2   

Mere udførlig familieskildring er sendt til Gørding sognearkiv.                    
Marts 2010 

  Ejner Clausen er født 1912 i Kolding, 

men voksede fra 10. år op i Gjerndrup. 

Katrine er født 1913 i Gørding, men 

hendes mor dør i barselsseng, og Katrine 

bliver som nyfødt, sammen med søsteren 

Johanne, adopteret af moderens søster 

og svoger. Kirstine og Carl Beck                          

  
 

                                           Carl og Kristine 

Carl og Kristine emigrerer 1890 til Iowa 

USA hvor de køber et lille landbrug med kun 

2 kreaturer. Med flid og dygtighed ender de 

med at have en farm på 120 tdr. land, 60 

kreaturer og 5 heste. 

 Længslen efter Danmark og meddelelsen om 

at Kristines mor var alvorligt syg bevirkede,  

at de 1905 solgte farmen og rejste hjem til 

Danmark.  

Efter en kort bosættelse i Lunderskov køber 

de Hejrskovvej nr. 47 i marts 1906. Her 

bygger de nyt stuehus og udhus 1907, dræner 

jorden og arbejder ihærdigt med landbruget, 

hvilket gav dem en udmærkelse og en første 

præmie i markbrug fra husmandsforeningen.     
 

Carl Beck er  født 1863 i 

Norring ved Århus, men 

familien flytter til Sejstrup. 

Kirstine (født Smidt) er 

født 1871 i Hallund ved 

Gørding. 
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       Astrid & Hans 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                     

 
Hejrskovvej 48 før gården brænder 1916               Hejrskovvej 48 ( Foto ca. 1975) 

 

Billede tv. Mathias Appel med de 2 russer heste, som han kører mælk med. Dernæst hans kone Amalie, 

som er født på gården. Dernæst Amalies søster og svoger Johanne og Laust og datter Ane. 

Mathias Appel kører mælk med de 2 russer heste, og på hjemvejen fra mælke turen ser han det ryger fra 

hans ejendom. Men selv om han skynder sig hjem, brænder ejendommen helt ned. En tjenestepige blev 

mistænkt for at have sat ild på, men selv om de var i retten, bekendte hun aldrig. 

Ca. 1960 sælger Robert Lindberg matr. nr. 3o samt et stykke eng i Fonager, og gården kommer ned på 

ca. 10,2 ha.  

 1959 køber Astrid og Hans Laugesen ejendommen, der er på det tidspunkt 8 køer 

+ opdræt, 3 søer og nogle fedesvin samt 125 høns. 1970 bliver stalden lavet om 

til 54 grisesøer med salg af smågrise, men 1978 sælges søerne, og Hans får 

arbejde hos murer Egon Sørensen. Astrid, som har en kontoruddannelse, bliver 

ansat af DSB på posthuset i Gørding, og har ansvaret for posthuset gennem 19 år. 

Hans og familie var meget interesserede i gymnastik. Hans var gymnastikleder i 

Gørding Idrætsforening gennem 25 år. I forbindelse med salg 1993 bliver 

matr.nr. 4q – 4r i alt ca. 3 ha. solgt til Jørn Jensen, Hejrskovvej 45 og ca. 5 ha. bliver solgt Svend Otto 

Jensen, Hejrskovvej nr. 50. Ejendommens samlede areal 2009 er på 1.8298 ha. 

 

Ejere : 

20 – 04 – 1860 Frederik Otto Paach 
10 – 04 – 1874 Marie Christine Frederiksen, f. Neve. Enke 

10 – 04 – 1874 Johan Daniel August Schlosser 

30 – 04 – 1880 Vindhardt Jessen 
06 – 06 – 1913 Mathias Appel 

20 – 08 – 1918 Samme på matr. nr. 4q 

10 – 01 – 1919 Samme på matr. nr. 4r 

25 – 02 – 1949 Samme på matr. nr. 3o  

08 – 09 – 1950 Otto Enevoldsen 

01 – 11 – 1951 Robert Lindberg 

Ca. – 1959 Salg af matr. nr. 3o (til Hejrskovvej 45) 

15 – 03 – 1959 Hans Laugesen 

15 – 12 – 1993 Britta Ehmsen, Kent H. Andersen 

                1997 Henrik – Terese     

                2002 Tommy - Kate                      

25 – 04 – 2005 Alan Nielsen Kloster – Annika Kloster 

 

 

 

 

 

Hejrskovvej 48. Matr. nr. 2 g m.m. 
                  Gården har 1957 et areal på 15,1 ha 
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                           Guldbryllup (1940) 

Torsdag den 21. november kan et i vide kredse kendt og afholdt 

ægtepar, Vilh. Peetz og hustru, Gørding fejre deres guldbryllup. 

Vilh. Peetz er født den 25. juli 1864 i Stårup og fru Kristine Peetz 

den 9. juli 1863 i Oxenvad, Sønderjylland 

Efter brylluppet i 1890 overtog Vilh. Peetz fødehjemmet i Stårup, 

som han med flid og megen dygtighed drev frem til at blive et 

mønsterbrug på egnen.  

I 1909 var han således i stand til at kunne forny såvel stuehus 

som udbygninger. 

 I 1926 solgte de ejendommen til sønnen Johan Peetz og flyttede 

 i nyopført hus i Gørding. 

 Vilh. Peetz har været formand for Gørding Husmandsforening 

og for Gørding Sygekasse i 28 år. Kristine har været en dygtig 

husmor. Foruden sønnen i Stårup har guldbrudeparret to døtre. 

Fru mure-mester Niels Nørgaard og fru arbejdsmand Chr. 

Thomsen, Gørding 

 

 
 Ester og Flemming 

 
Johan Peetz 25år 

Hejrskovvej nr. 49 Matr. nr. 2 d Stårup - Fonager 
Areal 1957 12,7 ha 

  
Hejrskovvej 49 ca. år 1957                Hejrskovvej 49 ca. år 1976 

  Hejrskovvej nr. 49 er udskiftet fra Stårupgård 1850. Slægten Peetz kommer fra Sydslesvig, og slægten 

Peetz har gården i 3 generationer. Efter salget 1958 flytter Helene og Johan til Esbjerg.  

 Flemming Andersen, der er født ved Vejen og Ester, der er født ved Hovborg, 

køber de gården, efter de har været forpagtere på en lille 

ejendom i 4 år ved Estrup. Der er på det tidspunkt kun 6 

køer, lidt grise og et par heste, så Flemming vælger at sælge 

dyrene medens han moderniser stalden, samtidig med at han 

kører 2 mælketure. Der indkøbes ny besætning og 1962 

bliver den gamle lade fjernet og der bygges garage m.m. 

1976 bygges der ny stald og foderlade, og besætningen kommer op på 40 

malkekøer. 1972 købes 3 ha. fra Annesmindevej nr. 6, og gården drives tillige med til forpagtet jord.  

Men udviklingen mod større landbrug er i fuld gang, da Ester og Flemming 1985 sælger gården til 

Svend Otto Jensen, Hejrskovvej 50. 

  Svend Otto vælger i første omgang at have lejefolk, men 1992 sælges ejendommen med 1,5 ha jord til 

Bente og Kim Thomsen. Både Bente og Kim er født i Esbjerg. Bente er uddannet maler, men skifter til 

uddannet fodterapeut. Kim er autoopretter med fast arbejde, og stalden udnyttes i fritiden til 

bilværksted. I998 bliver stuehuset kraftig renoveret og decemberstormen 1999 bevirkede, at der måtte 

nyt tømmer og tag på stuehuset. Ejendommen står nu som en flot lille lystejendom, som fortsat er 

noteret som en landbrugsejendom. Areal 2010. 15000m
2 

Ejere:          Rasmus Christensen 

         13 – 04 – 1860 Johan H. Wilhelm Peetz 

         26 – 03 – 1886 Wilhelm Peetz 

         26 – 06 – 1930 Helene Johan Peetz 

         01 – 11 – 1958 Ester og Flemming Andersen. 

         01 – 12 – 1985 Svend Otto Jensen.(Lægger jorden ind under sin ejendom)    

         19 – 02 – 1992 Bente og Kim Thomsen 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Kim og Bente Thomsen juni 2010 
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Anna Bodil & Sven Otto 

 

Hejrskovvej nr. 50. matr. nr.2 k Stårup Fonager 
Gården har 1957 et areal på 10,9 ha 

 
Billede ca. 1950    Billede ca. 2000 

 
    Ejere: 

                 Jeppe Feddersen (søn fra Stårupgård) 

19-11-1858 Lars Nielsen 

21-09-1866 Johan Frederik Julius Mathiasen 

13-08-1866 Henrik Fr. Otto Mathiasen, 

gavebrev 

25-06-1909 Elias Marius Hansen 

20-08-1912 Jens Jeppe Hansen 

01-11-1918 Anton Paulsen 

06-07-1917 Køb matr. nr.12b og 12d 

01-09-1922 Anton Sørensen 

11-09-1925 Køb matr.nr. 13b 

12-11-1927 Peder Martin Madsen 

04-11-1929 Thorvald Kr. Smidt Jensen 

03-07-1941 Aksel Pjengaard 

22-01-1949 Chr. O. Hansen 

15 – 03 – 1979 Anna Bodil og Sven Otto Jensen 

Samlet areal 2009 41,0594 ha 

Ejendommen er udskiftet fra Stårupgård 1850, 

og der kommer forskellige ejere. Else og 

Aksel Pjengaard har gården i knap 8 år, 

hvorefter de køber hus i Østergade i Gørding. Chr. O Hansen kommer fra Starup, og bliver ca.1962 gift 

med Lydia, som kommer fra Fyn. De to laver rigtig meget ved ejendommen. 1967 bliver der bygget ny 

stald med plads til 23 røde køer. 1970 købes 8,6 ha fra ”Fonagergård” Annesmindevej nr. 6, og 1975 

bygges nyt maskinhus. Lydia er tillige et rigtigt livstykke og skriver bl.a. sange til festlige lejligheder. 

1979 vælger de at sælge og flytter i nybygget hus Fyrrevænget nr.1 i Gørding.  

Sven Otto kommer fra Hemmet og Anna Bodil fra Andst og med deres køb i 1979 kommer der igen 

rigtig gang i byggeriet. Sven Otto er 100 % jersey mand, og der 

bliver straks bygget ny løsdriftsstald og foderlade med plads til 70 

jersey køer, -løbende bliver der moderniseret, 1992 bliver der 

bygget til stuehuset. 1985 købes naboejendommen Hejrskovvej nr. 

49, og ca. 14 ha. tillægges ejendommen, 1993 købes yderlig ca. 5 

ha fra Hejrskovvej nr. 48 og gården får et areal på 41 ha. Sven 

Otto er aktiv med i bestyrelser for jersey kvægavlsforeninger i 20 

år, og også en aktiv udstiller på dyrskuer. Anna Bodil er uddannet 

lærer og har sit arbejde på Gørding skole, og sammen deltager de 

aktivt i sognets anliggender.              


