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men “Huusene ere gandsche ruineret, och der ~r ingen Sæd.” I 1697
stak han af, han “entwigede formeedelst Armod”, og nu kom den før
ste officer, ritmester Johan Hendrich Andy. Han bliver fri for at
betale restancerne på gården, saasom hand Stedet efter Mandens
Entwigelse har antaget, och det i til børlig Stand skal sette.”
Ritmesteren købte imidlertid snart en anden og større gård, og f le—
re officerer prøver lykken på stedet, som dog aldrig bliver det sto
re sus. Bygningerne forfalder, besætningen forsvinder osv. Major
Duncan fra Nyborg (hans epitafium hænger i Gauerslund kirke) over
tog 1742 og fik sat nogenlunde skik derpå i løbet af 8 år. Så kom
Niels Hansen indtil 1765, da landsoldaten Henrik Jørgensen blev fæ—
ster, dog kun for 3 år, thi 1768 udstedes skøde ved Kolding Birketing til Anders Sørensen, der som nævnt solgte til Thomas Poulsen
i 1772. Handelssummen var 72o rdl.
Gård nr. 8, BØrkopgård, senere matr. nr.9.
Fæsteren af gården, der som det meste af den Øvrige by tilhørte
Koldinghus rytterdistrikt, hed i 1625 Thomas Hansen. I 1634 afløstes
han af Niels Jensen Buch, søn af Gauerslundpræsten Jens Madsen
Buch. Efter Niels Buchs død i 1679 fik hans søn Jens Nielsen Buch
fæstet, han var gift med Anne, datter fra Børkop Mølle, og da han
1692 af økonomiske grunde måtte gå fra fæstet, overtog svigerfade
ren dette, men lod Jens Buch sidde som “lejer” indtil l7oo. Da gik
det også galt for mØlleren. Fæstet på møllen overgik til hans svi
gersøn Hans Hansen fra BrØndsted mølle, og fæstet på gård nr. 8 over
gik til Søren Hansen (Skousen) fra Sellerup.
Hvorfor det gik galt för Jens Buch vides ikke. Gården var ikke ble
vet afbrændt under svenskekrigen 1658/59, men var “gandsche Øede
och ingen Sæd.” Trods denne officielle beskrivelse, skulle der beta
les en betragtelig afgift (landgilde) eller skat, nemlig “1 td rug,
b

td byg, 25 td havre, 1 td boghvede, 8 læs hØ og skov til 4 svins

olden.”
Søren Hansen havde hele gården indtil 1711, da han afstod halvdelen
med 2 td 6½ skp reduceret hartkorn til svigersØnnen Niels Olesen. I
modsætning til de fleste andre gårde i byen har Børkopgård faktisk
hele tiden været en helgård, mens de andre er blevet delt i 2 el
ler flere dele i tidens løb. Den eneste periode, hvor denne gård
har været delt, er som nævnt fra 1711 og indtil 1746.— Søren Hansen
afstod 1734 sit fæste til barnebarnet, Niels Olesens søn Ole Niel—
sen, og da samme Ole Nielsen i 1746 blev gift med Kirsten Jørgensdat—
ter fra BrØndsted, samtidig med at hans søster Mette blev gift med
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Kirstens broder Hans Jørgensen, er der blevet byttet om, således
at Ole Nielsen og Kirsten JØrgensdatter overtog hendes f Ødegård i
BrØndsted, medens Mette og Hans Jørgensen overtog begge halvgårde
i Børkop.
Selv om det var en af de største gårde i byen, og vel også en af
de mest ansete, gav dette sig ikke udslag hverken i bygningernes
størrelse og rummelighed eller i besætningens størrelse. I l7oo har
gården været i dårlig stand, og 1718 (under Niels Olesen) beskrives
den: 44 fag huse, besætning 4 heste, 5 køer, 4 ungkreaturer, 7 får,
tilstanden god. -1734, da Ole Nielsen får den halve gård, er der
på denne 2o fag huse med 4 heste, 3 køer, 2 ungkreaturer og 5 får,
altså Ca. det halve af den tidligere hele gård. I 1746, da gården
igen samles, er der kun 36 fag huse i “lovlig” stand, besætningen
er på 5 heste og 8 får. Kvægpest havde ødelagt kvæget og gårdens
Økonomi .

-

Hans Jørgensen var gift 3 gange (de første 2 koner døde med i års
mellemrum 1756 og 1757) , og da han selv døde 1764, sad hans enke
Anne Michelsdatter med en forgældet gård og med ansvar for 5 umyn—
dige børn i alderen fra 4 til 17 år. Hun var selv 27 år gàmmel, så
det er vel forståeligt, at hun allerede nogle måneder senere gifte
de sig igen. Manden var Anders Hansen, der hidtil hävde været fæster
af nabogården nr. 3. Gårdens tilstand var ikke meget anderledes end
som netop beskrevet. I løbet af de 18 år var kvægbesætningen ganske
vist kommet i orden igen (6 heste, 4 køer, 4 ungkreaturer og 12 får),
men til gengæld beskrives bygningerne som i “temmelig” stand.
Anders købte gården til selveje 1768 for 963 rdl 32 sk, hvoraf halv
delen blev stående som prioritet i gården. 1774 døde han, og Anne,
som nu var 44 år, havde fået yderligere 2 børn at forsørge. 2 år se
nere giftede hun sig igen med den 2o år yngre Peder Hansen, søn fra
nabogården nr. 17. Anne døde 1784, og Peder Hansen giftede sig med
Dorothea Thomasdatter fra Borggården. Peder Hansen var en ånset mand,
han var sognefoged og havde andre offentlige tillidshverv. En over
gang var han ejer af 1/4 af Gauerslund kirke. Han dØde lSoo, og min
dre end 3 måneder efter var enken gift med Jørgen Madsei~. Da han dø
de 1825, blev gården sat på auktion, og hans sØn Peder Jørgénsen,
der var 25 år gammel, blev høj stbydende méd l7oo rdi. De niange penge
fik han i medgift, idet han 1826 giftede sig nied dên ~l7½~-årige Kir
sten Laugesdatter, datter af Lauge Michelsen 6~ M~tte~ug~datter
fra Gauerslund. Peder Jørgensen måtte dog dès~~ ové~t~e en gæld
r,.
til statskassen på looo rdi.
~

1848 døde Kirsten Laugesdatter, og ~ indtil sin
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død 187o. I 1865 solgte han gården til sønnen Lauge Pedersen for
6741 rdl

+

aftægt. Der var i Peter Jørgensens ejertid blevet fra—

stykket 2 parceller til familiemedlemmer, men størsteparten solg
tes som nævnt til Lauge Pedersen, der var gift med Dorthe Niels—
datter fra BrØndsted. De fik 3 børn, bl. a. Niels, f. 1867. Lauge
Pedersen lod i 187o et stort og præsentabelt stuehus opføre i går
dens nordside. Da han døde 1874, giftede Dorthe sig igen, med Hans
Thomsen fra Borggården, og han solgte 1893 Børkopgård til stedsØn
nen Niels (ovennævnte) for 5274o kr, (Dorthe døde 1914, og Hans
Thomsen 1917). Niels Pedersen giftede sig med Ane Petrine Bundgaard,
og de fik 7 børn. Niels Pedersen døde 1937, og enken havde så går
den, indtil hun døde 1942. Siden da har den været ejet af søskendeparret Dorthea og Svend Bundgaard—Pedersen, eller som de vel bedst
kendes og omtales her i byen: foster Thea og farbror Svend.— De to
gader i Børkop: Svendsgade og Dortheasvej (beliggende på udstykket
Børkopgårdjord) er opkaldt efter dem.
Gårdens jordtilliggende har vekslet en del, men har stort set været
Øst for “gaden”, nogenlunde hvor gården nu er, samt en stor del af de
udstykkede parcelhusarealer. Mod nord gik jorden omtrent helt ned
til stationen. Der er så solgt fra lidt efter lidt, bl. a. solgtes
1936 en grund til opførelse af teknisk skole, nu bibliotek.— Her
gik der en møllevej i sydøstlig retning. Den er nu slØjfet. Hartkornet har naturligvis også hele tiden ændret sig, størst var det
vist i 1844, nemlig 10 td 1 skp 3 fdk. I dag er der ikke meget jord
tilbage. I de senere år har gårdejerne solgt en del til kommunen til
udstykning i parcelhusgrunde.
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Børkopgård indeholder i dag lidt af et museum, idet farbror Svend
har samlet over 2oo forskellige gamle landbrugsmaskiner, brugsting,
m.v.,som alle er nuinmererede og med forklaring på, hvorfra de stam
mer. Desuden har Svend en ret stor oldtidssamling med f lækker, økser,
kiler m.v. Inde i stuen er der en gammel bornholmer fra 1776, og den
går upåklageligt, f. eks. også når Svend sidder med sin imponerende
møntsamling.
Bag huset ligger et par damme, nemlig “Vorherres dam”,
som er en naturlig dam, der altid har vand, og så “Farbror Svends
dam”, som Svend selv har anlagt ved hjælp af skovl og trillebØr.
Der er bare det ved det, siger Svend, at den ikke kan holde vand om
-

sommeren. Da bliver den helt tør. I de senere år er det gået helt
galt, fordi kommunen har drænet omkringliggende jord, så nu er det
nok helt sket med “Farbror Svends dam”.
Gård nr. 3, MargrethehØj.
I 1662 lå der en helgård på Østsiden af “gaden”, der hvor nu Børkop
gårds toft er beliggende. Efter svenskekrigene deltes den (mellem
1662 og 168o) i halvgårdene nr. 3 og 4.
Gård nr. 3 havde hartkorn 3 td 1 skp med Peder Jensen Smed som fæ
ster, og nr. 4 havde hartkorn 3 td 2 fdk 1 alb med Niels Steffensen
Dahl som fæster.
Det er gård nr. 3, som her skal omtales. Peder Jensen Smed døde 1698,
og Peder Nielsen Grebs (Grov) fra MØrkholt fik fæstet, og noget ty
der på, at de næste par generationer af hans efterkommere har fulgt
ham som fæstere. Anders Hansen (f. ca 1732) afstod 1764 fæstet, idet
han giftede sig med enken på nabogården BØrkopgård. Der kom så en
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~
syneladende en fly slægt, der rykker ind ~
og med sønnen Henrik Jørgensen som efterfØjg~r frl-6 ~l~l76~
Så fulgte Laurs Jacobsen fra Pjedsted Han havde væ~e~ av~~lskarlr* for
—
provst Høstmark i Pjedsted og kunne nu for 3~ ~
2
me til at sidde her med 18 fag huse i temmeijg-då~ i~~tand,
Lt1d~1i
besætning (den måtte han selv anskaffe) og med ~et’har~ko~n på~l~td
4 skp 2 alb Det har nok værét ret fortvivlende ~c5rhoi~d, ~og derfor
~
~
er det vel også rét forståeligt, at han efter at væ~~ bl’ev~t ~elve
Jr ~fl ~
jer allerede 1782 begynder at udstykke og sælge frå bër ho~1es ~f le
~Lr ,-~ ~
re auktioner, men der er noget uklart derved, for d~et~ er- t~il~yiiqla
~
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dende det sanune engstykke, der er solgt tre ~
nok, at de første 2 alligevel ikke har haft penge ti~l at købft foF
I 1788 den 5 jan
(søndag efter nytår) ~ ~bleve
d Børn ~
£ ~
Lars Jacobsens af Børcob hans 2—~
~!
ste navnl Hans var 8 Aar, 9 Maaneder, 3 Uger og
Dage, p~g 4~et yng
ste navni: Karen var 4 Aar, 8 Maaneder og 1 Dag ~
~
~
Moder, Kirsten Hansdatter, havde af Kiædsoinmeiighéd. i ::aive~., selv
~

~

:-.I~

~

L

druknet dem Torsdagen den 3die Januar om Efterrniddagén.~~...i~t
lidet Hul, som var kastet i Toften, der ligger ye~%arsJjcQ4~~seps
iboende Stæd, af hvilket de hentede deres Vand
løber en uden Bæk.”

~g-h~dr~ennem. d~er

Denne frygtelige begivenhed har nok gjort ~
skyndsomst har fået solgt resten af ejendormri~en og e?.~o~sfV.~n~et fra
byen 1789.- Huse og en del af jorden blev købt af P~e~ Hansen, søn
af Hans Ostesen fra Overbygård, nr. 17, for 5o8 rdJ.
Bundsgård
Grundlaget for Bundsgård er gård nr 18 i matriklen ~l688~ Det er en
af de få gårde, der ikke hørte under kronen (eller rytterdistrik
tet). I en præsteindberetning af 1718 angives ejeren~t være en præ
sident Duche i Fredericia. Gården er bortfæstet til Péd~Iffuersen,
der i hvert fald har værèt der siden 1688. Der érgÔd~2 td hartkorn.
Omk. 172o købes gården af pastor Jørgen Fæddér i Gaué~lund, og da
han døde 1743, fik hans datter gården. Hun var gift med en norsk
præst, som, da hun få år senere døde, solgte til hei~de~ I~a1vbroder,
stud. Christian Fædder, der igen 1751 solgte til e~eren äf BrØndsted
mølle, Simon Bertelsen Stub, der ejede gården ca 4o år og drev den
ved fæster. Det var fæsteren Jørgen Christensen Smed, dèr 1792 køb
te gården af ham for 784 rdl. Bygningerne lå omtrent der, hvor sene
re Børkop forskoles legeplads blev placerèt, og jorden blev lagt sam
men med et par stumper, som Smed i forvejen havde, så han nu havde
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et langstrakt stykke helt over til Skærup sogneskel. Allerede 1796
solgte han gården til svigersØnnen Mads Hansen fra Vinding, der i
midlertid døde 1798. 5 måneder senere giftede enken, Anna, sig med
Bertel Steffensen Dahl fra Skikballegård, og det skal have været et
vældig fint parti. Dog finhed gør det ikke
som landmand havde han
ingen videre succes, og 18o8 flyttede de til en mindre ejendom i
-

Børkop Vesterskov. Køberen af gård nr. 18 var Birthe Marie Hage,
der gav 2424 rdl for den med en besætning på 2 heste, 3 køer, 4
ungkreaturer, 2 får og en gammel so. Hun havde været gift med Jør
gen Olesen Skrædder i Børkop fra slutningen af l78o til 18o4, da
han døde. Han var en drukkenbolt, og parret var vist nok også se
pareret, så det har nok undret, at hun kunne skrabe så mange penge
sammen 4 år efter, men der har vist været nogen arv efter hendes
forældre.— 1817 overlod hun gården til sønnen Ole Jørgensen, der
1845 afstod den til sin svigersøn, Peder Poulsen fra Pjedsted, gift
med hans datter Kirsten Marie. Sidstnævnte ejer døde 52 år gammel
i 1864, og Kirsten Marie giftede sig med hans halvbroder Søren An
dersen (Bundgård). Da han døde 1896, sad Kirsten Marie med gården
i uskiftet bo, indtil hun 19o3 dØde 77 år gammel.
Indtil 19o9 ejedes gården af nogle af døtrene, men da en af dem,
Dorthea, giftede sig med Thomas Kring på Overbygård, blev der hand
let, så disse overtog gården. Thomas døde allerede 1912, og Dorthea
solgte 1915 til Peder Lund fra Håstrup, gift med Thomas Krings dat
ter af første ægteskab, Maren (se Overbygård). 1928 overtoges gården
af Ejner Thomsen fra Overbygård ved mageskifte. Bygningerne var i
1867 af Søren Bundgård blevet flyttet ud på marken. I l93o nedbrænd
te udbygningerne, men Thomsen nåede at få dem opført i præsentabel,
grundmùret stand med fast tag, inden han i 1933 solgte til Johs. Pe
dersen Bundgård, søn fra Bçôrkopgård. Der var da 72 td. land og en
besætning på 4 heste, 2o køer, 9 ungkvæg, 25 svin og 2 får. Han dø
de 1~, og hans enke, Helga, datter af købmand Søren Jacobsen i
Overbørkop, solgte 1975 til Børkop kommune til ~vejanlæg og skolebyggeri. Lidt resterende jord beholdtes af sønnen Søren, der havde
været forpagter af gården, og nu lagde restj orden sammen med SØn
dergård, som Søren havde købt 1975. På grund af forskellige lejemål
og aftaler bor Søren Bundgård Pedersen endnu i 1979 på Bundsgård,
men altså til leje. Se slutningen af nr.
Gårdene nr. 14 og 15.
Oprindelig udgjorde de to små gårde en helgård, der gik under navnet
“Hans Hansens gård i Skærup”.— Omk. l68o/81 er den kommet i kronens

