Stårupvej nr. 3. Matr. nr. 2 t
1957 er der et areal på 12,8 ha.

Billede af Stårupvej nr. 3 ca. 1950

Ellen og Kenneth med børnene Nikolaj og Signe
(foto august 2010)

Der har været følgende ejere:
18 – 07 – 1884 Hans Peder Lassen
15 – 04 – 1887 Søren Madsen Beck
04 – 03 – 1892 Hans Severinsen (søn fra Gørdinglund)
03 – 06 – 1898 Samme skøde på matr. 1a – 1b (Jord som har tilhørt Gørding Præstegård)
05 – 08 – 1927 Enevold Severinsen (søn)
09 – 03 – 1939 Broder Holm
19 – 11 – 1946 Christian Hedevang Hansen
09 – 03 – 1950 Erna og Johannes Jessen
Enevold
Erna & Johannes Jessen
30 – 09 – 1996 Ellen og Kenneth Kirkegaard Nielsen
Severinsen
Samlet areal 2010, 1,0057 ha.
Gården er udstykket fra Stårupgård 1850. Enevold Severinsens far Hans Severinsen er født på
Gørdinglund, som på dette tidspunkt var på ca. 150 tdr. land, og Enevold Severinsen er opnævnt efter
sin bedstefader. Enevold Severinsen har til mig fortalt, at han er født 1898, og da han skal begynde at
gå i skole, får hans bedstefar, som den store gårdmand han er, lavet det sådan, at lille Enevold kom til
at starte i Gørdings skole i Søndergade. Begrundelsen var, at bedstefaderen mente, det var en bedre
skole end Stårup skole. Enevold kunne endvidere berette om, hvor benovet han dengang var over alt
det byggeri, der var i Gørding, og ikke mindst var han imponeret over, da apoteket 1904 blev bygget,
med trappen op til apoteket. Enevold berettede endvidere, at dengang havde man ikke elektrisk lys,
men sad om aftenen med et tællelys eller en petroleums lampe.
På Stenderup Fællesmark boede en indvandret smed fra Tyskland, der hed Wilhelm Kaul. En aften
havde smeden været på besøg på en lille ejendom, og da han blev trængende gik han ud for at lade sit
vand. Da han kom ind igen sagde han: ”Den nat, den er så sort som kul”. Dagen efter blev konen på
ejendommen klar over, hvorfor han havde sagt sådan, for da hun lukkede døren op til klædeskabet i
gangen, kunne hun se, at smeden havde tisset ind i klædeskabet, og ikke ud af gangdøren, og den
historie blev til megen morskab. Siden gik det ikke Enevold så godt, hans kone døde fra ham, medens
hans boede i Stårup, og økonomien blev dårlig, så han flyttede til Bøel, og igen til en lille ejendom på
Annesmindevej, og arbejdede en del år på Gørding Andelsfoderstofforretning. Broder Holm ved jeg
ikke noget om. Kristian Hedevang Hansen kom fra Vejrup, han havde efterfølgende i mange år en
gård på Bjerndrupvej i Vejrup.
Erna og Johannes Jessen kom begge fra Skads, og køber gården uden besætning, men køber straks 8
køer af blandet race herunder jersey, for båsene i den gamle stald var små. 1959 bygger de ny stald
med plads til 15 røde køer og opdræt + 6 grisesøer, som de feder grisene fra. 1977 bygges tillige nyt
maskinhus. De køber 1 ha jord til, men sælger så jorden fra ejendommen til Stårupgård 1985. Erna og
Johannes var flittige mennesker, der fik meget ud af deres ejendom. Johannes sad i en periode i
bestyrelsen for Gørding Husmandsforening. Bygger 1996 nyt hus på Gabelsvej i Bramming.
Med Ellen og Kenneths køb af ejendommen sker der igen noget. Både Ellen og Kenneth kommer fra
Bramming. Kenneth er uddannet elektriker og Ellen er børnehavepædagog. De moderniserer og
udvider stuehuset med noget af staldbygningen og har i dag en lille dejlig lystejendom.
29

Stårupvej nr. 4. matr. nr. 2c Stårup - Fonager
Areal 1957 1120 m2

Stårupvej nr.4 ca. 1950. (Bemærk vejen går videre til Stårupgård) Stårupvej nr.4 juni 2010 ( Arne B. & Preben)
Stårupvej nr. 4 er udskiftet fra Stårupgård 1850 og bygget af Ane Dorthea og Fedder Andersen.
Fedder Andersen ønskede at nyde sit otium på denne lille ejendom sammen med sin kone Ane Dorte
Jepsdatter, efter at de har afstået Stårupgård til deres ældste søn, Anders Feddersen tinglæst 11/1
1850.
Fedder Andersen dør 1961 og enken Ane Dorthea Jepsdatter sælger ejendommen 1862 til Hans
August Henningsen, som samtidig køber et lille stykke eng matr.2f af sønnen fra Stårupgård, Chr.
Peder Feddersen, et stykke eng, som 1915 bliver solgt fra igen til (Karkovs gård) Stårupvej nr. 12.
Skjøde: Underskrevne Ane Dorthea Jepsdatter, Enke efter afdøde Aftægtsmand Fedder Andersen, tilstår at have solgt og
overdraget, ligesom jeg herved sælger, skjøder og fuldkommen overdrager til Hans Peter Henningsen det på Parcellen
matr. nr. 2c i Stårup af min mand opførte Huus, bestående af 7 fag, tilligemed sammes muur og nagelfaste Appertinentier,
navnlig som det af kjøberen er tiltrådt. - Det bemærkes, at Parcellen matr. nr. 2c tidligere har været overdraget min mand i
Leje.
Da nu kjøberen Hans Peter Henningsen har berigtiget den herfor accorderede kjøbesum 300 rdl., nævner Tre Hundrede
Rigsdaler, så skal bemeldte Huus fremtidig tilhøre ham, som hans fuldkomne og uigjenkaldelige Ejendom med de samme
Herligheder, Rettigheder, Pligter og Byrder, hvormed jeg selv har ejet samme, og hvortil jeg er hans hjemmelsmand efter
Loven.
Under min Hånd vidnefast. Nærværende i Holsted den 8 Juli 1862. Ane Dorthea Jepsdatter med ført pen. - Til
Vitterlighed S. Nielsen. - Læst den 1. august 1862.

Ejere:
1850 Fedder Andersen
01 – 08 – 1862 Henning August Henningsen på matr. nr.2c & 2f
08 – 11 – 1921 Hans Hollænder. ( datter Anna Hollænder er gift med Kresten Karkov )
19 – 10 – 1942 Bodil & Jeppe Madsen (Kun på huset) Jeppe Madsen er født i Gørding og er
hjemmeslagter. Kresten Karkovs bror, Peter Karkov, har overtaget det tilliggende jord ca. 1930 og
bygger hus og stald derpå.(Stårupvej nr. 6)
Bodil Madsen, enke
Ca.1990 Anette og Kim Kærlev . Anette og Kim gennemrenoverer huset,
herunder ny ydermur og tag og køber også ca. 1ha. jord til, som bliver delvis
tilplantet. 2001 holder de bryllup, men ægteskabet holder ikke, så 2005 må Anette
sælge ejendommen.
24 – 08 – 2005 Arne Bjørnerud / Preben Ulrich Pedersen. Arne Bjørnerud
Bryllupsbillede af Anette
kommer fra Norge, men har siden 1969 boet i Danmark, har arbejdet i charter
og Kim med sønnerne
branchen (Simon Spis)
Morten og Søren. 24-11Preben Ulrich Pedersen er født i København, men er nu lektor og forsker for
2001
folkesundhed på Århus Universitet. Samlet areal til ejendommen 2010 12150 m2.
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Stårupvej nr. 5. Matr. 2 b. Stårup - Fonager
Areal 1957, 26,9 ha.

Stuehuset, hvor der formentlig oprindelig i den
vestre ende, har været en lille stald.

Nyt stuehus opført 1951. Gl. stuehus lå mellem
vejen og det nye stuehus. Foto 1997

I fl. folketælling 1845 bor husmand Mette Marie og Niels Hansen på ejendommen, og de har bygget
den første ejendom og lever af deres jordlod. Niels Hansen er søn af fæster Hans Hansen, Stårupgård.
Gården er udstykket fra Stårupgård, og der kommer forskellige ejere.
Peder N. J. Skov havde oprindelig en gård i Spandet, men da tiden nærmede sig, at deres søn Michael
skulle være tysk soldat, flyttede familien til Stårup. Michael Skov fik en god landmandsuddannelse, og
var i en periode i Amerika. Efter faderens død 1904 overtager Michael Skov
gården sammen med sin kone Kirstine, som stammer fra Tuesbøl, Brørup.
Michael Skov bygger ny stald, men ægteskabet er barnløst og 1931 sælger de til
Chr. Frandsen Christensen, og de bygger nyt hus i Nygade nr.7 Gørding. Chr.
Frandsen Christensen er ungkarl, da han køber gården, men bliver gift med sin
husholder Else, som stammer fra Knorborg, og sammen får de datteren Bodil.
Else & Chr. Frandsen
Chr. Frandsen er en dygtig landmand, der sammen med Else får bygget nyt flot
stuehus. H an er også en del år formand for Gørding Mejeri og med i Gørding
sogneråd.
Ca.1966 sælges gården til Bodil og Thomas Hansen (Thomas kommer fra
Sønderjylland), og de følger med tiden, får løbende gården moderniseret og køber
også lidt jord til, så de kan videresælge en veldreven gård til deres ældste søn
Bjarne, gift med Lisbeth. Bjarne har en mekaniker uddannelse og forsætter med at
arbejde som mekaniker, hvorfor malkekøerne bliver sat ud og erstattet med
kødkvæg. Bjarne bygger tillige stort maskinhus og kører lidt maskinstation.
Thomas & Bodil
Lisbeth er født i Grimstrup, er uddannet blomsterdekoratør og har fast arbejde på
Gørding Kirkegård.
Gården har fået nyt tag og stuehuset er blevet renoveret og er nu fuldt moderne.
Gården har 2010 et areal på 30,6942 ha.
Følgende har boet på gården:
1845 Mette Marie og Niels Hansen på lejet jord. (kommer fra Stårupgård)
Ejere:
04 – 07 – 1856 Jeppe Feddersen (søn fra Stårupgård)
10 – 12 – 1869 Bendix Hansen
03 – 03 – 1882 Severin Knudsen Hansen
06 – 06 – 1884 Asmus Hansen
20 – 05 – 1884 Peder N. J. Skov
04 – 03 – 1904 Anne Marie Skov, enke
04 – 03 – 1904 Michael Pedersen Skov
18 – 09 – 1931 Chr. Frandsen Christensen
Ca.
1966 Bodil og Thomas Hansen
01 – 04 – 1994 Lisbeth og Bjarne Hansen
Lisbeth, Nanna & Bjarne
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Stårupvej nr.6 Matr. nr. 2 v Stårup Fonager
Samlet areal 1957 4,2 ha
Ejendommen er bygget på jord udskilt fra Stårupvej nr. 4 ca. 1932 og havde et tilliggende, da Merry og
Peter Karkov 1930 byggede huset, på 4,2 ha. Det var Peter Karkovs brors svigerforældre der ejede
Stårupvej nr. 4 og det er formentlig i forbindelse med arv med hans broder Kresten Karkov, at Peter
overtager jorden. Peter bygger også en lille stald til og lever af at drive ejendommen. Efter Merrys død
overtog plejedatter Klara og Johan Skøtt ejendommen. Efter Johans død sælger enke Klara Skjøtt jord
fra til Stårupvej 4 og Stårupvej 5. ca. 1990. Tilbage bliver der et restareal på 1,84 ha.
1993 køber Majbritt og Tommy ejendommen. Majbritt er butiksassistent og Tommy tømrer, men
2004 flytter de fra hinanden og Tommy bliver eneejer.
Ejere.

1930 Merry og Peter Karkov (se også Hejerskovvej 45)
Ca. 1958 Klara og Johan Skjøtt
1986 Klara Skjøtt
Ca. 1993 Majbritt og Tommy Ole Rasmussen
26 – 11 – 2004 Tommy Ole Rasmussen

Samlet areal 2009, 18405m2
Jordefærd i Gørding. Okt 1954
Under stor deltagelse er fhv. gårdejer Peter Karkov,
Stårup , stedt til hvile på Gørding kirkegård. Til båren
var sendt et væld af smukke blomsterdekorationer og
kranse, blandt hvilke flere bar signerede bånd.
Følget samledes i hjemmet, og efter en kort andagt,
ved skoleinspektør Larsen Pedersen, førtes båren til
kirken. Her indledtes højtideligheden med salmen
”Tænk, når en gang”. Hvorefter pastor Aksel Petersen
holdt en trøsterig mindetale ud fra et ord i Galaterbrevet og sluttede med at udtale: I al sin stilfærdighed
var Peter Karkov en mand, om hvem det med rette
kan siges, at han ville det gode, var udholdende og tro.
Nu er han borte, og der er en, som bliver ensom, og
som vi ønsker Peter Karkovs sjæl i Guds hånd , vil vi
også ønske Guds velsignelse for hans hustru i
ensomheden.
Pastor Petersen foretog jordpåkastelsen og sluttede
med bøn, og bedeslagene lød over graven.

Tommy Ole Rasmussen (foto august 2010)
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-Stårupvej nr 8. Matr nr. 2 x
Areal 1957 2,8 ha.

Billede fra ca. 1950
Den lille ejendom bliver udstykket fra Stårupgaard 1914 og er på 2,8 ha. Den første ejer er Anders
Andersen, som er den ældste søn af en børneflok på 5 fra Staarupgaard. Anders er snedker og ernærer
sig med lettere snedker og murerarbejde, samt spiller violin til fester sammen med en der hedder
Rasmus Ølgård. Anders Andersen lever ugift, og tager sig selv af dage 1938.
Anders Andersens søskende som arver ejendommen, sælger til Kristian Jørgensen, som frasælger matr.
nr. 2y. Peder Jørgensen får igen det frasolgte jord lagt under ejendommen. Samlet areal 2,8 ha.
1948 køber Hans Ravn ejendommen. Hans Ravn var landmand, og havde inden
købet Fællesmarkvej 16. Datteren Marie Kristine Ravn
overtog huset efter hendes forældre 1988, efter at Hans
Ravn igen havde solgt jorden matr.nr. 2y tilbage til
Stårupgård. Den 23 – 12 – 2003 køber Jimmi Thiim
ejendommen, og stuehuset bliver næsten bygget helt
Marie K. Ravn
om, ligesom der kommer ny garage.
2
Samlet areal 2009, 1734m
Hans & Kirstine Ravn
Hans og Kirstine Ravn
Ejere:
1914 Anders Andersen
1938 Fire søskende fra Stårupgaard
Kristian Jørgensen
16 – 12 – 1946 Peder Jørgensen
1948 Hans Ravn
1988 Marie K. Ravn
23 – 12 – 2003 Jimmi Thiim
Tanja og Jimmi Thiim foran det endnu ikke færdigt
nyrenoverede hus. Tanja, som kommer fra Tinglev, er
social og sundhedshjælper og arbejder på Plejecenter
Østergården og Jimmi, som kommer fra Bramming, er
uddannet maskinarbejder med arbejde på Alslev
Rustfri Montage A/S
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Stårupvej nr.9 Matr. 4c Stårup Fonager
Areal 1957 8,1 ha.

Stårupvej 9. ca. 1980

Stårupvej 9. 2010

Ejendommen er udstykket fra Klostergård 28 – 1 – 1859 med et areal på ca. 11 ha eller 20 tdr.l. men
bliver senere reduceret med ca. 2,5 ha som bliver købt af naboejendommen 1922. Ca.1920 bliver der
bygget ny stald. 1931 bliver ejendommen købt af Gitte og Rudolf Madsen. Gitte er født på Petersgård
i Bjerndrup og Rudolf er født på Grevegården i Glesborg på Djursland. Rudolf gik meget op i avl og
havde i mange år 6-7. højt ydende røde køer, med hvilke han har fået mange dyrskuepræmier. Senere
gik han over til høns og svineavl og havde en svine fremavlsbesætning, som kaldtes Stårup Svine
Fremavlsbesætning.
Datter og søn Ellen og Erik overtager 1974 ejendommen, jorden bliver forpagtet ud, og bygningerne
lejet ud, men med Ellen og Ernst overtagelse bliver det en slags sommerhusbeboelse.
Ca. år 1995 bliver ejendommen solgt til Steffen Jensen, Hejrskovvej nr. 45, som lægger jorden ind
under sin gård. Steffen videresælger bygningerne til Steen Bramsen Ravn januar 2003, som år 2004
opfører en helt ny villa med tilhørende værksted. En efterfølgende skilsmisse er grunden til en ny
skødedato 21 – 11 - 2005.
21 – 11 – 2005 Steen Bramsen Ravn
Samlet areal 2010, 11345m2
Ejere:
20 – 01 – 1859 Hans Peter Nielsen
30 – 06 – 1865 Mads Nilsen
22 – 07 – 1870 Hans Knudsen
01 – 08 – 1913 Carl Marinus Nielsen
28 – 06 – 1918 Niels Peder Nielsen
15 – 03 – 1926 Guttorm Hansen
04 – 04 – 1931 Rudolf Madsen
20 – 05 – 1974 Børnene Ellen og Erik Madsen
1979 Ellen & Ernst
1995 Steffen Jensen
01 – 2003 Steen Bramsen Ravn
21 – 11 – 2005 Steen Bramsen Ravn

Steen og Mona foran deres flotte stuehus.
Mona, som født i Nørå, er uddannet social og
sundhedsassistent, og Steen, som er vokset op på
Præstkjær Fiskeri ved Brørup, arbejder ved M.T.
Højgård som gulvlægger.
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Stårupvej nr. 11. Matr. nr.4 b. Stårup Fonager
Areal 1957 13,7

Øverst. t.v. Stårupvej nr.11 ca. 1950
Øverst t.h. Stårupvej nr. 11 ca. 1980
Som det fremgår af billedet, har Preben og Gudrun renoveret ejendommen.
Nederst t.v. Preben har lavet en flot monogram lysestage, som er skænket til Kronprins Frederik og
Marys bryllup 12. maj 2004. (Under hver lyseholder står et F for Frederik og midt i M for Mary)
Nederst t.h. Sten med navnet ”Pjaltenborg” som Preben og Gudrun kalder ejendommen.
Ejendommen er udstykket fra Klostergård 13 – 4 – 1849 med et areal på ca. 11ha. eller 20 tdr. land.
Slægten Tobiasen har ejendommen i ca. 67 år og køber 1922. 4,5 tdr. land mere til fra
naboejendommen. 1967 sælger Hans Tobiasen ejendommen, og det meste af jorden bliver lagt til
gården, der ligger syd for bækken, efterfølgende flytter familien til en gård i Gjerndrup. Preben
Paaske (født på Stenderup Fællesmark) og Gudrun (født i Nørbølling) køber ejendommen, hvor der
fortsat er et jordtilliggende, så der kan gå et par heste. Preben er uddannet smed og er i mange år
malkemaskine montør. Køber tillige smedeforretning i Holsted, hvor også Gudrun hjælper til, men de
beholder Stårupvej nr. 11 som deres faste beboelse. Preben og Gudrun forhandler i særdeleshed
haveredskaber samt jagt og fiskeriudstyr, og er ledende personer i Holsted ved byfester og lignende
arrangementer. Ulands hjælp til Tanzania gør de tillige et stort arbejdede for.
Ejere: 10 – 04 – 1849 Jørgen Hansen Møller
14 – 01 – 1892 Kirsten Juhl (enke)
15 – 01 – 1892 Gregers Hansen Møller
16 – 04 – 1900 Anton Georg Tobiasen (stammer fra Vejrup)
27 – 10 – 1922 køb af matr. 4d (ca. 2,5 ha)
07 – 02 – 1952 Signe og Hans Tobiasen
13 – 11 – 1967 Hans J. Kruse
03 – 02 – 1968 Gudrun og Preben Juhl Paaske
Gudrun Paaske
Samlet areal 2010, 7664 m2.
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Stårupvej nr. 13 Matr. nr. 4e Stårup Fonager
Samlet areal 1957, 4085m2

Matr. nr. 4e er udskilt fra Klostergård og solgt af enke Marie Drejer 1925 til Peter Grejsen.( areal 0,
4085 ha). Peter Grejsen er født på Stenderup Fællesmark og fulgtes med Peter Karkov til USA ved 1.
verdenskrigs udbrud 1914. I Chicago træffer Peter Alma Bundgård, som stammer fra Darum. Efter
hjemkomst og giftermål med Alma, køber han matr. nr. 4e, bygger nyt flot hus og starter med
produktion af cementsten ved hjælp af sand, der ligger på grunden, Der bliver produceret mange
cementsten, men sandets kvalitet var ikke så god, så produktionen måtte senere opgives.
Alma var god til syning og syede lidt for folk, ligesom hun underviste i syning.
Deres datter Anna og svigersøn Otto overtog huset efter dem. Og med fulgte
Marius Grejsen (bror til Peter Grejsen), som i mange år var kørelærer og drev
køreskole fra stedet. Otto Skov Hansen havde i mange
år fast arbejde på Jydsk Andel i Esbjerg, men i 1962
dør Anna fra ham og fra 3 små børn. Ella, som kommer
fra Esbjerg, flytter efterfølgende ind i hjemmet til Otto
og børnene, og med Ella får børnene en rigtig god
Familien Anna og Otto
plejemor.
Skov Hansen
Ella og Otto
Decemberstormen 3. dec. 1999 var hård ved
bygningen, og mellem bygning bliver fornyet. Med Emmy og Carstens
overtagelse af ejendommen sker der igen noget. Emmy,
som kommer fra Hovborg egnen, er uddannet social og
sundhedsassistent med arbejde i Holsted, og Carsten er
uddannet murer med speciale i gulvfliser. De bygger en
helt ny garage bygning til, hvor der ovenpå er værelser,
og gennemrenoverer tillige det resterende stuehus, så i
dag har de en flot næsten helt ny moderne bolig.
Ejere:
06 – 12 – 1925 Alma og Peter Grejsen
1952 Anna og Otto Skov Hansen
Emmy og Carsten Skov Hansen (Foto aug. 2010)
28 – 11 – 2003 Emmy og Carsten Skov Hansen
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