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Hejrskovvej nr. 51. Matr. nr. 6v Stårup-Fonager 
Areal 1957 14,1 ha 

 

 
Foto ca. 1985. Der er efterfølgende bygget stor foderlade til. 

     Gården er udstykket fra Bækgaard, Fonagervej nr.1 1913  
Ejere: 

 01 – 08 – 1913 Niels Peder Nielsen. Søn fra Bækgaard og eneejer 

 10 – 05 – 1916 Tomine M Nielsen, udskrift af skifteprotokol læst 29 – 9 – 1922 som adkomst for N. P. 

Nielsen,  Kirstine Vilster, Bennet Nielsen, Nielsine A. Hansen, 

Mathilde Filskov Madsen, J.P. Nielsen  og Anne Lauridsen. 

 25 – 08 – 1922 Niels Peder Nielsen, arveudlægsskøde. 

 14 – 02 – 1939 Simon Schrøder Lund 

 03 – 04 – 1940 Michael Poulsen  

 19 – 03 – 1947 Niels Hansen Paulsen 

 05 – 08 – 1947 Fredrik Thaysen Andersen 

 05 – 04 – 1960 Svend Havbjerg Kristiansen 

                 1962 Ervig Pedersen 

 03 – 01 – 1984 Anders Jørgen Nielsen 

   

 1957 var der 14,1 ha. til gården, men Ervig Pedersen tilkøber 

jorden fra Bækgård mat. 6a 1965. og ved salg dec. 1983 er der 30 

ha til gården. Under jordfordeling 1987 tilkøber Anders Jørgen 

7,5 ha jord fra Fonagervej 2.matr.6b og 1994  4,5 ha fra 

Stårupvej 2. matr.5e og gården får et areal på  42 ha. Anders 

Jørgen bygger ny stald og foderlade og har en del år omkring 45 

køer hvoraf 2/3 er jersey.                                                                         Anders Jørgen Nielsen 

 Men udvikling og dårligt helbred bevirker at besætningen bliver sat ud, og hovedparten af jorden solgt til 

Stårupgård d 1 – 4 - 1996. Nu er der tilbage 4,0845 ha. og gården er et hobby landbrug med et par heste     
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Stårupvej nr. 1 matr. nr. 9.  

1995 matr. nr. 5e.  

 
Billede fra ca. 1955. (Fotograferet fra nordøst)  Billede fotograferet maj 2010 

 Som det ses på billedet, var det oprindeligt et lille husmandsbrug på ca. 3 tdr. land. Jordstykket kan føres 

tilbage til udskiftningen fra omkring år 1800, og var ejet af en gårdmand i Lourup. År 1821 er ejendommen 

bygget, og der har nok været plads til et par køer og nogle få grise i den vestre halvdel og beboelse i det 

resterende. Samlet areal for hele bygningen er 64
 
m

2
. Ejendommen var fra 1914 og i de efterfølgende år 

aftægtsbeboelse for Stårupvej 2, men i perioder var der også lejefolk. Peder Chr. Brodersen er ungkarl, hans 

forældre boede i huset, men Peder har ikke boet der, men han sælger ejendommen, som er sammenlagt med 

Stårupvej nr.2, til Søren Josefsen og flytter til Gørding 1994. 1995 bliver huset skilt fra Stårupvej 2, og der 

kommer forskellige lejere/ejere. 2001 køber Alex Callesen, som har tømmerforretning i Vilslev, huset og 

det er fortsat et udlejnings hus. 

 

Ejere: 

 04 – 05 – 1821 Peder Gjermansen 

 03 – 03 – 1848 Rasmus Hansen 

 18 – 07 – 1856 Niels Jensen 

 13 – 04 – 1860 H. Jørgen Schjøt 

 26 – 06 – 1868 Samme på bygninger 

 30 – 11 – 1866 Hans Lauridsen 

 21 – 06 – 1901 Hans Jørgen Jessen Holst 

 12 – 07 – 1907 Morten N. Lauridsen 

 13 – 03 – 1914 Hans Wentzel Brodersen 

 30 – 09 – 1935 Skifteudskrift 

  til enke Gunne Margrethe Brodersen 

 30 – 09 – 1935 Arveudlægsskødeskøde 

 til Fredrik Brodersen   

 10 – 11 – 1951 Peder Chr. Brodersen 

  26 – 07 – 1994 Søren Josefsen - Stårupvej 2. 

            Ca.1995 huset skilles fra jorden 

 Restareal 861m
2
. Får samtidig ny matr. nr. 5e 

                           Harry Josefsen  

 02 – 05 – 2001 Alex Callesen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skranner Kirstine 

Skranner Kristine og hendes mand Bendiks Midtgård (kaldt 

Benne) boede til leje i huset Stårupvej nr. 1 til ca. 1955, og købte 

efter et kort lejemål i Bjerndrup, hus ved Gørding Kirke 

Hessellund vej nr. 2.  

Medens de boede i Stårup, havde de som regel en gris gående, 

som blev slagtet til jul og derudover nogle høns. Peder 

Brodersens forældre ejede huset, og på spørgsmålet til Peder 

Brodersen om hvorfor man kaldte konen for Skranner Kristine 

svarer Peder: Hun kunne jo ikke sige to ord uden at hun 

skrannede, men tilføjer han, hun var nu også en modig kvinde, 

for en gang kom der en mand farende ind til hende og bad om 

hjælp, fordi en drukkenboldt fra Stenderup Fællesmark, ved navn 

Peter Puns, var efter vedkommende og truede med klø. I den 

situation var Skranner Kirstine ikke bange, men greb en ildrager 

og stillede sig truende op foran Peter Puns, som efterfølgende 

slukøret måtte forlade stedet.   

Skranner Kirstine gik som regel lidt tarveligt klædt med et 

forklæde lavet af en sæk, og dertil kom, at hun kun havde nogle 

få tænder i munden og en spids hage. Mindst en gang om ugen 

vandrede hun med en kurv under armen op til købmand 

Rasmussen i Gørding medbringende lidt æg, som hun byttede 

med kolonialvarer, og selv om hun kunne more sig over alt, 

morede mange sig også over hende, hjalp i øvrigt til på gårde, når 

der blev slagtet gæs og ænder. Bodil Hansen har fortalt: En dag 

min mor, Else Frandsen, kom forbi, kom Skranner Kirstine ud for 

at få en sludder, og hun starter med at spørge til Elses helbred. 

Hvortil Else svarede, at med helbredet gik det da rimeligt, hvortil 

Skranner Kirstine svarede: Dersom hun ikke havde det så godt, 

tog hun blot en fingerbøl petroleum, og fortsatte: Det smager 

ikke godt, men det hjælper med det samme. 
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Stårupvej nr. 2 Matr. nr. 5 e Stårup - Fonager. 

 Ændret til matr. nr. 5ap – aq. år 1995 
                                                            Areal 1957 10,7 ha. 

Stårupvej 2. foto ca. 1970                                   Else og Bent Baltzer foran deres nye gård. Foto 2010 

 

Gården er udskiftet fra ”Annesminde” Annesmindevej nr.1 ca. 1870 og var 

oprindelig på ca. 7 ha. I 1957 var gården på 10,7 ha. Der er købt et par eng 

parceller til, og dertil kommer, at jorden fra aftægtsejendommen Stårupvej nr.1 er 

blevet en del af gården.  

 Som det fremgår af ejerne, har gården været ejet af Brodersen slægten fra  

1886 til 1994. Peder Brodersen, som var ungkarl, havde i de første mange år 

Peder Chr. Brodersen.       sine forældre boende på aftægtsejendommen Stårupvej 1. Peder drev 

ejendommen på traditionel vis med køer og grise, fik tillige gården løbende moderniseret med 

udmugningsanlæg og malkeanlæg m.m., til sine ca. 8 køer, men afhænder det hele 1994 og flytter til 

Gørding. Decemberstormen 1999 var hård ved ejendommen, en brand 1-11- 2000 lægger staldbygningen i 

ruiner. Stuehuset bliver delvis reddet, men brandforsikringen vælger at fjerne alle bygninger. Efter at Else 

og Bent Baltzer har købt jord og brandtomt marts 2001, går de derfor straks i gang med at bygge nyt stuehus 

og efterfølgende en 300 m
2
 ny garage og maskinhus. 

 Else, som kommer fra Vejle, arbejder i en delikatesse forretning i Esbjerg. Bent, som er født på Tangevej 5, 

Gørding, driver lidt maskinstation, og arbejder derudover sammen med sin bror Jan Christensen med maling 

af vejstriber m.m.   

Ejere:21 – 11 – 1884 Severin Knudsen Hansen 

         16 – 04 – 1886 Hans Wentzel Brodersen 

         02 – 05 – 1895 Samme på matr. nr. 16a (lille stykke eng) 

         05 – 12 – 1911 Samme på matr. nr. 6u (moseparcel)  

         07 – 04 – 1916 Frederik Jeppe Brodersen 

         12 – 07 – 1918 Samme på matr. nr. 24a og 24d (eng jord) 

         30 – 09 – 1935 Samme på matr. nr. 9 (Stårupvej nr. 1) 

         10 – 11 – 1951 Peder Chr. Brodersen 

         26 – 07 – 1994 Søren Josefsen 

                         1994 Salg af 4,5 ha til Hejrskovvej 51 

                         1995 Karina og Thomas Callesen 

          01 – 11 – 2000 Udbygninger brænder 

          06 – 03 – 2001 Bent Baltzer Areal i alt 4,1947 ha. 

 

 

 

 

 

 

Billede af lejer Thorvald Jørgensen efter 

brand. Stuehuset blev reddet.  
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Søndergade nr. 54 c. Matr. nr. 7a Stårup - Fonager 
Areal 1957  9,5 ha    

 
    Søndergade 54c. Set fra syd. Ca. 1950.          Ejendommen set nordfra med de store hønsehuse. Ca. 1985 

   Matrikel nr.7a var oprindelig på ca. 9 ha. og hørte til Bramming Hovedgård, de har sikkert brugt stykket 

til    tørvegravning.  

 Bramming Hovedgård kommer på tvangsauktion i maj 1882, men forinden var matr. nr. 9a solgt fra. Ca. 

halvdelen af arealet blev solgt som små moseparceller til mange forskellige, som så kunne lave tørv på disse 

små parceller. Efterfølgende bliver restparcellen på ca. 4,5 ha. solgt til Ole Jensen 1878, og der bliver bygget 

en lille ejendom. Efter 2. verdenskrig 1940 – 45 er tørvejorden brugt op, så i 1950erne bliver mosen igen 

samlet på få jordstykker, - noget af mosen bliver købt tilbage til matr.7a. Der er senere købt meget mere jord 

til.   

 Familien Jens Chr. Larsen overtog ejendommen ved mageskifte med Godthåbsvej 5, de var meget 

sparsommelige, det siges, at de sad i en svinesti i stalden for at spare på varmen inde i stuen. Efter J. Chr. 

Larsens død flyttede moderen ind i et nyt hus i Søndergade (nuv. Søndergade 46). Sønnen var lidt til en side, 

(originalen Moders Niels) han kørte rundt på en cykel og solgte røgede sild. Siden flyttede de til en lille 

ejendom i Aike, Efter deres død arvede Gørding Kommune deres formue, og der blev oprettet et legat, Niels 

Larsens Legat” som kunne søges til undervisningsformål.(Ejler Nielsen) Stamkapital 1963 20.500 kr. 

  Claus Grejsen er født på Stenderup Fællesmark 1999 og Mary (Nielsen) født i Lundtofte 1900, 

køber ejendommen 1926, og 1937 bygges der ny lade og svinestald. Det gamle stuehus hvor der 

er stald i den vestre ende benyttes fortsat som stald til 5 – 6 røde malkekøer.(Fortalt af datter Anna  

Christiansen. Født Grejsen). Under jordfordeling i Fonager mose 1955 køber Claus flere moselodder.  

Med Mary og Chr. Lønnes køb af ejendommen 1959 sker der en stor forandring på ejendommen.         

(Claus Grejsen)  Mary (Pedersen) er født på Kærbøl Mark, Farup og Chr. Lønne er født i Farup Kirkeby. 

 Chr. Lønne er i særdeleshed fjerkræmand, - der startes op med bygning af ny kreaturstald 

til ca. 18 køer, men der bygges også nye store hønsehuse til Plymorock høns.  Søndergade 

nr. 32 bliver købt og der bygges til et stort rugeri med 25 – 30 rugemaskiner, hvorfra der 

udruges ca. 20.000 kyllinger om ugen. Nogle af kyllingerne sælges videre og andre fedes 

op i egne huse. Chr. Lønne var medejer af Farre Fjerkræslagteri ved Give, men trækker sig 

derfra omkring 1975 og standser samtidig rugeriet,  går nu over til at have ren konsumægs 

produktion. Mary og Chr. Lønne ombygger både stuehus og udbygninger og køber jorden 

fra ejendommen Søndergade nr. 62 b. Mary og Chr. Lønne bor på Søndergade 32              

(Mary Chr. Lønne)       som sælges 1998 og Mary flytter i nybygget hus Søndergade 13A.  

                                                                                 Kirstine og Arne Lønne overtager ejendommen 54 c 1982 

og går over til burægsproduktion, udvider endvidere 

stuehuset med ny overbygning, Under jord-fordeling 1986 

købes mere jord til fra Fonagervej nr. 2, - i 2010 er der et 

samlet areal til ejendommen på 35,2283 ha.    

Ejere: 

20 – 01 – 1841 Terman Øllgaard Bramming Hovedgård 

30 – 06 – 1865 Løjtnant Vilhelm Fabricius               

27 – 06 – 1878 Ole Jensen 

09 – 01 – 1880 Hans Peder Nielsen 

11 – 07 – 1884 H. P. Nielsens enke Marie Nielsen 

19 – 04 – 1901 Niels Peter Jensen 

21 – 02 – 1902 Hans Nielsen Knudsen, J. Chr. Jensen 

                          Chr. Hansen og Laurids Christensen 

06 – 03 – 1903 Søren Chr. Jensen 

08 – 04 – 1904 Lorentz Chr. Jensen  

19 – 01 – 1906 Jens Chr. Larsen   

05 – 12 – 1924 Niels Jensen Larsen  

09 – 04 – 1926 Claus P. Grejsen 

                1959 Mary og Chr. Lønne  

18 – 10 – 1982 Kirstine og Arne Lønne   
       Kirstine og Arne Lønne        (foto sep. 2010) 
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Søndergade 62 a Matr. nr. 6c Stårup - Fonager 
Gården har 1957 et areal på 11,3 ha 

 
Søndergade 62A ca. 1950. Det tidligere stråtag er lige               Søndergade 62A. 2010 

skiftet ud med grå eternittag. (Claus Grejsens ejendom  

og Gørding by i baggrunden) 
Gården er bygget af Mads Bennedsen ” Bækgaard” Fonagervej nr.1 1859 og sælges til søster Maren og 

svoger Jens Knudsen 1862. (Mads Bennedsen overtager fødegården Bækgaard 1864). Jens Knudsen dør og 

enken Maren Bennedsen gifter sig igen med Jens Marius Nielsen og de sælger ejendommen og overtager 

Marens fødehjem ”Bækgaard” 1875 på grund af at Marens bror Mads Bennedsen er død.(se Bækgaard). 

Peter Hansen Smidt kommer fra Stenderup - Toftlund sogn 

 

 Marie og Johannes Pedersen køber ejendommen 1940 og om dem 

kan datter, Sonja Lange berette: Marie og Johannes er født på 

Vejen egnen, hvor de også startede med en mindre ejendom, før de 

købte Søndergade 62A. De drev ejendommen på traditionel vis 

med 8 køer - opdræt samt lidt grise og høns. I 1950.erne købte 

Johannes en lille Ferguson traktor, men Johannes beholdte et par 

heste, for han elskede heste, men også bier havde hans store 

interesse. Marie og Johannes blev på deres ældre dage boende på 

gården og forpagtede jorden ud til Frede Nielsen.  

(Marie og Johannes Pedersen )                 1984 Frede Nielsen køber jorden og lægger det ind under    

                                                                  sin egen gård Tangevej nr. 11 og det indgår nu i 
i
/s    

                                                                   Højvanggaards jordtilliggende.  

Ejere: 

09 – 05 – 1862 Jens Knudsen – Maren Bennedsen (datter fra Bækgaard) 

12 – 12 – 1873 Maren Bennedsen, enke (skifte) 

12 – 12 – 1873 Jens Marius Nielsen  

12 – 12 – 1875 Peter Hansen Schmidt  

02 – 03 – 1900 Johannes Lassen Schmidt 

15 – 04 – 1910 Karl F. Smidt  

14 – 08 – 1940 Johannes Pedersen  

15 – 06 – 1984 Poul Christian Pedersen (kun bygninger) 

Samlet areal 2010. 4107 m
2
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85 år  Feb. 1957 

I morgen torsdag opnår fhv. husmand 

Mathias Vilster den høje alder af 85 år. 

Mathias Vilster, der stammer fra Stårup,  

Hallund-vej nr. 3 har på mønsterværdig 

måde drevet et husmandsbrug , som på 

flere områder er betydelig forbedret. I 

sin ungdom opholdt han sig nogle år i 

USA, og ved hjemkomsten til Danmark 

giftede han sig og overtog en ejendom, 

der var udstykket fra hans hustru,  Stinne 

Vilsters fødegård. 

For nogle år siden overdrog Vilster 

ejendommen til ægteparrets eneste søn, 

husmand Marius Vilster, der nu videre-

driver den på samme dygtige måde som 

faderen. For 8 år siden fejrede Mathias 

Vilster guldbryllup sammen med sin 

hustru, og han er endnu trods de 85 år 

åndsfrisk og rask som kun få. Det er 

således ikke nogen sjældenhed at se ham 

cykle til stationen på indkøb.  

Søndergade 62 b. Matr. nr. 6 d Stårup - Fonager 
Gården har 1957 et areal på 11,4 ha 

 

  
t.v. Den gamle gård er fra 1907 og med aftægtsbolig fra 1931      Billede t.h. er fra ca. 1950     

         
Bolig fra 1986 med værksted og garage  

 
Ejere: 

23 – 09 – 1864 Jens Marius Nielsen 

11 – 01 – 1907 Anne Stinne & Mathias Vilster  

25 – 08 – 1938 Dagny & Marius Vilster 

04 – 02 – 1971 Alfred Jørgensen 

05 – 02 – 1976 Tage Nielsen  

                1976 Chr. Lønne 

                1984 Britta & John Præst (Kun bygninger) 

11 – 10 – 1988 John Præst 

 Gården er udstykket fra ”Bækgaard ” Fonagervej nr.1 1864, men 

ejendommen er først blevet bygget af Ane Stinne og Mathias 

Vilster 1907.(Ane Stinne er datter af Jens Marius Nielsen).1931 bygges 

der aftægtslejlighed til, og Marius og hans kone Dagny overtager 

ejendommen. Datteren Ella fortæller: Min far Marius havde været 

garder og ville gerne have været ind til politiet, men forældrene 

ønskede, at han skulle overtage gården, hvilket han så gjorde, men 

lysten til landbruget fik han aldrig. De havde på gården 6 til 8 

køer, hvorfra mælken blev leveret til Gørding Andelsmejeri, samt 

nogle ungkreaturer, lidt svin og nogle høns. Marius og Dagny 

sælger ejendommen til Alfred Jørgensen ca.1975, men bliver 

boende til 1981, hvorefter de flytter til Søndergade 50. Alfred 

Jørgensen bor hos sin mor Karen Jørgensen, Fonagervej nr.7, men 

sælger gården til handelsmand Tage Nielsen1976, som straks 

videresælger til hønseriejer Chr. Lønne. 

Chr. Lønne skiller jorden fra og sælger 1984 til datter og svigersøn Britta og John Præst, og der bygges et 

helt nyt hus. John Præst bliver ramt af en arbejdsulykke og bliver lam i hele underkroppen og 1988 bliver 

han skilt og eneejer af ejendommen. Samlet areal 2010. 2379 m
2
  

John Præst, som er uddannet snedker, er på trods 

af sit handikap meget ferm med fingrene. På 

billedet sidder han bag ved en trehjulet Harley - 

Davidson motorcykel, som skal gøres klar til lange 

ture, når det bliver sommer.   Maj 2010 


