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     Johanne & Niels Boe 

 
Svend Otto Sørensen 

Fonagervej nr. 2 Matr. nr.6b Stårup - Fonager 
Ejendommens areal 1957 13,4 ha. 

 
Fonagervej nr. 2. ca. 1955                                       Ingeborg og Henning  maj 2010 

 

Ejendommen er udstykket fra Bækgaard Fonagervej nr.1. 1862 

og der kommer forskellige ejere, hvor Boe slægten køber 

gården 1896 og sønnen Niels Boe køber et lille stykke jord 

matr.nr.6am på ca.1ha til. (beliggende syd for gården og ligger 

ind i det samlede areal). Johanne og Niels 

Boe driver gården på traditionel vis med 8 

- 10 køer og nogle grise. 

1981 sælger de ejendommen til ungkarl 

Svend Otto Sørensen. Svend Otto er flittig og har tillige fast arbejde på en 

maskinstation. I forbindelse med en større jordfordeling 1986 bliver jorden solgt 

fra. 1987 bliver bygningerne solgt til Ingeborg og Henning og Svend Otto 

overtager sit hjem i Sejstrup.  

Ingeborg og Henning deltager aktivt i mange af sognets gøremål. Ingeborg er 

født i Bolding ved Glejbjerg og er uddannet ernæringsassistent - har fast arbejde på ”Plejecenter 

Østergården”. Henning er født i Rødding, er uddannet elektriker og har fast arbejde. I fællesskab har 

de næsten ombygget gården. Som det ses af ovenstående billede, er der kommet ny mur og vinduer i 

stuehuset. Nyt tag på hele ejendommen og inde i stuehuset er der også sket en renovering med 

overgang til moderne bekvemmeligheder.   Maj 2010 

 
Ejere: 

21 – 02 – 1862 Peder Johansen  

21 – 02 – 1862 Samme på kirketienden 

01 – 03 – 1867 Simon Jepsen  

17 – 10 – 1873 Ebbe Mortensen  

24 – 11 – 1893 Laust Hansen  

06 – 12 – 1895 Chr. Rasmussen Larsen 

21 – 02 – 1896 Chr. Nielsen Boe. 

12 – 09 – 1913 Samme på matr. 6k 

29 – 01 – 1923 Meta Katrine Boe, enke (skifte) 

29 – 01 – 1932 Niels Boe 

02 – 07 – 1935 Samme på matr. nr. 6am 

                1981 Svend Otto Sørensen 

02 – 06 – 1987 Ingeborg og Henning Lorenzen 
 

 

 

 

 

 

                             Sølvbryllup  1957 

Et agtet og afholdt ægtepar, gårdejer Niels Boe og hustru , 

fru Johanne Margrethe Boe, Fonager , kan fredag den 14. 

juni fejre sølvbryllup.  

Sølvbruden er datter af afd. Martin Kock, Stårup (Hejer-

skovvej nr.43 ) og  sølvbrudgommen er født på sin ejen-

dom som søn af afdøde gdr. Chr Boe. Ved giftermålet for 

25 år siden overtog Boe ejendommen, som ægteparret 

siden med megen flid har drevet frem, bygget nyt til og i 

det hele taget skabt sig et godt landbrug. Der er 

gennemført orden ude som inde, og sølvbrudeparret er 

hjælpsomme og gæstfrie mennesker. I ægteskabet er der to 

døtre og en søn. At sølvbrudeparret gennem årene har 

vundet deres medborgeres tillid og venskab, vil de sikkert 

modtage mange beviser på, på deres festdag, der fejres på 

Gørding Afholdshotel. 
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Conrad & Eva 

Fonagervej nr. 3. Matr. nr. 6f Stårup - Fonager 
Areal 1957 2,6 ha 

Ejendommen er udstykket fra ”Bækgaard” Fonagervej nr.1 1893 

 
Fonagervej nr. 3. ca. 1954 medens Eva og Conrad Hansen havde ejendommen. Eva og Conrad køber 

ejendommen af Niels Chr. Nielsen, som i daglig tale blev kaldt Niels slagter, 

eftersom han var hjemmeslagter. Conrad startede i Fonager som lastbilchauffør, 

men gik efter salget af ejendommen over til at blive buschauffør, og startede sit 

eget selskab, under navnet Bramming Turistbusser aps. Conrad sælger til Viggo 

Grosmann, som kun havde ejendommen i kort tid og sælger til Vagn Knudsen, 

som var kontrolassistent. Ægteparret Thomas Gregersen var ældre mennesker, og Thomas havde 

nogle heste på ejendommen. Da Tina og Mikael Poulsen overtager ejendommen 1998, trænger det 

hele til en virkelig kærlig hånd. Tina er blomsterdekoratør med arbejde i Esbjerg, og Mikael er tømrer, 

og de er begge født i Gørding. Tina og Mikael vælger at bygge helt nyt, og som det ses nedenstående, 

har de i dag en virkelig flot ejendom, der er kommet lagerbygning til, eftersom Mikael sammen med 

sin bror Martin og far er medejer af familiefirmaet ”P. K. Poulsens tømrer/snedker forretning” 

Gørding. 

Ejere:  

24 – 11 – 1893 Ane Rasmussen  

24 – 11 – 1893 Ole Chr. Thiedemann, vielse 

23 – 02 – 1900 Christoffer Madsen  

11 – 01 – 1918 Martin Peder Ebbesen Kjær 

19 – 07 – 1918 Vægtfabrikant Hans Chr. Danielsen 

31 – 08 – 1928 Niels Chr. Nielsen 

04 – 09 – 1956 Eva og Conrad Hansen 

08 – 02 – 1961 Viggo Grosmann   

01 – 04 – 1965 Vagn Knudsen  

05 – 03 – 1968 Håkon Sørensen 

      Ca.    1980 Thomas Gregersen 

27 – 02 – 1998  Tina og Mikael Poulsen 

 Samlet areal 2010.  2,6905 

 
Fonagervej 3.                                                       Mikael Poulsen og Tina Eskesen  (Foto juli 2010) 
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 Fonagervej nr. 4 Matr. nr. 19e Stårup - Fonager 

                                                     Samlet areal 1957 2,8 ha 

 

Billede fra 1948. Det er Catherine Houborg og et par børn -                 Fonagervej nr. 4. 1998 

der er på billedet. 
Hele matriklen nr. 19a ejes omkring år 1800 af Gørdinglund og var på ca.10 ha. men bliver senere 

opdelt i 5 parceller, hvoraf 19e er en af dem. Se Matrikelkortet tv. som går fra 1800 til 1860  

                                         Kort t.v. fra  

                                                       1800 viser at  

                                                       ejeren på det  

                                                       tidspunkt er 

                                                       Gørdinglund  
           Kort t. h. er fra 

             1869 og viser at                       Nr.4 

                                                       Fonagervej nr. 4 

                                                       er blevet bygget                                    
 

Det er en lille ejendom hvor der har været plads til 3-4 køer og lidt grise, og der blev leveret mælk til 

Gørding Andelsmejeri. Andreas Hauborg og hustru Catherine fik 11 børn, og der har været små kår. 

Andreas var vejmand og skulle jævne grus ud i hullerne på grusvejene, samt med le slå rabatter og 

vejgrøfter, og har formentlig bjerget græsset derfra, vejret det til hø og fodret sine kreaturer med det. 

1948 sælger de ejendommen, men bliver boende som lejere til 1954. Året hvor Andreas dør 73 år 

gammel, flytter enken og en datter Frederikke til Søndergade i Gørding. 

1966 køber Ketty og Børge Fyhn ejendommen, som da var i en meget dårlig forfatning, eftersom en 

storm havde gjort ejendommen næsten ubeboelig. Børge er på det tidspunkt arbejdsmand, men går 

senere i malerlære og bliver maler. Ketty og Børge fortæller, at de havde heller ikke meget til ekstra 

fornøjelser, da de købte ejendommen. Vandet i brønden viste sig tillige at være forurenet med coli 

bakterier, så der måtte laves en ny 70 meter dyb boring, men ved delvis selvrestaurering, får de 

efterhånden ejendommen totalt renoveret med tilbygninger og nybygninger. Ca. 1 ha jord tilkøbes 

1985 og med sønnen Peders overtagelse 1998, er ejendommen nu en lystejendom på 3,939 ha. hvoraf 

ca. halvdelen er plantet til. 
Ejere: 11 – 10 – 1867 Peder Johansen 

10 – 01 – 1873 Jens Pedersen 

23 – 01 – 1874 Nis A. Andersen 

28 – 07 – 1876 Søren Chr. Pedersen 

19 – 12 – 18 79 Søren Jensen  

06 – 02 – 1880 Søren Hansen 

24 – 09 – 1886 Køb af matr. nr. 20b 

24 – 11 – 1993 Sønnik Iversen Lund 

10 – 01 – 1919 Magnus Christensen 

02 – 05 – 1928 Køb af matr. nr. 10 og 11 

28 – 11 - 1933 Andreas Chr. Hauborg (vejmand) 

12 – 04 – 1948 Otto Haugaard, Brørup 

09 – 12 – 1948 Frederik Th. Andersen 

19 – 10 – 1954 Ole Nielsen.(barber)   

05 – 03 – 1963 Harry Møller  

01 – 08 – 1966 Børge Bonde Fyhn 

28 – 09 – 1998 Peder Bruno Fyhn                                                                 
 

           Inge og Peder Fyhn       Ketty og Børge Fyhn 
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Fonagervej nr. 5. Matr.nr. 5c Stårup - Fonager 
Ejendommens areal 1957 10,3 ha 

 
Fonagervej nr. 5 med det gl. stuehus                  Den nye gård 2010 

 

Ejendommen er udstykket fra ”Annesminde” Annesmindevej nr. 1 1862 

Ejere:  

04 – 07 – 1862 Henrik Benthin 

25 – 02 – 1868 Claus Fredrik Pedersen 

                          Niels Jensen 

27 – 05 – 1881 Ane Hansdatter enke (skifte) 

21 – 11 – 1884 Carl Chr. Nielsen 

01 – 04 – 1910 Ane Marie Nielsen f. Christensen, enke 

08 – 11 – 1912 Niels Peder Korsager 

09 – 03 – 1950 Otto Haugaard 

12 – 12 – 1955 Frederik Thaysen Andersen 

22 – 01 – 1977 Inge Thaysen – Alfred Pjengaard 

Samlet areal 2010. 12,7385 ha. 

 Frederik T. Andersen boede ikke på ejendommen, men lejede 

jord og stuehus ud. Det fortsatte, da datter Inge og Alfred 

Pjengaard overtog ejendommen, og de forøger endvidere 

jordarealet med 2,5 ha 1994 (købt fra Stårupvej 2). Selv om 

Alfred var muremester med flere svende i arbejde, var han også 

en dyreven, der havde en stor vildtbestand på sine marker, som om vinteren blev fodret, det 

bevirkede, at han 1991 fik diplom for vildtpleje. 2007 valgte Inge og Alfred at bygge helt nyt stuehus 

og nu har 3 generation Thaysen valgt at flytte ind på gården 

 

 
Inge og Alfred Pjengaard Østergade 24B               Chauffør Tonny Antoft og logistikøkonom 

                   Sandra Thaysen Kirkegaard 
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Karen & Jørgen Jørgensen  

      
Alfred Jørgensen 

 

 

Fonagervej nr. 7. Matr. 5b Stårup - Fonager 
Areal 1957 10,6 ha 

 
Fonagervej nr. 7. 1952. (i baggrund ses en stor tørvegrav).  Mads - Else Grethe - Henrik og Nils. Maj 2010 

 

Fonagervej nr. 7. er udstykket fra ”Annesminde” Annesmindevej nr.1. 1860.   

Karen og Jørgen Jørgensen der overtager ejendommen 1922, 

driver ejendommen på traditionel vis med køer og grise. Karen 

Marie Hansen er født i Tange, Jørgen er født i Bække. 1965 dør 

Jørgen, og Karen står ene med ejendommen. Sønnen Alfred, 

som er ungkarl, bor hjemme og driver gården for moderen, men 

tager også arbejde på Grønland i perioder. Først ved moderens død 1991 overtager 

Alfred ejendommen, men har forinden købt Søndergade 62b (se Søndergade 62 b)Efter overtagelsen 

flytter der en dame ved navn Kirsten ind hos Alfred, og de bliver gift, 1996 sælger de og flytter til 

Gørding.  

 Med Henrik og Else Grethes overtagelse sker de virkelig noget. Henrik er født i Skjoldbjerg ved 

Vorbasse og har arbejder som greenkeeper på Kaj Lykkes Golfklub i Bramming. Else Grethe er født i 

Grimstrup og er folkeskolelærer på Gørding Skole. Noget af det første de får lavet er, at ombygge 

stuehuset- bygger tillige nyt maskinhus i 1998, og så kom der en orkan i december 1999, som næsten 

væltede staldbyg-ningen, men der blev bygget en ny staldbygning, hvortil det etablerede maskinhus 

bliver inddraget, og hvori der om vinteren går/står en limousine fedekvægsbesætning. Med et nyt 

maskinhus i 2004, er det i dag et næsten nybygget fritidslandbrug.  

Samlet areal 2010. 10, 4107 ha. 

 

 

Ejere : 

13 – 04 – 1860 Ebbe Mortensen  

22 – 08 – 1873 Peder Chr. Jessen  

20 – 10 – 1876 Søren Chr. Pedersen  

19 – 02 – 1879 Søren Jensen 

30 – 04 – 1880 Jens Chr. Jensen  

06 – 08 – 1886 Niels Laue Nielsen 

02 – 07 – 1897 Hans Chr. Madsen  

18 – 10 – 1918 Jens Sørensen Beck  

10 – 11 – 1922 Jørgen Fredrik Jørgensen  

                 1965 Karen Jørgensen        

                 1991 Alfred Jørgensen 

28 – 10 – 1996 Else Grethe – Henrik Møbjerg Jensen                             Fonagervej nr.7. maj 2010 

 

 

 

 

 
                    Fonagervej nr. 7. 1996 
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Mary & Peter Schmidt 

 
  Marie & Peter Knudsen 

 

 

”Mosevang” 

Hejrskovvej 52. Matr. nr. 6an Stårup - Fonager 
Areal 1957 1,8 ha 

   
Mosevang ca. 1950. (bemærk hønsehuse t.v.                Mosevang 2010 

  ”Mosevang” er udstykket fra ”Annesminde” Annesmindevej nr.1 1923 og bebygget 1927 af Marie 

Jessen herunder et hønseri. På gårdspladsen kommer der en smuk muret blomsterkumme, som bliver 

fyldt med blomster, og der kommer stor have med frugttræer. 

   1937 køber dansk- amerikaneren Peter Schmidt og hustru 

Mary ”Mosevang” på tvangsauktion og Marys forældre Peter 

og Marie Knudsen bliver indsat som bestyrer på ejendommen, 

hvor der er kontrolhønseri. Mary og Peter Schmidt rejser 

derefter igen til USA, og efter at Peter og Marie Knudsen i 1944 har haft 

guldbryllup, dør Peter Knudsen, og Mary og Peter Schmidt kommer hjem fra USA på en kort visit, 

hvorunder de får Mosevang solgt. 

  I de følgende år kommer der forskellige ejere og hønsehuset forfalder og stuehuset trænger til 

renovering. I 1984 er der en ejendomsmægler ved navn Søren Henriksen, som skal sælge huset. Det 

resulterer i at Tage Skov køber agerjorden og lægger det ind under sin 

ejendom Annesmindevej 1.    

 Mosevang købes af Kirsten, som er født i Gørding og Kaj Skøtt, som er 

vokset op i Stårup, og nu sker der rigtig meget. Der bliver ryddet op og rådne 

gulve og andet bliver skiftet ud, og det bliver igen et rigtigt pænt hus.   

       Kirsten – Kaj            Kristin  og Jens Horst Pflugmacher er begge født i Halle Leipzig området i 

det tidligere kommunistiske  Østtyskland, men efter murens fald går Jens på valsen som naver og 

kommer til Ribe, hvor han i første omgang sammen med sin kone Kristin bor til leje. De ville dog 

gerne have deres ejet, så 2005 køber de ”Mosevang ”. Kristin er uddannet klinikassistent, har arbejde 

på en tandlægeklinik i Bramming. Jens er uddannet tømrer og har fast arbejde hos typehusfirmaet 

Danhaus i Esbjerg. Hele familien er faldet godt til i Danmark     
Ejere: 

03 – 08 – 1923 Chr. Jensen til Marie Jessen som særeje 

17 – 08 – 1936 A. Banert  

14 – 12 – 1937 Hønseriejer Peter Schmidt (fogedudlægsskøde) 

05 – 12 – 1946 Bodil Marie Appel  

08 – 10 – 1947 Jens Chr. Justesen 

17 – 09 – 1956 Egon Trøjborg 

01 – 07 – 1957 Marinus Schmidt 

                         Augusta Leon Rasmussen 

                  Hygum  

                 1984 Kirsten og Kaj Skøtt (uden jord) 

 14 – 06 – 2005 Kristin & Jens Horst Pflugmacher 

 

Areal 2010, 3937m
2
 

 

 
 Kristin – Luis Kurt – Jens – Enne Amalie 


