
Hostrup 
byhistorie

”Den danske atlas”
Om vort sogn skriver ”Den danske atlas”, som 
blev trykt 1781, således: Navnet Hostrup 
skrives i gamle breve af 1390 ”Hostorp” 
måske af hord = hest. Bøndergodset i sognet 
udgør 46 plove ( 1 plov: 100 tdr. land) og 
hører enten under amtet eller Solvig eller 
Kogsbøl stiftfogderi. Bønderne er alle frie 
kongelige bønder, som betaler deres afgifter 
til amtstuen i Tønder. Byen Jejsing kaldes 
tilforn Gejsing. Tidsholm har tilforn været en 
mejergård. I sognet er der 6 kroer. mellen 
Jejsing og Hostrup er en bro og ved 
præstegården er en ålekiste. I gennem sognet 
løber 3 åer: den første kommer fra Burkal 
kirke og går forbi Jejsing og Rørkær, den 
anden kommer fra Ravsted by og går forbi 
præstegården; den tredje kommer fra 
Hellevad-mølle i Aabenraa amt og flyder forbi 
Solviggård.
Straks ved Rørkær på en bakke er en brønd, 
kaldet Helligkilde, som for 50 år siden blev 
stærkt besøgt af syge og krøblinge. Vandet 
brugtes især med nytte i hidsig feber. Derhos 
stod dengang en blok.(Blokken der bliver 
omtalt var til at lægge penge i, som blev givet 
til fattige i sognet).Kilden er nu blevet så 
almindelig, at mange i Tønder lader her hente 
deres vand, og man hører nu slet ikke til at 
derved ske helbredelse.
Bag Jejsing by ligger nogle enge, som 
kolonister har i leje, hvorpå endnu kendes 
Rudera (resterne) af et tilforn stående slot. 
Præsten Georg Eichel var den første, som 
afgravede de til præstegården hørende marker, 
hvoraf sognemændene lade sig opmuntre til at 
gøre nytte; thi grunden er her nedrig, vandrig 
og kold.
Kniplingsfabrikationen er her i stærk gang.
Af 1481 haves et tingvidne, at det øde gods 
Tønde i Hostorp sogn tilhørte Eggert Ghortze, 
som i 1484 tilkøbte sig af Abbed Claus i 
Løgumkloster al hans rettigheder i Bochwarth 
(Bøgvad) og 1494 af Clawes Ywenssen al 

hans rettighed til Tønde gods i Hostorp sogn.
I sognet er der 3 skoler.
Fru Dorthe Rantzov på Solvig har givet en fri 
plov (100 tdr.land) til degneembedet, hvoraf 
der årlig svares 36 skilling lybsk; dog må 
degnen altid søge kongelig konfirmation på 
denne gave ved rentekammer.

Hostrup by

Hostrup Kirkeby, hvorfra sognet har fået sit 
navn, ligger omtrent midt i sognet. I 
landsbyens midte ligger kirken, hvor 
sogneboerne i århundreder har søgt hen i 
glæde og sorg.
I gamle dage var der ikke gadenavne i 
Hostrup, men landsbyen var delt i tre dele: 
”Vest Hostrup” (Præstegården og 
Nørretoften), Kirkebyen, byen omkring 
kirken, og Hostrup bymark fra Johannes 
Paulsens hus til fattiggården.
Da vi  1.4.1972 kom ind i Tønder kommune 
fik alle veje i kommunen navne. I Hostrup 
kom vejene til at hedde: Solderupvej, 
Solvigvej, Nørretoften, Smedjen, æ Stoksti og 
Kirkevænget.
Fra den gamle kro, som efter sigende skulle 
være den ældste af sognets kroer, deler vejene 
sig i forskellige retninger til Jejsing og 
Solderupvej mod øst til Solderup. Den vej 
skulle man i gamle dage, når man inden 
afvandingen skulle sydpå, for vejen til Sæd 
var under vand. Fra Tønder gik man til 
Emmerske, Solderup, ned til Lydersholm og 
til Beiers kro.
Mod nord går Solvigvej, som Melchior 
Rantzau lod grave gennem engene ca. 1585, 
for at de kunne komme til Hostrup kirke. 
Rantzau ejede ellers Højst kirke, men 
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herskabet blev uenig med beboerne i Højst 
kirke om en præsteansættelse ved kirken, 
derfor kørte de til Hostrup kirke. Rantzauerne 
blev dog begravet i Højst kirke.
På venstre side af vejen Nørretoften lå de 
gamle bosteder: Christian Adolphs gård, 
degneboligen, Lassens gård, der brændte 1879 
og blev flyttet om på Solderupvej og kom til 
at hedde ”Nøjsomhed”. Og så var der gården, 
som Nis Rasch købte 1841. På den nordlige 
del af Nørretoften, på højre side af vejen 
ligger der 5-6 huse, dernæst drejer vejen sig 
mod øst, hvor der før i tiden lå to huse, 
Wolesens ejendom og en ejendom, som hed 
præsteenkesædet. I dag ligger der flere huse 
her, der er bygget i nyere tid. På Smedjen, 
hvor der har ligget en gammel gård, som i 
1786 blev brækket ned af Enevold Petersen, 
der kom fra Ballum og havde købt den gamle 
gård i 1784. Han byggede gården op i den 
sydlige del af byen. Der hvor den gamle gård 
havde ligget, blev der bygget et langt hus, der 
blev indrettet fire lejligheder. Her boede der 
daglejere, som havde arbejde rundt omkring 
på gårdene. I dag er der kun to lejligheder. 
Huset blev kaldet ”æ Raj”.
På den lille vej Kirkevænget ligger huset, 
hvor den gamle skole har været, den blev 
bygget 1799. Den beboes i dag af 
skoleinspektør Peter Kjer Hansen. Der har i 
mange år været aftægtsbolig for Rasch-
Andersens gård.
Så er der den gamle vej, hvor præstegården 
ligger, vejen fører til det gamle Jejsing. Vejen 
kaldes ”æ Stoksti”. Forklaringen på navnet er, 
at det før i tiden var en sti gennem et lavt 
terræn, hvor folks færden var sikret med pæle, 
stokke, som var rammet ned i jorden. Folk gik 
på stokkene, ikke med stokkene.
I den sydlige del af byen lå ”Byssens jord” 
med den gamle bydam, og rundt om lå 
gårdene. I gamle dage kom byhyrden med 
kvæget udefra over for at vande kreaturerne. 
Bydammen lå der endnu i trediverne, men da 
blev den brugt som branddam. Der har også 
ligget en gammel kreaturfold der, som blev 
kaldt ”æ jellet”, hvor løsgående kreaturer blev 
jaget ind af markmanden, som så skulle have 
betaling ved ejeren, når han hentede sine dyr. 
Her på ”Byssens jord” blev der bygget en 

skole i 1876, som var skole indtil 1948.
Hostrup kirke

Sogn betyder søgen. Folk har søgt efter fælles 
offersted, og det må jo så være der, hvor 
kirken ligger. Kirken er den ældste bygning i 
sognet, nævnes 1198.
Kirken er bygget af røde teglsten, men i lighed 
med andre sønderjyske kirker er der til den 
ældste del  anvendt rhinsk tufsten, et 
materiale, der var billigt og let at transportere 
på grund af den ringe vægt. Kirken har i 
mange år været hvidkalket. For nogle år siden 
blev den malet med plastik-maling, som 
medførte,at kirken ikke kunne ”ånde”, og som 
følge heraf blev det meget fugtigt inde i 
kirken, så man måtte til at skrabe al malingen 
af og kalke den igen.
Kirken er uden tårn. Der har været et tårn på 
kirken; det blev bygget i 1400-tallet og menes, 
at have været 8 meter højt, og må have kunnet 
ses langt omkring. 1650 slog et lyn ned i 
tårnet, som blev fuldstændig ødelagt, også 
våbenhuset gik tabt, da stenene fra tårnet 
styrtede ned på det. Tårnet blev ikke bygget 
op igen, da der var fattige tider på grund af de 
mange krige dengang. Der blev lagt et såkaldt 
saddeltag på kirken, og det er det, som ligger 
på kirken i dag. Et nyt våbenhus blev bygget 
omkring 1860. Hostrup kirke er en lille 
hyggelig kirke. Når der er lukket op ind til 
tårnrummet, er der plads til ca.200 mennesker. 
I 1700 tallet da bænkene stod tættere, og man 
havde sat pulpiturer op mod nord og vest, 
skulle der havde været plads til ca. 400 
mennesker.
Døbefonten er det ældste inventar i kirken, 
den er lige så gammel som kirken og er en 
vestslesvigsk granit døbefont. Som altertavle 
er der et korbuekrucifiks. I koret hænger en 
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præstetavle, hvorpå der er alle navne på de 
præster, der har været ved kirken siden 
reformationen 1536. Der har været 20 præster 
siden da.
Georg Eichel og hans søn Wilhelm Eichel var 
præst ved kirken, begge to i ca. 45 år. Det var 
fra 1723-1813. Georg Eichels navnetræk står 
på den vestlige side af kirkens tårn.
Det første orgel, som kom i kirken 1828, var 
anbragt oppe  ved alteret. I 1856 fik kirken et 
nyt orgel, der blev opsat på det vestlige 
pulpitur. Orgelfacaden er fra 1635 og stammer 
fra Ribe domkirke.
I 1860 havde degnen glemt at slukke 
alterlyset, inden han gik hjem. 
Forbipasserende havde set nogle lysglimt inde 
fra kirken, men turde ikke gå der ind, da man 
var bange for, at det spøgte derinde. Da man 
endelig vovede sig ind, var altertavlen og 
prædikestolen ødelagt. Altertavlen, der kom 
op efter branden 1860, blev i 1927, da man 
restaurerede kirken, kasseret af 
Nationalmuseet og lå i mange år oppe på 
kirkens loft, indtil den blev taget ned, og 
hængt op i tårnrummet. I dag er korbue 
krucifikset sat op som altertavle.
I 1956/57 blev Hostrup kirke restaureret igen.
Der hvor kvindedøren i kirken har været, 
sidder mindetavlen med navne over 26 faldne 
i første verdenskrig 1914-1818. 

Faldne i 1. verdenskrig

Johann Christian Krüger
f.2.8.1892-+ 16.9.1914
Wilhelm Theusen
f.21.5.1882 d.19.12.1914
Peter L, Petersen, Kærborg Gdr.
f.11.2.1887 d.19.11.1915  
Peter Madsen, Jejsing
f.16.6.1888 d.21.11.1915
Christian H.Wolf, Solderup Gdr.
f.21.2.1880 d.9.3.1915
Detlef Burgwaldt, Haabetsminde Gdr.
f.12.4.1892 d.18.5.1915
Ingwert Henningsen, Rørkær
f.13.10.1879 d.6.6.1915
Christian N. Meyer, ?
f.11.8.1892 d.6.6.1915
Karl Jensen, Rørkær
f.28.9.1894 d.16.6.1915
Leopold Christiansen, Jejsing
f.3.11.1885 d. 26.7.1915
Martin Christiansen, Rørkær
f.28.3.1889 d. 1.9.1915
Peter Chr. Petersen, Solderup
f.22.2.1895 d. 18.5.1916
Hermann Saack, Jejsingmark
f.9.2.1893  d. 16.9.1915
Eli M. Jensen, Solderup
f.31.8.1878  d. 20.7.1916
Anders Michelsen
f.30.4.1891  d. 22.7.1916
Christian Andresen
f. 2.6.1884  d. 1.8.1916
Anton Ingwert Friis, Jejsing
f.27.10.1881  d. 14.3.1917
Martin  Chr. Hansen
f.4.8.1881  d. 25.3.1917
Søren Sørensen
f.29.9.1881  d. 26.8.1917
Hans J. Brink, Rørkær
f.11.4.1888  d. 10.2.1918
Julius Dünweber, Jejsing
f.15.6.1895  d. 22.2.1918
Johann Ewertsen, Trespring
f.22.9.1898  d. 18.5.1918
Hans C. Hostrup, Jejsing
f.4.6.1893  d. 21.8.1918
Jes O.H.Berg,Jejsing
f.24.4.1896  d. 2.9.1918
Marius M. Paulsen, Hostrup
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f.10.6.1899  d. 29.11.1918
Hans J. Bonnichsen, Jejsing
f.25.8.1894  d.15.7.1918

 
 

De gamle præster blev begravet oppe i koret i 
kirken, og en ejer fra St. Tønde blev begravet 
foran koret. I 1733 døde Andreas Nissen 
St.Tønde og skulle begraves inde i kirken, 
men da man skulle have kisten ind i kirken, 
var kisten så stor, at man måtte hugge et 
stykke af muren væk og fjerne nogle af 
bænkene for at få kisten ind. Det ville 
kirkebetjeningen have godtgjort ved enken, 
men det havde hun ikke i sinde, da hun mente, 
at St. Tønde havde foræret kirken en 
lysekrone og meget andet. Omkring ved 12 
stolestader i kirken tilhørte St. Tønde.
I 1805 blev begravelserne inde i kirken 
forbudt. Den sidste, der blev begravet inde i 
kirken, var hustru til Johan Outzen, Solvig, 
der døde i 1828. Og selv om det var forbudt 
med begravelsen inde i kirken, havde Pastor 
Høck, der var præst dengang, forhørt sig ved 
de kirkelige myndigheder om sagen, og der 
havde man ingen betænkeligheder ved at 
omgå loven, blot graven blev godt tilkastet 
med jord.
Omkring 1880 fik man lidt varme i kirken. En 
kakkelovn blev sat op i den nordøstlige del af 
kirkeskibet, foran kvindesiden. Der var megen 
modstand fra befolkningen mod at få varme i 
kirken, man mente, at folk bare kunne tage 
nogen mere tøj på, når det var koldt, det havde 
man da altid gjort. Det var Hostrup Låne- og 
Sparekasse, der gav pengene til kakkelovnen, 
som ikke har kunnet varme kirkerummet op. I 
1923 blev der indlagt et andet varmesystem, 
og der blev dejligt varmt i kirken.

Præster ved Hostrup Kirke

Rihchelius Nicolai 1539 30 år
Petrus Richeli (sønnen)1569 39 år
Richelius Petri (søn) 1607 30 år
Paulus Claudius svigersøn  1631 30 år
M. Joh. Maurit 1666 29 ¼  år
Johan Chr.Fabricius 1696 30 år
Christian Fabricius 1721 46 år
Georg Eichel 1767 46 år

Friedrich W.Eichel, søn1813 46 år
Friedrich Müller 1827 14 år
Chr.Hansen Høeck 1856 28 år
Maurits Mørk 1856  7 år
Christian Damm1864  13 år
Jørgen H.Weiland 1907  29 år
J.A.K.Harder  1911   4 år
Jørgen Hansen 1940  29 år
Hans Petersen  1976  35 år
Jacob Bjerg  1995  19 år
Ole Kamp  1999  4 år
Solveig Andersen
Kirkegården

1910

Omkring landsbykirkerne ligger kirkegårdene. 
Fra gammel tid blev man begravet efter den 
rækkefølge, hvor landsbyerne lå i sognet. På 
Hostrup kirkegård lå dem fra Rørkær og 
Tidsholm begravet mod vest. Derefter kom 
dem fra Jejsing, så de Hostruper, og længst 
mod øst havde dem fra Solderup 
begravelsesplads. Det var i den østlige del af 
kirkegården Bimpel havde en gravplads mod 
nordøst.
Førhen begravede folk selv deres døde. Med 
kisten gik man en runde omkring kirken, 
inden man sænkede den ned i graven, som de 
pårørende havde gravet. Herefter gik man ind 
i kirken og hørte på mindetale over den 
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afdøde, som præsten var bestilt til at holde, og 
som han skulle have betaling for, alt efter 
hvor lang den var, så det var kun dem, der 
havde råd til det, der fik en mindetale.
Kirkegården lå tidligere næsten kun hen i 
græs med selvsåede buske og træer. En enkelt 
tue hist og her med et trækors viste, hvor de 
sidste var blevet begravet. Senere  blev 
korsene, når man havde råd til det, lavet af 
jern ved den lokale smed. Efterhånden 
begyndte man at sætte sten på gravene. De 
ældste gravstene på Hostrup kirkegård er fra 
begyndelsen af 1800-tallet.
Omkring kirkegården var der før en jordvold, 
og ved indgangen var der en kirkerist, for at 
de løsgående dyr ikke kunne komme derind. 
Omkring 1840 blev der sat et stendige  op, og 
i 1862 blev der sat 3 kampesten og en tredelt 
jernlåge op ved indgangen.

Sandholmskoven

Sandholmskoven, der ligger vest for Hostrup 
by, er plantet på noget af præstegårdsjorden i 
slutningen af 1800-tallet. Jorden var meget 
sandet og gav ringe udbytte. Beplantningen 
gav efterhånden læ i vor forblæste egn og gav 
et økonomisk udbytte, da man kunne begynde 
at sælge træ til gavntræ og brændsel. I dag er 
skoven en dårlig forretning, der er ingen 
penge i at sælge træ i dag. Det var også her 
Hostrup Spare- og Lånekasse, der tog initiativ 
og finansierede projektet.
I den sydlige del af Sandholmskoven ligger 
Hostrup F.D.F./F.P.Fs ”Sandholmhytten” – et 
tidligere markmandshus, som igennem årene 
ved megen frivilligt arbejde er blevet bygget 
til og om. Der er i de senere år lagt vand og 
elektricitet ind, så hytten i dag er et dejligt 
sted for spejderne at opholde sig i.

Præstegården, æ Stoksti 1
Nr.160

Om den gamle gård ”Effensborg”, som menes 
at have ligget på stedet, hvor nu præstegården 
er bygget, ved man egentlig intet, kun nogle få 
forhøjninger lader formode, at der engang i 
tidernæs morgen har været en gård på dette 
sted.
Ved præstegården findes en temmelig stor 
have, der egner sig  både til urte- og 
frugthave; den er forsynet med lætræer og 
grøfter og på nordsiden med et nyt 
plankeværk (senere et stendige). Alt det 
holder præsten alene ved lige.
Præstegården i Hostrup er beliggende på vejen 
kaldet ”Æ Stoksti”, og dette ganske specielle 
navn hentyder til den tidligere gamle kirkesti 
fra Rørkær til Hostrup. Stien går over Hvirlå, 
hvor der i gammel tid var en smal gangbro af 
træ, benævnt ”en stok”, hvilket altså har givet 
navnet til den eksisterende vej i Hostrup.
I året 1734 brændte præstegården, som havde 
været en lang lerklinet bygning, og hermed 
brændte desværre alle kirkebøgerne. Ilden 
skulle efter sigende have været påsat af en 
person, der ikke kunne lide præsten, Georg 
Eichel, som var en meget dygtig og fremsynet 
mand. Han fik jorden, som hørte til 
præstegården, samlet. Jorden syd for 
præstegården, som var engjord, grøftede han, 
herved blev jorden drænet. Præsten fik på 
denne mode et større udbytte af sine 
jordarealer, og det overbeviste naturligvis 
egnens bønder om, at det var en klog vej at gå, 
så de tog også fat på at afvande deres marker.
Efter præstegården var brændt, blev der 
bygget en ny. Det blev en smuk og ret så 
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statelig gård, og efter datidens skik og brug 
blev den bygget med lade og staldbygninger 
til en firlænget gård.
I 1911 blev stald og lade nedrevet, og jorden 
til præstegården blev lejet ud. Af 
udbygningerne er nu kun østfløjen tilbage, 
den bruges i dag til garage og udhus. 
Præstegården er op gennem årene blevet 
restaureret flere gange. Den er i dag fredet i 
klasse A.

Æ Stoksti 2

Den gamle skole. Da skolen blev nedlagt 
havde
Johann Lorenzen snedkerværksted her, men 
flyttede senere til Kærvej i Jejsing.

Huset har de to søskende Marga og Nis Rasch 
bygget som aftægt, efter at de har solgt gården 
Hostrupvej 32 til Annelise og Andreas Bucka. 
Efter Nis Raschs død har Andreas Bucka købt 
huset, men senere solgt det.

Nørretoften 2  Ruth Arentofts 
ejendom Nørretoften

Sognefogeden Adolph Christensens gård i 
Hostrup.
Den brændte sammen med degnegården 1726. 
Efter genopbygningen af denne gård i 
Hostrup, blev degnen Christian Martensen 
ejer af gården, da han giftede sig med 
Adolphs datter.
Ejerrækken er derefter følgende.
Asmus Ehnstedt, der giftede sig med degn 
Martensens datter Anna Adolph.
Sønnen Christian Ehnstedt. Derefter hans 
enke, der i 1817 forsøgte at sælge gården 
parcelvis, men af kreditorerne blev drevet til 
konkurs. En del af jorden blev købt af 
Hostrup sogns fattigkasse, og en fattiggård 
blev bygget i 1819. Knapmager Johan 
Wermer købte stamparcellen, men allerede 
22.2.1821 blev  bygninger med de resterende 
landerier overtaget af svigersønnen Paul 
Hansen Lund.
Efter hans død arvede sønnen Hans Christian 
Lund, der var lærer i Jejsing, ejendommen. 
1861 flyttede han ind på ejendommen. Efter 
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han døde 1887, blev ejendommen af 
slægtninger solgt til Nis Lorenzen Rasch. 
Efter Nis Raschs død 1895 blev den yngste 
søn Eduard Rasch ejer. Han flyttede fra sognet 
i 1920 og solgte gården til August Godbersen, 
som solgte den til Christian Nielsen. Gården 
blev videre solgt til Hans Peter Hansen. Der er 
bygget en ny gård på jorden øst for Hostrup 
by, der ejes af Ingeborg og Johannes Hansen. 
Nu ejer Ruth og Knud Arentoft ejendommen

Nørretoften 4 Degneboligen 
Nr.162

1912 Degnen Korsemann med sin Familie

Det var et af de bedste degneembeder i 
Sønderjylland, da der hørte 100 tdr. land til 
embedet som han fik indtægt fra, så han 
behøvede ikke at være fast lærer. Han holdt 
tysk privatskole, der var godt besøgt af 
eleverne fra omegnen.  Nis Nissen støttede 
knapmagerne i deres kamp mod 
myndighederne.
Der har været følgende lærere i degneembedet
Christian Martensen 1733-1785
Martin Martinsen 1785-1785

Christian Nissen 1785-1802
Jørgen Hansen 1802-1803
Nis Hansen Nissen 1806-1858
Peter H.C. Hjeds 1888-1909
Georg Korseman 1910-1920
Peter Møller 1920-1953
Den gamle degnebolig brændte 1913. I 1590 
forærede Fru Dorothea v. Rantzau en af sine 
piger en gård i Hostrup. Pigen giftede sig med 
degnen, og her blev Hostrup sogns første 
skole oprettet.
Den første degnebolig brændte 1726, samtidig 
brændte Arentofts gård Nørretoften 2. 
Degnegården blev genopført efter branden, 
som en firlænget gård, men brændte igen i 
1913. Degnen opbevarede alterkalken på 
gården. Da man fandt alterkalken efter 
branden, var den helt smeltet sammen. 
Alterkalken var foræret til kirken i 1593 af fru 
Dorothea v. Rantzau. Den ødelagte alterkalk 
opbevares i dag i præstegården.
Efter den sidste brand  blev degnegården 
opført i villastil.  Efter at den sidste degn 
Peter Møller 1953 tog sin afsked, blev huset 
og jorden overtaget af menighedsrådet. Huset 
blev solgt, og jorden blev forpagtet ud 
sammen med præstegårdens jorder. Huset har 
haft forskellige ejere. I dag ejes huset af Birgit 
og Claus Koefoed, der er dyrlæge.

Nørretoften 6   nr. 184

Der har været følgende ejere på gården
1.Peter Michelsen gift med Cathrine Evald
2.Enewald Petersen, dennes søn, gift med 
Agathe Maria Martensen, datter af degnen 
Chr.Martensen, Hostrup, hvis hustru var født 
Adoloph. Enewald Petersen døde 1769 70 år 
gl.
Agathe Marie Martensen døde 1787. De 
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havde 7 børn, men kun 4  blev voksne.
En søster til Agathe, Anna, var gift med 
Christian Michelsen, Jejsing.
Først havde deres søn Christian Enewaldsen 
gården, derefter ejede broderen Peter Nicolais 
Enewaldsen den, han var gift med Kristine 
Boysen fra Solderup.
Sønnen Hans Christian Enewaldsen overtog 
gården, men solgte den 1841 til Nis Lorenzen 
Rasch, Rørkær. Nis Lorenzen Rasch var gift 
med Catharine Margarethe Petersen fra 
Jyndevad kro. Kroen er i dag vandrehjem. Der 
var 6 børn i ægteskabet, 2 døde som små. 
Deres søn Carsten Rasch, gift med Marie 
Rasmussen fra Solderup, overtog gården. 
Carsten Rasch var kommuneforstander, ind til 
hans alt for tidlige død i 1905. Han pådrog sig 
en blodsamling under et besøg hos sin svoger 
Jens Rasmussen i Toftlund under et fald på et 
glat terassogulv. Hvervet som 
kommuneforstander overtog broderen Mathias 
Rasch. Marie Rasch førte gården videre med 
hjælp fra dygtige tjenestefolk, De havde 1 
datter Käthe, som blev gift med Ingvard 
Andersen fra Bedsted. Marie Rasch forblev 
enke ind til hendes død 99 år gammel. Hun 
boede nogle år sammen med sin mor Momke 
Rasmussen, født Tillgård, som kom fra gården 
Busholm Øster Højst, i aftægtsboligen indtil 
moderens død. Resten af hendes levetid 
tilbragte hun på gården sammen med datteren, 
svigersønnen og børnebørn. De overtog 
gården efter Carsten Rasch, derefter overtog 
deres søn  og svigerdatter Ruth og Johannes 
Andersen gården. Ruth er født Petersen og er 
fra Kærborg
De har 3 drenge. 1996 blev gården solgt til en 
hollænder. Ingen af de 3 drenge ville overtage 
gården Nu ejer  Willem Antoni Nieuwenhuis 
gården.

Nørretoften 1

Hanne og Peter Thomsen har overtaget huset 
efter Annemarie og Ingvert Jørgensen, der 
førhen har været forpagter af Teltkroen ved 
Dravedskov. Jørgensens har overtaget huset 
efter Christian Rerup.
Peter Thomsen kørte i mange år lejebil.

Nørretoften 3  nr. 178

Georg Petersen
Folketællingen 1845 et kådnersted – 1 
husstand
Christian Johannes Wermer –62 år gift i 
Hostrup kådner  Sophia M. Petersen, 62 år f. i 
København hans kone. Cathrine Helena 
Wermer 34 år ugift f.   i København, datter. 
Thomas Chr. Wermer 24 år ugift f. i Hostrup, 
søn. Johan Wermer 28 år ugift f. i Hostrup 
søn, kniplingshandler.
Familien Wermer.
Knapmager Christian Johannsen Wermer 
fødes i Hostrup 10. nov. 1783 som søn af 
Johann Christiansen Wermer og Catharine 
Martensen og døde s. st. 18. august
1849. Den 11. august giftede han sig i 
København med Sophia Margrethe Petersen, 
der var datter af Andreas Petersen og Mette 
Helene Kjær i København, og som døde som 
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aftægtskone i Solderup 30. juli 1860. Børn: 1. 
Cathrina Helene Wermer giftede sig med 
snedker i Solderup Anders  Laurentin Nielsen, 
der fødtes 1818 i Bodum Mølle, Ydby sogn 
som søn af  Niels Lauritzen og Metta 
Andersdatter og døde i Solderup 15. 
august1886. De efterlod sig 2 børn, der begge 
var udvandret til Amerika. 2.Andreas Peter 
Wermer, 3.Johan Christian Wermer bosatte 
sig i Stokkemarke på Lolland. 4. Thomas 
Christian Wermer fødtes den 9. oktober 1821 
og døde ugift i Solderup 18. februar 1878. 
Han var syg de sidste år af sit liv og opholdt 
sig da hos søsteren i Solderup.
Wermer slægten var en af de førende 
knapmagerslægter, og man mener, at det var 
denne familie, der begyndte på at fremstille 
knapper i sognet i midten af 1700-tallet. 
Christian Johannsen Wermer søgte 
koncession til udførelse af knapper til 
kongeriget 7. november 1818, og han får 
denne tilladelse i juni 1823.
Kadnerstedet. Af dets beboere/ ejere kan 
nævnes:
1839 Christian Johannsen Wermer
1839 Andreas Peter Wermer
1854 Mathias Ottsen, enkefru Anna 
Margarethe Ottsen f. Jørgensen og børn. 
Stedet havde da beboelse, stald og 1 ha.
1888 arbejdsmand Broder Wilhelmsen fra 
Hostrup
1893 skomager Andreas Christian Sørensen 
fra Hostrup
1901 landmand Christian Jessen fra Jejsing
1909 flyttede Chr. Jessen til Hedagervej 1, 
hvor de opførte en ny ejendom
1911 arbejdsmand Christian Martensen fra 
Hostrup
1922 arbejdsmand Johann Peter Jensen fra 
Jejsing
1929 landmand Eduard Friedrich Haase fra 
Hostrup
xxxx  Frauke og Thomas Petersen
------ Georg Petersen

Nørretoften 5

Lars Henning Kristiansen
Her har der boet en jordemor, der hed Anne 
Christiansen, hendes barnebarn og mand, der 
har været lærer i Sydslesvig, arvede huset. I 
dag ejer deres plejebarn huset.

Nørretoften 7  nr.174

Heiko Herbert Rühmann
Huset havde et højt tag, og det var næsten 
bygget i kvadrat. Der skulle have været en 
smedje her i 1800-tallet, inden der blev en 
smedje opført ved Raschs gård
Folketællingen 1845 et hus en husstand
Jep Jensen Bendorf, 39 år gift.  F..i Hostrup, 
smed
Kjestina M. Møller 40 år f. i Bylderup kone.
Jens H. Jepsen Bendorf, 9 år f. i Bylderup søn
Smed Jep Jensen Bendorf.  Bendorf har ikke 
været ejer af smedestedet i Hostrup, men har 
haft det enten i leje eller forpagtning. 
Familien er fraflyttet sognet omkring 1850.
Af dets beboere/ ejere kan nævnes
1757 Johann Johannsen Schmidt
1809 Maren Johannsen
1826 Nicolay Nielsen
1854 Wilken Nissen Hansen
1879 Martin Petersen Meng

9



1884 H. F. Misfeld, Snedker i Hostrup. Stedet 
var da et beboelseshus med staldbygninger
1887 købmand Julius Theobald Petersen fra 
Tønder
1898 tjenestekarl Carl Johann Heinrich 
Nielsen fra Vennemose
1904 arbejdsmand Broder Wilhelmsen fra 
Hostrup, han var den sidste bælgtræder ved 
orgelet i kirken.
1931 enkefru Kathrine Marie Wilhelmsen, f. 
Filskov,  Hostrup
1936 Anne og Johann Kavalla
Johannes Andersen fortæller:
Johann kom fra Polen til Danmark, da man 
manglede roearbejdere på Lolland – Falster. 
Han blev senere gift med Anne, som 
stammede fra Flensborg. Johann var kendt 
over det meste af sognet som en flittig 
arbejdskraft. Han var specialist i drænarbejde, 
uden brug af nevelleringsudstyr. Han brugte 
skilte med streger på, så rørledninger fik det 
rigtige fald.
Kavalla omkom ved en tragisk trafikulykke 
undervejs hjem fra arbejde i en alder af 70 år. 
Hans sprog var en blanding af polsk, tysk og 
dansk, han skulle nemlig ringe til Königsberg, 
han mente Kongsbjerg. Min far havde ham i 
nogle år som høstkarl, da fortalte han mig om 
sin barndom i Polen. Hans far og mor havde 
arbejdet på godserne rundt om i Polen. Anne 
tog ud på gårdene og hjalp til med storvask, 
eller når der skulle slagtes.

Nørretoften 9

Hanne & Jens  Carsten  Brodersen
Hanne og Peter Wollesen købte huset her i 
1938. Hanne var født Sørensen i Hostrup, 

Moderen var født Rossen. Peter Wollesen var 
i mange år møllersvend på Jejsing mølle.
Hanne og Peter Wollesen var også kendte 
ansigter i sognet. Peter var smedens søn fra 
Jejsing og ud af en søskendeflok på9. Han var 
kun 11 år gammel, da han kom ud at tjene. 
Forældrene havde ikke råd til at brødføde så 
mange børn. Peter kom i plads, som man 
sagde dengang, hos Christian Hostrup i 
Jejsing, der skulle han være indtil han blev 
konfirmeret. Lønnen var kost og logi, rent 
vasketøj og nyt konfirmationstøj, og så fri 
engang om måneden, søndag eftermiddag. 
Efter konfirmationen arbejdede han som 
tjenestekarl på forskellige gårde helt indtil 1. 
verdenskrig. Han slap heller ikke for 
skyttegravskrigen i Frankrig, men slap uden 
varig men. Han giftede sig med Hanne 
Sørensen, datter af Anders Sørensen, som 
boede på Solvigvej 8. Peter har senere fortalt 
mig, hvordan det var at være arbejdsmand 
dengang. Han var med til at anlægge vejen fra 
Arnum til Tiset og cyklede hjemmefra om 
morgenen ved 3 tiden for at nå på arbejde til 
tiden. Det var en strækning på 50 km. Og ofte 
punktering undervejs. Det var et hårdt slid at 
gå foran trillebøren hele dagen og trille jord 
ad et smalt brædt. Kørte man for tit af 
brædtet, blev man fyret, for der stod andre, 
som gerne ville have arbejdet. Det skete også, 
at det regnede, når man kom på arbejde, så 
blev man sendt hjem for at stemple, og det 
skulle man før kl. 9, som jo var umulig, og for 
at man kunne stemple, skulle man først 
afspadsere 5 karensdage. Daglønnen for en 
arbejdsdag ved vejarbejdet var hele 3 kr. 
Peters sidste arbejdsplads blev Jejsing mølle 
hos Chr.Carstensen, her kom han i kontakt 
med mange mennesker og var meget afholdt 
og altid i godt humør, altid klar med en frisk 
bemærkning. Når han cyklede på arbejde og 
kom forbi vores gård, råbte han sommetider, 
”Der Kampf geht weiter, æ Sieg snakke vi it 
om.”
Hanne blev meget efterspurgt som kogekone 
rundt om på gårdene. Hun var også med i et 
sjak af kvinder, der samlede kartofler op 
omkring på gårdene om efteråret. Det var ret 
almindeligt, at bønderne havde en 4 til 5 tdr. 
land med foderkartofler, som blev kogt og 
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ensileret til opfedning af svin.
Det må have været hårdt at være arbejdsmand 
eller daglejer dengang. Der var ikke meget råd 
til luksus. Jeg har ofte set kvinderne gå og 
samle aks, når markene var høstet, og så få 
sækkene tærsket, når man var i gang med at 
tærske på gårdene. Eller samle kartofler op 
efter ploven, når kartoffeljorden skulle pløjes. 
For at have mad i huset hele året havde de 
fleste en lille stald, hvor de havde et par køer 
og nogle grise, og et lille stykke jord med 
græs, lejet ofte langt borte. Køerne skulle jo 
malkes, før man tog på arbejde. Men det var 
også tid til lidt fællesskab, jeg har ofte set 
dem en sommeraften sidde ude på en bænk 
foran Kavalers hus, familien Wollesen og 
familien Haase. Da er der nok bleven delt 
sorger, glæder og måske lidt bysladder.

Nørretoften 8  nr.16.

Her har Henrik Haase fra Tønder Lager, hvor 
han samler fåreuld til eksport.
Huset blev kaldet ”Villa Torp”.
Af dets beboere/ ejere kan nævnes:
1820 Christian Andresen.  1831 Chresten 
Jacobsen. 1846 Hans Iwersen Nissen.  1853 
Matthias Christian Matthiesen.1854 Catharina 
Amalie Maria Nissen.  1855  Hans Christian 
Hansen.  1872 Marie Brigitte Theusen. 1873 
skrædder Peter Christian Jensen, Huset havde 
da gårdsplads og have.  1895 snedker og 
murer Karl Anton Jensen fra Alslev. 1905 
landmand Peter Christian Jensen fra Hostrup. 
1910 arbejdsmand Theodor Hansen fra 
Hostrup. 1912 husslagter og tagtækker 
Wilhelm Wilhelmsen fra Hostrup.  1929 
mejerist Christian Hansen Lorenzen fra 

Hostrup.  1933 arbejdsmand Anker Bech 
Jensen fra Hostrup.  1937 arbejdsmand 
Christian Peter Hansen.
1938 sognerådsformand Nis Rasch fra 
Hostrup, der har nedrevet huset og anlagt en 
frugtplantage. Smed Peter Fey har her senere 
haft en minkfarm på den vestlige del. Efter 
nogle år solgte han en byggegrund fra den 
østlige del til Rudolf Rossen, der byggede en 
maskinhal til opbevaring af 
entrepenørmaskiner. Efter nogle år flyttede 
Rudolf Rossen over til Albert Hostrups gård i 
Jejsing. Hallen blev i i nogle år lejet ud til 
Tønder kommune til opbevaring af 
vejvæsenets maskiner. Senere solgtes 
bygninger til Martin Haase og ejes i dag af 
Henrik Haase. Resten af grunden solgtes til 
Michael Kölmel, der fjernede minkhallerne og 
byggede et nyt parcelhus, som ejes af Mona 
Jørgensen.

Nørretoften 10

Mona & Hans Jørgensen
Huset som blev bygget ud af Nøretoften 8 af 
Michael Kölmel
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Nørretoften 11

Hans Bucka
Her har der været præsteenkesæde. Pastor 
Friedrich W. Eichels enke boede her til sin 
død. Niels Jensen og familie har ejet gården. 
Gården blev solgt til tømmersvend Hans 
Bucka, der har sat huset i meget flot stand.
Folketælling  1845: Hans Hansen 48 år gift, 
daglejer født i Rørkær, Kjesten Madsen, hans 
kone 39 år. Børn: Carsten Hansen, 15 år. 
Johan Christian Hansen, 10 år. Lorenz 
Hansen, 9 år. Matthias Hansen, 7 år. Adolph 
Hansen,1 år. Johanna Hansen,13 år. Anna 
Kjestina Hansen, 5 år.
I 1842 købte Hans Hansen et hus i Hostrup, 
som tilhørte Christian L. Hostrup i Rørkær, 
der havde købt det af faderen i 1834, Hans 
Hansen skulle betale 850 mark lybsk, og 
sælgeren skulle beholde husets ovn. Køberen 
fik til gengæld den ovn, som stod i sælgerens 
lille dagligstue i Rørkær. Af husets senere 
beboere/ ejere kan nævnes: 1847 Hans 
Christian Hansen. 1865 Nis Lorenzen Rasch. 
1879 snedker Niels Andersen Jensen fra 
Hostrup. Stedet havde da to beboelseshuse, 
stald, udhus og 1 ha. 1933 Landmand Hans 

Jørgen Jensen fra Hostrup. Efter Hans Jensen 
overtog sønnen Niels Jensen ejendommen. 
Huset blev solgt til snedkersvend Hans Bucka, 
der har sat huset i meget fin stand.

Nørretoften 13

Kirsten og Ernst Marcus Fries
Et nyt hus, der er bygget af Kirsten og Ernst 
Fries, som har ”Imerco Fries gaver” i Tønder 
Vestergade

Anneliese og Andreas Buckas 
gård. Hostrupvej 32   

Indtil 1787 lå gården hvor æ Rej ligger. 
Gården ejedes da af degnen Christian 
Martensen og hans svoger Cornelius Adolph. 
Cornelius Adolph flyttede senere til Nolde, 
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hvor hans slægt endnu bor  på egnen.
Gården i Hostrup blev solgt 1784 til Cornelius 
Petersen, der kom fra Ballum. Han rev den 
gamle gård ned og byggede den op, hvor den 
nu ligger.
1799 blev der bygget en skole på det sted, 
hvor gården havde ligget. Hvor æ Rej ligger, 
var stuehus til gården.
Cornelius Petersen ejede gården ind til 1814, 
da overtog hans søn Niels Cornelsen gården, 
han var gift med Maren Christensen fra St. 
Emmerske. Niels Cornelsen døde 1852, og 
enken drev den videre, indtil sønnen Chresten 
Martensen Cornelsen 1858 overtog  den.
Chresten var ugift, han drev gården til 1890, 
da solgte han den til Matthias Hansen Rasch, 
søn af  Nis Rasch, Hostrup. Matthias Rasch 
var gift med Christine Nissen, som var fra 
Barsø. Christine Nissen var søster til Dr. 
Nissen, der drev en lægepraksis sammen med 
sin søster Nicoline i Tønder.
Mathias overtog kommuneforstander posten 
efter broderens død i 1905.Der blev født 3 
børn i ægteskabet; Nis, Marga og Max, der 
læste på universiteter i Marburg, Berlin, Kiel 
og København og blev cand phil, og 
promoverede 3.3.1923 i Kiel med Dr. titlen. 
Max var gift med Anni Kier, som stammede 
fra Hamborg, hendes far var Kaptajn ved 
Hamburg-Amerika-linien, ved sin død kom 
hun til Jejsing til fætteren Ernst Kier, og her 
lærte hun Max Rasch at kende.De havde en 
søn Thomas Mathias, der blev cand. mag.iI 
Aarhus han blev rektor ved Aarhus, Akademi 
og senere Ribe Katedralskole. Da han blev 
pensioneret flyttede han til Tønder, og efter 
sin mors død flyttede han til Hvide-Sande, 
hvor han døde 2002.
Matthias Rasch døde 1917, og Christine 
Rasch ejede den til sin død 1951, derefter 
overtog hendes børn Marga, Nis og Max 
Rasch gården. Nis var mange år 
sognerådsformand og søsteren kasserer. Så i 
mange år blev sognet styret fra gården i 
Hostrup. Nis var både dygtig og flittig, så det 
blev et mønsterbrug, der var orden i tingene 
både ude og inde. Han var også en 
foregangsmand, hvad angår maskiner. Den 
første malkemaskine og den første traktor 
blev han ejer af. Han var også den første 

mand om morgenen og malkede selv køerne, 
helt til Andreas Bucka købte gården. Nis 
havde mange jern i ilden. 2 dage i ugen var 
han på eksportmarkederne i Tønder og 
Skærbæk, hvor han var opkøber af stude til en 
aftager i Schweiz. Desuden var han opkøber 
af heste til en handelsmand i Italien. Hestene 
var opstaldet i en længe på Anton Godbersens 
gård, Nørretoften 2.
1963 købte Anneliese og Andreas Bucka 
gården, der nu er flyttet til Kærvej 53. 
Bygningerne er overtaget af sønen Marquard 
Bucka, har der en byggeforetning. Jorden er 
tillagt til Hostrupvej 45 til sønen Hans Jürgen 
Bucka

Hostrupvej 45

Hans Jürgen Bucka
I 1886 byggede Martin Michelsen 
ejendommen. Han var bødker og havde røgeri. 
1921 døde han, og ejendommen blev solgt til 
C. Hinrichsen, som solgte den videre til 
Wilhelm Wilhelmsen. 1646 solgtes 
ejendommen til Dinne og Christian Rossen, 
sønnen og svigerdatteren Kirsten og Vagn 
Rossen overtog gården, 2003 solgte de gården 
til Hans Jürgen Bucka og flyttede til Tønder, 
hvor Kirsten døde 2 dage efter flytning efter 
en lang svær sygdom.
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Solvigvej 2

Inger & Poul Peter Alfred Dyrhøj
Anne Marie og Mathias Bonde har boet her i 
en årrække. Ægteparret drev i nogle år en 
ejendom i Trespring, hvorefter de flyttede til 
Hostrup, hvor Mathias virkede som 
kirketjener, et hverv som Anne Marie 
videreførte efter Mathias død i 1957, senere 
har sønnen Ejner Bonde og hustru boet der. 
Huset er i dag ejet af familien Dyrhøj.

Solvigvej 4

Nis Peter Fey
I 1880 opførte smed Carl Emil Lorenzen et 
nyt smedested med beboelseshus, udhus og 
smedje.
Af dets beboere/ ejere kan nævnes

1880 smed Carl Emil Lorenzen
1891 enkefru Andrea Termine Lorenzen, 
1891 Carsten Eduard Rasch
1921 smed Peter Fey fra Hostrup
1952 enkefru Inger Johanne Andrea Marie 
Fey f. Kjær.
1952 smedemester Peter Eskildsen Fey fra 
Hostrup.

Solvigvej 5

Margaretha & Holger Lund
Huset er opført ca. 1960

Solvigvej 6

Niels Harbo Jensen
Et ældre hus.  Niels Harbo Jensen, der i 
mange år har arbejdet på Grønland

Solvigvej 7

Kaj Friedrichsen
Ingrid og Kaj Friedrichsen har bygget huset 
og driver eksport vognmandsforretning
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Solvigvej 8

Lone & Kaj Thomsen
Kaj har overtaget huset efter sine forældre. 
Der har tidligere i mange år boet en familie 
Sørensen i huset. Peter Wollesens kone Hanne 
født Sørensen kom også fra huset. 

Solvigvej 10

Klaus-Peter Schulz
Huset er bygget af Karl Haase, der var født på 
Nørretoften 3. Han var uddannet gartner, men 
var i mange år efteruddannet til mejerist på 
Jejsing mejeri.

Solvigvej 12

Werner Bucka

Solvigvej 14

Tove & Henning Tygesen
Huset har Mona og Mathias Hansen, 
Julianebjergvej bygget og solgt til Berit 
Sørensen, der var personalechef ved Tønder 
kommune, men søgte en anden stilling. Nu 
har Tove og Henning Tygesen huset.

Smedjen 1   nr.173

Carina Clausen
Folketælling 1845 et hus en husstand
Hans Andresen, 50 år gift f. i Hostrup, 
snedker
Anna Maria Jensen, 47 år hans kone f. i 
Stensbæk. Lorenz Peter Andresen, 15 år f. i 
Hostrup søn. Christian Peter Andresen, 12 år 
f. i Hostrup søn. Hanna Ch. Charl. Andresen, 
9 år, f. i Hostrup datter. Jens Peter Andresen, 
7 år f. i Hostrup søn. Carl Christ. Andresen 6 
år, f. i Hostrup søn.
Jørgen Balzer Andresen 1 år, f. i Hostrup søn. 
Andreas Peter Wermer 31 år ugift f. Hostrup.
Jens Peter Winter 23 år, ugift f. i Bevtoft.
Familie Andresen.
Snedker og murer Hans Andresen fødtes i 
Hostrup 27. April 1795 som søn af inderste 
Laust Hansen og Karen Jørgens og døde s.st. 
7. februar1865 efter 5-6 dages sygeleje. Den 
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19. februar 1816 giftede han sig med Anne 
Maria Margaretha Jensen, der fødtes i 
Stensbæk som datter af Jens Petersen og døde 
i Hostrup 5. september1874 af 
alderdomssvaghed efter 11 ugers sygeleje.
Børn: 1.Lorenz Peter Andresen blev drejer i 
Hostrup.
2. Christian Peter Andresen fødtes 30. juni 
1833 og døde som snedker og kådner i Jejsing 
2. oktober 1878. Den 11. november 1859 
giftede han sig med Ingeborg Jensen. De 
havde følgende børn a. Jens Christian 
Andresen, b. Anne Margarethe Andresen, c. 
Christine Andresen, d. Hans Andresen, e. 
Anna Maria Andresen, f. Enewald Ewald 
Andresen.
3.Hanne M. Charlotte Andresen gift med 
skrædder i Stemmild Matthias Rasmussen
4. Jens Peter Theodor Andresen fødtes i 
Hostrup 7. juni1838 og døde s.st. 4. november 
1872, da han hængte sig. Han havde deltaget i 
vinterfelttoget 1864, og  her havde han 
pådraget sig en sygdom, der gjorde ham 
uarbejdsdygtig i flere perioder. Bekymring 
over dette gjorde, at han tog sit eget liv. Han 
boede sine sidste år hos broderen Lorenz 
Peter.
5. Carl Christian Peter Andresen blev snedker 
på Solderup Mark
6. Jørgen Balzer Andresen blev drejer i 
Ravsted.
Andreas Peter Wermer var søn af  Christian 
Johannsen Wermer og Sophia M. Petersen. 
Ved moderens død 1860 var han bosat i Sørup 
på Lolland.
Husets beboere/ejere kan nævnes
1750 Sitzel Michels
1760 Andres Christensen
1772 Peter Jensen Dænsch
1780 Matz Christensen
1782 Hans Christian Matthiesen
1784 Lorenz Hansen Schmidt
1802 Enken Karen Lausten
1805 Christian Petersen
1806 enken Anna Christians
1845 Hans Andresen
1864 drejer Lorenz Peter Andresen
1919 frk, Cathrine Andresen

Smedjen 2 – 4

Smedien 4 Elly Elisabeth Bonde
Smedien 2 René Weiland
Et lang hus, der blev kaldt ”æ Raj”, hvor der 

engang har været fire boliger. Det blev 
bygget i slutningen af 1700-tallet. Det er 
her Nis Raschs gård har ligget indtil 
1786, da gården blev revet ned og bygget 

op i den sydlige del af byen.Engang 
boede her fire daglejere, som arbejde ved 
omegnens bønder. I tidens løb blev den 
ene lejlighed brudt ned, så der kun var 3 
boliger. I dag er der kun to boliger, som 
beboes af  Elly Bonde og Sven Aage 
Larsen

Folketælling 1845
Peter Paulsen 35 år gift født i Hostrup 
knapmager
Lena Maria Petersen 41 år gift født i Hostrup 
kone
Matthias Jensen Paulsen 7 år født i Hostrup 
søn
Anna Nic. Paulsen 5 år født i Hostrup datter
Claus Theodor Paulsen 3 år født i Hostrup søn

Huset. Af dets beboere/ ejere kan nævnes:
Peter Paulsen, 1880 Matthias Jensen Paulsens 
datter Anna Nicoline Paulsen, 1883 Anna 
Elsabe Andresen fra Solderup. 1914 
banearbejder Jes Jessen Petersen fra Hostrup. 
1921 landmand Andreas Christian Wolf fra 
Solderup. 1927 Murer Jørgen Andresen fra 
Tønder. 1929 landmand Hans Jensen 
Korsgaard fra Jejsing.
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Kirkevænget 1   Familien 
Lund  nr.167

Karen og Peter Kjær Hansen.
Vest for kirken på den lille vej, Kirkevænget 
ligger der et gammelt stråtækket hus, der 1799 
blev bygget som skole. Den første skole i 
Hostrup, uafhængig af degnebestilling. Skolen 
der blev bygget, indeholdt en lille lejlighed til 
læreren, et klasseværelse og staldplads til 2 
køer. En del af lærerens løn betales af 
indehaveren af degnegården, idet at degnen 
foruden at være kirkesanger også havde pligt 
til at sørge for børnenes undervisning. Til 
lærer ved den nye skole valgte man Paul 
Hansen Lund, der var født i Jægerup i 1775.
Skolelærer og gårdmand Paul Hansen Lund f. 
i Jejsing 1775 - 1858. Gift med Anne Maria 
Wemer f. 1792 - d. 1854 fra Hostrup, Arntoft 
ejendom Nørretoften 2, som de overtog da de 
blev gift 1809. En søn, Hans Christian Lund 
blev lærer i Jejsing 1835-1861 og var 
medstifter af Spare og Lånekasse for Hostrup 
sogn og kasserer fra 1847-1886.
En datter Anna Christina Lund giftede sig 
med Nis Nielsen, Møgeltønder og en af deres 
døtre giftede sig med Peter Linnet 
"Villegård".
Paul Lund tog lærereksamen fra Kiel 
seminarium og var lærer i Hostrup 1800-ca 
1850. Paul Lund havde foruden 
skolebygningen i Hostrup flere ejendomme i 
Jejsing, som han havde overtaget i 1830 erne.
Skolen var bygget alt for lille, for da 
fattiggården var blevet opført 1819, kom 
børnene herfra til skole. I 1920 kom der 14 
skolesøgende børn til skole fra fattiggården, 
så pladsforholdene i skolen blev alt for trange. 

Paul Lund måtte på egen inetiativ bygge til 
ved skolen. Efter Lunds afgang, som lærer 
ved skolen i 1843, kom der en ny lærer, der 
hed Peter Andreas Maasbøl. Da den gamle 
degn Nis Nissen, som kun havde privatelever 
i degneboligen, døde, flyttede Peter Andreas 
Maasbøl, herefter over i degneboligen og 
underviste i skolen. Peter Maasbøl havde 
forsøgt at få indrettet en skolestue i 
degneboligen og få den gamle skole solgt, 
men den plan rejstes der indvendinger imod. I 
sommeren 1876 byggedes en ny skole, det var 
en enklasses skole, på ”byssens jord” i den 
syvestlige del af Hostrup by, og her var der 
skole til 1948, da blev skolen nedlagt, der var 
få børn. Børnene kom herefter til at gå i 
Jejsing skole. Og degnen Peter Møller blev 
ansat som lærer ved skolen, til han blev 
pensioneret i 1953. Efter at skolen blev 
nedlagt, blev bygningerne nogle år efter brugt 
som snedkerværksted af  Johan Lorenzen fra 
Jejsing. Skolen og grunden blev senere solgt 
til Nis Rasch og nedrevet, hvorefter der blev 
bygget et hus til aftægt for søskende Marga og 
Nis Rasch, efter at de havde solgt gården 
Hostrupvej 32 til Anneliese og Andreas 
Bucka. Efter Nis Raschs død købte 
Andr.Bucka huset, som han senere solgte
Organist og degn Nis Hansen Nissen.
Nis Nissen var født i Brede 1781-1867. Gift 
første gang 1810 med Heilwig Friedrichsen f. 
1790 - d.1828, datter af gdr. Hune 
Friedrichsen og Anna Adolph, Jejsing. De fik 
8 børn, hvoraf 5 døde som unge.
Nis Nissen giftede sig 2. gang med Anna 
Kramer, Christiansfeld f. 1785 - d. 1849. 
ægteskab barnløs.  Nis Nissen tog 
lærereksamen fra Tønder seminarium 1800. 
Var lærer i Jejsing fra 1804 - 06, degn og 
organist ved Hostrup kirke 1806 - 1858.
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Solderupvej 1

Jes Jepsen

Solderupvej 2 æ Kirkekro  nr. 
166

Ejere af kroen
1716-1772 Hans Kryger,  1772-1772 Enken, 
1800- 1840 Hans Christian Kryger,  1831-
1840 Christian Hansen,  1840-1845 Mathias 
Ottsen, der blev fattigforstander på 
fattiggården i Hostrup og kom fra en gård i 
Rørkær, som familien Brink har ejet.
1845-1849 Peter Henningsen. 1849-1856 
Erich Erichsen. 1856-1898 Martin Peter 
Christensen.
1898-1941 Sønnen Lorenz Peter Christensen. 

1941-1980 Nis Madsen Christensen. 
1980-1993 Bodil Eskildsen. 1993 Hostrup 
Menighedsråd.
I anledning af kroens indvielse 13. August 
1994 havde Ingolf Haase lavet et lille skrift 
om Hostrup kro, hvor han bl.a. fortæller 
følgende: 
Hostrup kro er den ældste af sognets kroer, 
antagelig opført i slutningen af 1700-tallet. På 
et kort over Hostrup 1779 er pladsen foran 
kroen stadig ubebygget. Kroen har sikker haft 
en forgænger, da kroens første kromand 
Christian Hansen allerede omtales som 
kromand i Hostrup. Kroens nære beliggenhed 
ved kirken var det naturligvis her, hvor man 
samledes til kaffebord efter begravelse. Der 
var ikke meget plads i krostuerne, men det har 
sikkert været hygge og varme i de lavloftede 
krostuer.
Lorenz Christensen begyndte ved siden af 
krovirksomhed og landbrug også at drive 
kolonial og grovvare-forretning, men det var 
kun det allernødvendigste kolonial, man 
kunne købe. Et ekstra job var 
klokkeringningen morgen  og aften fra kirken. 
Det hørte ellers degneembedet til, men degnen 
betalte kromanden lidt for det. I 1941 overtog 
datteren Frieda og sønnen Nis kroen. De 
udvidede købmandsforretningen, som blev 
hoved- erhvervet for de to søskende. Frida 
døde 1979, købmandsforretningen og 
ejendommen blev solgt til Bodil Eskildsen. 
Nis flyttede over i et nyopført parcelhus lige 
over for kroen.
Bodil Eskildsen solgte  i 1993 den gamle kro 
til Hostrup menighedsråd, som siden har 
restaureret huset til at blive en meget smuk 
bygning med vores lille kønne kirke i 
baggrunden. I den østlige del af huset holder 
spejderne til; den vestlige del er kirkekontor, 
og de to stuer og køkkenet bliver brugt til 
menigheds – og pensionist-møder.
”Æ kirkekro”, kaldte vi den, så langt jeg kan 
huske tilbage. Fra min barndom kan jeg huske 
Lorenz Christensen (fader til Nis og Frida) 
sidde foran kroen på en bænk sammen med 
Georg Andersen (Vagn Rossens bedstefar), 
De røg lang pibe og har nok drøftet 
verdenssituationen. Til kroen hørte dengang 
også en krostald, hvor man kunne spænde 
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hestene fra, når man var i kirke. Desuden var 
der en vægt i stalden, så bønderne kunne få 
deres stude vejet, før de skulle til 
eksportmarket. Til kroen hørte også lidt 
landbrug ca. 20 tdl. Ved siden af krostuen var 
der en lille butik, hvor man kunne købe lidt 
mel, sukker, sirup, eddike og grov 
tobak.Lorenz Christensen havde også et 
vigtigt hverv, når nogen var død i Hostrup, så 
gik han fra hus til hus med en hilsen fra 
vedkommende familie, hvor der var sket et 
dødsfald, med en indbydelse til begravelsen 
og efterfølgende kaffe i ”æ kro”. Det kaldte 
man den gang at han var rundt og ”vare af”.  I 
Lorenz kromands ægteskab var der fem børn: 
Nis, Frida, Eje, Ina, og en bror i Rørkær, som 
jeg ikke kan huske, hvad han hed. Eje blev 
gift med ”æ Hjule”, Christian Petersen i 
Hostrup. Ina blev gift med Jensen, ”Det 
danske Kontor i Tønder”. Med tiden kunne 
man ikke leve af 20 tdl. og en lille butik, så 
lavede man butikken større, så det blev en 
rigtig købmandsforretning. Hvad de ikke 
havde af varer, skaffede de hjem. Det var en 
dejlig forretning at komme i, rigtig med 
gammeldags hygge og stemning. Og duften af 
friskmalet kaffe og andre godter. Nis og Frida 
var nogle dejlige mennesker, altid venlig og 
imødekommende, og oven i købet fik man de 
sidste nyheder, men ikke ond sladder. I 
Hostrup var der 3 samlingssteder, smedjen, 
kroen og hos ”æ hjuler”. Der blev drøftet 
storpolitik, bysladder og ikke at forglemme 
det nationale. Så bølgerne gik højt 
sommetider under 2. verdenskrig. Men det 
hele er efterhånden glattet ud heldigvis. Men 
det store fællesskab er efterhånden delvis 
forsvundet. Nu flytter folk til og fra byen, og 
enhver især har nok i sit arbejde og familien. 
Det må man bare acceptere.  Skrevet af 
Johannes Andersen

Solderupvej 6 

Katharina og Chresten Andersen
Huset er bygget ca. 1910 og har i mange år 
været ejet af Cecilie og Andreas Johannsen. I 
1920 blev Andreas Johannsen ansat som 
landpostbud ved Jejsing postekspedition. Han 
havde ruten Solderup – Trespring – Ellehus i 
mange år, senere fik han Jejsing – Rørkær 
ruten, indtil han gik på pension i 1956. Cecilie 
og Andreas store interesse var biavl; de havde 
20 bikuber af hjemmeslynget honning.

Solderupvej 3

Conni og HansHansen
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Solderupvej 7

Christian Christensen
Her har der været karetmagerforretning, i 
mange år har Christian og Anne Petersen haft 
deres virke. Han døde 1993 Eje var født 
Christensen fra æ Kirkekro. Hun døde 2000

Solderupvej 8

Line og Jens-Peter Hansen
Rentier Rerup byggede huset i 1913. Efter 
hans død blev huset solgt til familien Petersen 
fra Kærborg. I de senere år har huset haft 
forskellige ejere.

Solderupvej 9

Tove Kjeldsen og Birger Ib Jensen
Familien Rossen har i 2 generationer ejet 

huset, de var også kirketjener. Dyrlæge 
Herbøll har boet her, før han byggede et hus 
på Kærvej i Jejsing

Solderupvej 10

Erik Toftebjerg
Johannes Paulsens ejendom brændte for ca. 
30 år siden. Johannes Paulsen var ugift; han 
arbejdede som daglejer i mange år ved 
Christian Kier. Efter ejendommen var brændt, 
blev der opført et nyt parcelhus op til vejen 
lidt mod vest. På selve brandtomten blev der 
opført et parcelhus af Vilfred Petersen

Solderupvej 11

Jørg Mammen
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Solderupvej 13

Diana og Brian S Hansen

Solderup 14 brændte 1969

Solderupvej 14

Karin og Aage Christensen
Her lå landbrugsejendommen, som før ejes af 
Sommer Paulsen, sønnen Peter Paulsen 
overtog ejendommen, han var ugift, og efter 
hans død overtog  barnebarn af Sommer 
Paulsen ejendommen, han var også ugift, 
Gården brændte, og Johannes byggede nyt hus 
nu Solderupvej 10.

Solderupvej 15

Kæthe Johanne Jønsson

Solderupvej 16

Cornelis Jan Barsingerhorn Marjon Wagemager

"Nøjsomhed"  Solderupvej 16 har 
ligget mellem Nørretoften 4 og 6 
nr.163
Mellem Degnegården, Nørretoften 4 og 
Johannes Andersens gård Nørretoften 6 har 
der ligget en gård. Gården brændte 1879 af 
lynild og blev derefter flyttet ud øst for 
Hostrup by, Solderupvej   og hedder 
"Nøjsomhed", bygget af brødrene Lassen som 
ejede gården, da den brændte.

Der har været følgende ejere på gården:
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Jacob Michelsen død 1747. Gården var under 
administration af hans bror Michel Petersen 
og senere Christian Adolph. Gården blev solgt 
til Jacobs yngre bror Mathias Michelsen, død 
1741. Hans enke Dora Maria Boysen giftede 
sig igen med Hans Andersen 1744 sønnen 
efter Mathias Michelsen, Peter ejede så 
gården, men solgte den til Peter Boysen, 
Rørkær der døde 17.4.1786, og hans ældste 
datter Maren arvede gården, da en ældre bror 
døde, og en anden blev præst i Aventoft 1793-
1845. Han bosatte sig derefter i Rørkær, det 
hus hvor Maren og Adolf Friedrichsen nu bor 
i, Flensborg Landevej 8.
Maren giftede sig med Steffen Thygesen fra 
St. Emmerske. Efter 10 års ægteskab døde 
Maren og efterlod 3 børn, 1 søn og 2 døtre. 
Steffen Thygesen giftede sig igen med 
Kjestine Nissen fra Almstrup. De fik 1 søn, 
der døde 1 år gammel. Sønnen fra 1. ægteskab 
døde 6 år gl.. Den ældste datter Ingeborg 
arvede gården, hun blev gift  den 10. 
Okt.1807 med Ernst Lassen en gård-og 
kromandssøn fra Rabsted.
Steffen Thygesen var kun 47 år da, så det 
unge par boede først på en ejendom i 
Tidsholm, hvor de fik 7 børn 1819 overtog de 
gården i Hostrup og her blev der født 10 børn. 
Ingeborg døde den 11 marts 1834, da levede 
der kun 3 børn, og af dem døde den eneste 
dreng 1838, kun 2 døtre var tilbage.
1839 indgik Ernst Lassen et nyt ægteskab med 
H... Marg. Lassen fra Lund. De fik 3 børn, 
hvor den ene døde som spæd.
1850 døde Ernst Lassen, han efterlod sig 2 
døtre af 1. ægteskab og 2 sønner af 2. 
ægteskab. Enken flyttede med sine 2 sønner 
på 10 og 5 år til Munkeborg ved Kolding. Den 
ældste datter blev gift med en gårdejer i 
Rørkær, men blev enke i 1843, hun var 
barnløs.
Hun levede sammen med sin ugifte søster 
Andrea i Rørkær og øvede meget godt med 
sin betydelige formue.
Gårdens jord blev pagtet ud,og bygningerne 
lejet ud. 1879 brændte gården efter et frygtelig 
tordenvejr.
Gården blev opbygget øst for Hostrup by 
1880, og hestehandler Markus Markussen fra 
Braderup lejede gården, som kom til at hedde 

"Nøjsomhed".
Hen imod slutning af 1889 flyttede Lassen til 
Hostrup igen, men 1908 blev gården solgt 
med Anton Jepsen som mellemmand til 
Martin Andresen Thygesen fra gården 
”Skrub”. Efter Martins død videreførte 
Annemi og sønnen Marinus i en årrække, 
indtil de flyttede til Tyvse, hvor de overtog 
Annemies hjem. Næste ejer blev Helga og 
Bent Tygesen, der var den yngste søn af 
Andrea og Martin Tygesens 4 sønner. Bent 
udvidede gården med jordkøb og bygninger. 
Efter at have solgt gården, flyttede Helga og 
Bent til Tønder, hvor de byggede et nyt hus.

Solderupvej 17

Gunder og Udo Günter Frahm

Solderupvej 19

Charlotte og Michael Zeberg Sørensen
Provst Hans Petersen og Birgit har bygget 
huset til deres otium.
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Solderupvej 21

Martin Christian Godbersen

Solderupvej 22

Knud Johannsen
Huset er bygget som arbejderbolig af  Knud´s 
forældre Frida og Johannes Johannsen, der 
kom fra Solderup

Solderupvej 24

Henrik Jensen Møller
Huset er bygget som arbejderbolig af Anni og 
Svend Vest, der senere byttede huset med 
Peter Diedrichsen, der havde hus i Rørkær, 
Peter blev kirketjener ved Hostrup Kirke

Solderupvej 26

Angelika Olczak
Huset er bygget som arbejderbolig af Andreas 
Jensen

Solderupvej 28

Dorthe Bjerregaard Pedersen
Huset er bygget som arbejderbolig af Sille og 
Nis Thomsen

Solderupvej 30

Erik Worm Helene M. Frederiksen
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Solderupvej 32

Helene Meyer Frederiksen

Solderupvej 34

Hans Terp

Solderupvej 36

Johanne Schultz

Solderupvej 37   

Fattiggården i Hostrup
Ejer Steen Lauridsen
I 1700-tallet havde sognet hyret en mand, som 
kaldtes fattigfoged, han kulde passe på, at de 
store flokke tiggere, som kom ind i sognet, 
blev jaget ud igen. De stakkels mennesker 
havde ingen ting at leve af eller nogen sted at 
bo. Det var særlig ved bryllupper og højtider, 
de kom, da regnede de med, at der var mere at 
give af.
Der var mange fattige mennesker i sognet før i 
tiden. Børn, som forældrene ikke havde råd til 
at have hjemme, kom ud i andre hjem, oftest 
der hvor man ville have dem for lavest 
betaling, da det var sognet, der skulle betale 
for dem, og det var jo ikke de mange penge, 
sognet havde at gøre godt med. Sognet fik 
penge fra  ”æ klink-pung” samt fra de penge, 
der var i træbøssen ved helligkilden i Rørkær.
I begyndelsen af det 17.århundrede begyndte 
man her i landsdelen at opføre fattiggårde, 
hvor man anbragte folk, der ikke havde det 
daglige brød og ingen steder at bo.
Øst for Hostrup by blev den første fattiggård i 
sognet bygget i 1819, den blev kaldt ”æ 
Armhus”. Der blev købt jord fra den ejendom, 
Nørretoften 2, hvor Ruth Arentoft bor i dag.
I året 1830 var der 32 personer, børn og 
voksne på fattiggården. De, der var 
arbejdsdygtige, hjalp til ude i landbruget og 
inde ved husholdningen.
Der var ansat en bestyrer, der blev kaldt 
fattigforstander. Han skulde få det hele til at 
fungere, tage sig af de syge og sørge for, at 
fattiglemmerne ikke rendte væk.
I 1842 brændte gården, der var en af 
beboerne, der havde sattet ild til. Gården blev 
bygget op igen.
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Trods den kendsgerning, at fattiggårdens 
beboere både fik utilstrækkelig kost og havde 
elendige boligforhold, var deres situation dog 
bedre end den, der overgik de fattige, som 
forsat måtte gå på vejene og tigge, fordi ingen 
sogne ville anerkende dem som 
forsørgelsesberettigede, og som ikke havde 
hjemstavnsret nogen steder. Som eksempel på 
de sidste kan nævnes Marica Gregersen, som 
var født i Solderup i 1800, da hendes forældre 
opholdt sig der som tigger. Hostrup sogn ville 
ikke hjælpe hende, men henviste hende i 
stedet til Karlum, hvor pastor Lytzen afviste 
hende som forsørgelsesberettiget, selv om hun 
havde boet der i mange år. Den 6. april blev 
hun fundet bevidstløs på vejen mellem 
Rørkær og Jejsing. Hun blev derfra bragt til 
Rørkær, hvor hun afgik ved døden efter en 
dags forløb.
En anden af egnens mange tiggere var Maren 
Lund, der var født ca. 1800 i Skærbæk, 
hendes mand, Niels Lund blev fundet ca. 1830 
frosset ihjel, og Maren Lund vandrede nu 
alene rundt og tiggede til føden, indtil hun 
døde i Solderup 23. november 1853.
Det skete, at en, som var ved at dø i et andet 
sogn, blev transporteret hjem til fattiggården i 
fødesognet. Således blev Catharina Peters, der 
var født i Jejsing 1795, sendt til fattiggården i 
begyndelsen af juni 1854, her døde hun 9 Juni 
.
En anden tigger, Else Marie Paulsen, kom syg 
og elendig til Hostrup samme sommer, og 
døde 15. august (1854).
Som det fremgår af ovenstående eksempler, 
var de fleste tiggere enlige kvinder, men der 
har også været mænd blandt de hjemløse. For 
eksempel fandt man 19. november 1861 en 
død mand i engen mellem Rørkær og Sæd. 
Det viste sig at være en tigger, Michael Holdt 
fra Løjt.
Efter 1920 blev fattiggården forpagtet ud til 
Georg Andersen, og senere til datteren Dinne 
og svigersønnen Christian Rossen, der drev 
den som landbrugsejendom.
I 1952 blev gården solgt som 
landbrugsejendom til Marie og Knud 
Thomsen. Et nyt stuehus blev bygget til i 
1964, det gamle stuehus blev inddraget til 
besætning. I 1974 døde Knud, og Marie lejede 

jorden ud. Efter Maries død i 1996 blev 
jorden solgt fra, undtagen lidt jord sammen 
med ejendommen blev solgt til beboelse til 
Marion og Sten Lauridsen.

Solderupvej 39

Birger Nielsen
Kristine og Ernst Nielsen har bygget gården, 
og overdraget til Tina og Birger Nielsen, 
Kristine og Ernst har købt Sønnik Jensens 
Ejendom Solderupvej 44.

Solderupvej 40

Johannes Johannsen
Ingeborg og Johannes Hansens ejendom, der 
senere byggede til. Jorden er fra den ejendom 
som Ruth Arentoft ejer. Den har været ejet af 
Johannes far, Hans Peter Hansen.
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Solderupvej 42

Hendrikus Jesephus Heutinck
Lene og Hermann Petersen har bygget gården 
efter en jordfordeling, Hermann kom fra 
Nolde, gården blev solgt til sønnen Günther 
der senere solgte den til Hendrikus Jesephus 
Heitinck der kom fra Holland.

Trespringvej 9

Ejer:
Carl Martin Jürgensen.
Den store gård “Trespring”, på ca. 200 
ha. brændte 5. dec. 1899. Ilden var 
opstået i en skorsten, og hele
gården brændte ned. Ejeren Martin 
Ewertsen byggede gården op igen. I 
1903 brændte gården igen.
Da indebrændte der 36 stk. kvæg og 4 
heste. Årsagen dengang var børns leg 
med tændstikker.
Gården blev bygget op igen. På kvisten 
af den nye gård står der på tysk; ”Hvor vil 
du tilbringe evigheden”.
Sønnen Lorenz Ewertsen overtog gården 
efter faderen.

Tonagervej 1

Ejere:
Marianne og Aksel Jensen.
I 1981 købte Marianne og Aksel gården 
af Kaj Frederiksen. Aksel har i mange år 
haft køer i løsdrift.
I dag er køerne solgt. Marianne er 
læreruddannet, har været ansat ved 
skolen i Bylderup i ca. 20 år.
I dag er hun lærer ved Emmerske 
efterskole.

Tonagervej 2

Ejer:
Carl Christian Sørensen.
Ejendommen er udflyttet fra Solderup, 
Tilli og Martin Sørensen har bygget 
gården, som nu ejes af sønnen Carl 
Christian.
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Tonagervej 4

Ejere:
Dorthe og Christian Friis .
Ejendommen er blevet opført i 1930 fra 
jorden fra den store ejendom, der lå  i 
Solderup, som brændte 1929, og var ejet 
af Peter Petersen. Ejeren købte gård i 
Bøgvad og solgte jorden til et konsortium, 
der udstykkede jorden til 6 ejendomme. 
Ejendommen ejedes af følgende: 
Christian Friis,
Hans Peter Hansen, Sønnik Jensen, Otto 
Tranekjer, Viggo Bork og Hans 
Sørensen.
I 1946 købte Christine, f. Bennedsen, 
Harris og Jens Christian Friis, der var fra 
Sølsted, ejendommen.
Christian overtog den efter sin far i 1989. 
Dorte er lærer uddannet og ansat ved 
Øster Højst skole.

Solvig

Ejer HKH Prins Joachim

Herregården Solvig
Samlet af Johannes Andersen.
Herregården Solvig ligger i Hostrup Sogn, 
men har oprindelig hørt til Højst Sogn. 
Hertug Valdemar og hans søn Abel 
Valdemarsen pantsatte den 26.4. i 1353 
Bylderup sogn til Marsken Erik Halk. 
Abel Valdemarsen´s søn Erik Abelsen 
Ryd født ca.1300 i Sønderjylland  har den 
20.6.1319 af Henneke kaldet Molkte, 
købt al det gods, som denne havde i 
Jejsing – Rørkær – Hestholm – Tidsholm 
overtager Solvig,  død 1381. Sønnen 
Peder Eriksen Sappi født ca 1350 gift 
med Sophie Henriksdatter Serlin fører 
gården videre, og datteren Anna 
Pedersdatter Eriksen Sappi gifter sig med 
Mads Gjordsen født ca. 1380 fører 
gården videre og sønnen Claus Gjordsen 
født ca 1410. Sønnen Eggert Gjordsen 
og søsteren Alhed Clausdatter Gjordsen, 
der blev gift med Erik Pedersen Sture, 
driver gården videre, derefter kommer 

2



Erik Gjordsen født ca. 1490 Solvig og 
død 1519 på Solvig. Broderen 
MadsGjordsen født 1495 driver gården 
videre, og  efter hans død overtager 
datteren Anna godset, hun var født 
14.21529. Da hun var 7 år gammel, blev 
hun forlovet med Hans Pogvitz til 
Trøjborg. Da hun blev voksen, ville hun 
ikke ægte sin fæstemand, og hendes Far 
måtte betale Vedje Pogvitz 3000 mark og 
bede om tilgivelse på et møde i Kolding 
3.4.1547. Jomfru Anna blev forlovet med 
Aksel Bonner, der dog døde inden 
brylluppet. Hun giftede sig derefter med 
Erik Nielsen Lange til Engelsholm, han 
døde 1572. Senere giftede hun sig med 
Albert Galstyrt, beholdt Solvig, som 
senere gik over til sønnen Erik Lange den 
kendte guldmager.
Han solgte Solvig til Kongen 18.6.1586 
for 5800 Rigsdaler, med samtykke af sin 
søster Fru Margarete Lange, enke efter 
Jens Kvas til Gudenlund. I skødet 
nævnes alle i Slogs Herred 66 gårde, 
deraf 56 i Højst og Hostrup sogne.
Kongen mageskiftede en måned senere 
mod Torskov i Gram Herred, ejet af 
Melchior Rantzau,denne døde 1589, og 
enken, Dorothea Rantzau til Kværnbek, 
boede efter mandens død på Solvig. 
1593 forærede hun til Hostrup Kirke en 
alterkalk, som blev ødelagt ved en brand i 
1913. 
Amtmanden i Tønder, rådede i 1597 til at 
købe Solvig. I 1601.  sluttede Hertugen 
overenskomst med enkens brødre 
Benedikt og Jørgen Rantzau. Solvig var 
en hertugelig Domæne, der blev drevet 
for egen regning. Den gav et betydeligt 
overskud, mellem 800 og  1300 Rigsdaler 
om året.
Da bønderne klagede over hoveriet, blev 
herregården udpagtet til amtmanden i 
Tønder for en særlig afgift. I 1624 blev 
hoveriet afløst med en pengeafgift på 629 
Rigsdaler.
Den 4.4.1624 blev Kogsbøl og 
Søndergårde overdraget til Frederik 
Ahlefeld og hans brødre. Det store gods 
var ansat til 57,1/2 plov og fordelt på 10 
sogne.

Den 7.1.1693 solgte Frederik Ahlefeld 
gården og godset til samtlige fri 
undersåtter for 4.4000 Rigsdaler. 
Bønderne blev selv herremænd, de 
forpagtetde gården til Johan Jensen for 
800 Rigsdaler.
Allerede i 1706 købte Hertugen gården 
tilbage, og den blev bortforpagtet i 1759.
Agerjorden var i 6 indtægter, hver med en 
udsæd imellem 32 og 40 tønder. 
Engstrækningerne var meget magre, 
desuden var der en del jord, som kun 
egnende sig til græsning. En stykke tid 
havde man forsøgt sig med kohold i stor 
stil, men køerne gav for lidt mælk, så 
fedning blev det vigtigste. I 1751 fedede 
man 150 okser, med en fortjeneste på 6 
Rigsdaler pr. styk, og en stor del af jorden 
blev lejet ud, idet den store lade blev 
ødelagt ved brand i 1638 og blev ikke 
opbygget igen.
I 1884 blev Solvig solgt til Grev Hans 
Schack. De følgende ejere er Grev Otto 
Diedrich Schack, amtmand i Tønder , 
som døde i 1949. Han efterfulgtes af 
sønnen Hans Schack. 

Ellen Jepsen skriver
Ved den ældgamle landevej Haderslev – 
Tønder ligger godset ”Solvig”. Solvig 
nævnes allerede
i slutningen af 1300-tallet. Godset har 
haft meget strøgods, d. v. s. den har ejet 
mange
gårde rundt omkring på egnen.
Man kaldte sig ””Solvigtjenere”, når 
gården hørte under ”Solvig”, og man gik 
til hove der. Hoveriet hørte
dog allerede op i 1693, da blev godset 
solgt til bønderne, så de herefter blev 
selvejende. Stamparcellen
og godset blev solgt til kronen, som 
overgav godset til arvelig forpagtning i 
Outzen-slægten, som sad
på gården til 1884, da grev Hans Schack 
fra Schackenborg købte godset.
Det første ”Solvig” har ligget på fire 
kunstige anlagte holme vest for gården; 
her har man fundet rester af
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træbygninger. Under det nuværende 
”Solvig” har man i 1942 under stuegulvet 
fundet rester af en vindeltrappe,
der skulle stamme fra Melchior Rantzaus 
borggård, som der findes billede af. 
Borgen brændte
i 1622 af et ”Gudsvejr”, står der skrevet. I 
borggården var der en stor pæl med et 
stort halsbånd på,
det må have været til de bønder der i 
hoveriets tid ikke ville indordne sig.

”Solvig”

Folketælling 1845 – Solvig – en gård – 1 
husstand.
Johan Ludolph Outzen – 28 år – ugift -  f. 
i Ballum – godsejer.
Herlich Outzen – 29 år – ugift -  f. i 
Ballum hans søster.
Emilie Outzen – 19 år ugift -  f. i Ballum - 
hans søster.
Christine Outzen – 17 år – f. i Ballum.
Owe Outzen – 21 år ugift – f. i Højst hans 
broder.
Paul Christensen – 21 år – Jylland – 
tjenestekarl.
Niels Johansen – 29 år – Jylland – 
tjenestekarl.
Mathias Nicolajsen – 61 år ugift f. 
Ladelund – tjenestekarl.
Sønnich Sønnicksen 15 år f. i Ladelund – 
tjenestekarl.
Ellen Petersen 27 år – f. i Hostrup – 
tjenestepige.
Lena Petersen 30 år tjenestepige.

Familien Outzen

Godsejer Johann Ludolph Outzen f. i 
Ballum 4. jan. 1818, som søn af Georg 
Outzen og Lucia Dethlefsen..
han døde på Margrethegård 27. 
november. 1885.  26. november 1845 
blev han gift med
Cathrine Marie Petersen,
der døde på ”Solvig” 11. juli 1874.

Børn:

1. Anna Margrethe Mathilde Outzen.
2. Lucie Henriette Outzen døde 1867.
3. Georg Outzen, udvandrede til 

Amerika.
4. Mathilde Benedicte Ingeburg 

Ludolpine Outzen.
5. Peter Matthias Outzen udvandrede til 

Amerika.
6. Matthias Bendix Outzen, døde ung.
7. August Theodor Outzen, udvandrede 

til Amerika.
8. Anne Marie Outzen.

Johann Ludolph Outzen solgte før sin 
død i 1884  „Solvig“ til grev Hans Schack 
på Schackenborg,
som drev godset med en bestyrer, 
hvilket hans søn Otto Diedrich Schack 
også gjorde.
Da sønnen Hans Schack overtog godset 
efter faderens død i 1949, blev 
kvægbestanden
Solgt, og jorden bliver drevet sammen 
med Schackenborg. I 1993 overtog prins 
Joachim,
Solvig sammen med Schackenborg.

Solvig mølle. Guldbjergvej 2
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Ejer:
Jan Lützen

Solvig mølle var en af egnens ældste 
møller, måske den ældste i hele landet. 
Møllen har i mindelige tider
hørt under ”Solvig”, og antagelig har der 
været vandmølle allerede fra det

12.århundrede.   I 
1924solgte grev Schack 
møllen til 30 lodsejere, 
og hermed standsede
møllehjulet og Arnå, som gik ind til 
møllen og drev møllerhjulet, blev 
reguleret. Det statelige møllerhus
er fra 1770, og her har det boet mange 
forskellige møllere, som ofte var 
velhavende folk. Man måtte ”tolde”
af hver sæk korn, man malede for 
bønderne, hertil havde man en speciel 
toldtekop.
Bygninger og jorden blev solgt til en 
landbrugsejendom. I dag er jorden solgt 
fra, og stuehuset er privatbolig.
Under ”Solvig” har der også hørt en kro; 
den har ligget i Adelvad, den blev skilt 
ud i 1791.

”Kærborg” Vennemosevej 85

Ejere:
Inga og Christian Petersen.
Gårdens navn er ”Kærborg”. Den er ca. 
300 år gl. og har været slægtsgård i 8 
generationer.
Peter Petersen overtog gården i 1936. 
Han var gift med Marie, f. Nicolajsen, fra 
nabogården ”Fredensbjerg”

”Fredensbjerg”. 

Maria + Hendrik Anthonius Roelfs
Der hørte 30 tdr. land til gården, da de 
overtog den.

Hostrup,Trespring og Solvig Byhistorie 
Er skrevet af:
Ellen Jepsen, Jejsing
Johannes Andersen,Hostrup nu Tønder
Christian Kier, Jejsing
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Christian Kier
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Christian Kier
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