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Inden udflytningen er hovedparten af de 27 bøndergårde i Aastrup placeret nord for landevejen og 

kirken. Tidligere har der endda været flere gårde. Ved udskiftningen bliver Aastrups jorder delt op i 

selvstændige matrikler og i årene fra 1822 til 1837 flyttes gårdene ud i sognet. Kortet herunder viser 

gårdnumrene samt gårdenes placering i Aastrup by inden udflytningen. De gårdnavne, der er tilføjet 

på kortet herunder, har gårdene sandsynligvis fået efter udflytningen, idet mange af navnene har 

relation til den nye placering i sognet. De 3 navne, der er skrevet med rødt, kan være lidt usikre. 

 

 
 

Af de 27 gårde får 5 dog lov til at blive liggende i Aastrup by, idet de allerede ligger på de nye og 

fremtidige matrikler. Det gælder følgende: 

• Gård 2, Skovshøjgård 

• Gård 3, Højbjerggård 

• Gård 7, Gammel Mølle 

• Gård 18, Værnehøjgård 

• Gård 19, Klokkestykkergård. 

På et senere tidspunkt flyttes gårdene 2, 3, 18 og 19 dog lidt af forskellige årsager. Gammel Mølle 

er den eneste gård, der i dag ligger på præcis samme sted som i 1822. 

Aastrup Kirke 

Den Reventlovske skole 

Skovshøjgård 

Den ny landevej til Fåborg 

Højbjerggård 

Nabgården 

Eskemosegård 

Præstebankegård 

Gammel Mølle 

Damgård 

Egebjerggård 

Skedeslungsgård 

Bogentvedgård 

Enemærkegård? 

Grøndal 

Anes-Lyst 

Van Deurs Minde 

Sjællændergården 

Mosehavegård 

Værnehøjgård 

Klokkestykkergård 

Beirholm 

Lindely 

Kildegården? Gammelmøllegård? 

Mosegården 

Gamskærgård 

Stengård 

Holbrogård 

Dalgård 
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Ved lodtrækningen trækker hver fæstebonde et lod, som afgør, til hvilken matrikel fæstebonden 

skal udflytte sin fæstegård. Hvis lodtrækningen ikke involverer nogen af de 5 gårde, der må blive 

liggende i Aastrup by, kan udflytningen umiddelbart gennemføres. Det gælder for følgende 19 

lodtrækninger og gårde: 

Gård 4 

Peder Nielsen er fæstebonde på gård 4. Han trækker lod 16 og skal dermed udflytte gården til matr. 

nr. 28. Den får navnet Nabgården. 

Gård 5  

Niels Hansen Kusk er fæstebonde på gård 5. Han trækker lod 14 og skal dermed udflytte gården til 

matr. nr. 26. Den får navnet Eskemosegård. 

Gård 6  

Niels Pedersen Præst er fæstebonde på gård 6. Han trækker lod 18 og skal dermed udflytte gården 

til matr. nr. 16. Den får navnet Præstebankegård. 

Gård 8  

Hans Pedersen Møller er fæstebonde på gård 8. Han trækker lod 15 og skal dermed udflytte gården 

til matr. nr. 27. Den får navnet Damgård. 

Gård 9  

Hans Pedersen Ladefoged er fæstebonde på gård 9. Han trækker lod 4 og skal dermed udflytte 

gården til matr. nr. 25. Den får navnet Egebjerggård. 

Gård 10  

Hans Sørensen er fæstebonde på gård 10. Han trækker lod 10 og skal dermed udflytte gården til 

matr. nr. 9. Den får navnet Skedeslunggård. 

Gård 11 

Rasmus Hansen Skade er fæstebonde på gård 11. Han trækker lod 21 og skal dermed udflytte 

gården til matr. nr. 12. Den får navnet Bogentvedgård. 

Gård 13 

Rasmus Nielsen, sognefoged er fæstebonde på gård 13. Han trækker lod 6 og skal dermed udflytte 

gården til matr. nr. 20. Den får navnet Grøndal. 

Gård 14 

Lars Nielsen er fæstebonde på gård 14. Han trækker lod 11 og skal dermed udflytte gården til matr. 

nr. 8. Den får navnet Anes Lyst. 

Gård 15 

Andreas Madsen er fæstebonde på gård 15. Han trækker lod 19 og skal dermed udflytte gården til 

matr. nr. 15. Den får navnet Van Deurs Minde. 

Gård 16 

Peder Hansen Sjællænder er fæstebonde på gård 16. Han trækker lod 20 og skal dermed udflytte 

gården til matr. nr. 10. Den får navnet Sjællændergården. 

Gård 17 

Andreas Rasmussen Kusk er fæstebonde på gård 17. Han trækker lod 27 og skal dermed udflytte 

gården til matr. nr. 11. Den får navnet Mosehavegård. 

Gård 20 

Niels Rasmussen er fæstebonde på gård 20. Han trækker lod 13 og skal dermed udflytte gården til 

matr. nr. 19. Den får navnet Beirholm. 
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Gård 21 

Johan Frederik Nielsen Krag er fæstebonde på gård 21. Han trækker lod 1 og skal dermed udflytte 

gården til matr. nr. 21. Den får navnet Lindely. 

Gård 24 

Chresten Pedersen er fæstebonde på gård 24. Han trækker lod 17 og skal dermed udflytte gården til 

matr. nr. 17. Den får navnet Mosegården. 

Gård 25 

Andreas Sørensen er fæstebonde på gård 25. Han trækker lod 12 og skal dermed udflytte gården til 

matr. nr. 18. Den får navnet Gamskærgård. 

Gård 26 

Jens Marcussen er fæstebonde på gård 26. Han trækker lod 5 og skal dermed udflytte gården til 

matr. nr. 22. Den får navnet Stengård. 

Gård 27 

Marqvar Hansen er fæstebonde på gård 27. Han trækker lod 22 og skal dermed udflytte gården til 

matr. nr. 13. Den får navnet Holbrogård. 

Gård 28 

Anders Rasmussen (Krag) er fæstebonde på gård 28. Han trækker lod 7 og skal dermed udflytte 

gården til matr. nr. 7. Den får navnet Dalgård. 

 

 

De resterende 8 lodtrækninger involverer en af de 5 gårde, der ikke skal flyttes ud af Aastrup by. De 

fæstebønder, der bliver involveret, skal derfor flytte til eller fra en gård, der bliver liggende. De skal 

med andre ord ikke flytte en gård med sig. Det gælder for følgende: 

Gård 2 

Hans Pedersen Ellegaard er fæstebonde på gård 2 (Skovshøjgård), der ikke skal udflyttes. Han 

trækker lod 8, som er matr. nr. 6. Her ligger gård 18 (Værnehøjgård), hvor Hans Rasmussen indtil 

nu har været fæster. Værnehøjgård skal heller ikke udflyttes. Hans Pedersen Ellegaard flytter hertil. 

Gård 3 

Marqvar Rasmussen er fæstebonde på gård 3 (Højbjerggård), der ikke skal udflyttes. Han trækker 

lod 24, som er matr. nr. 2. Her ligger gård 7 (Gammel Mølle), hvor Hans Larsen indtil nu har været 

fæster. Gammel Mølle skal heller ikke udflyttes. Marqvar Rasmussen skulle derfor flytte fra 

Højbjerggård til Gammel Mølle, men efter at lodtrækningen er gennemført, bytter han gård med 

Hendrich Nielsen, der har trukket gård 3 (Højbjerggård). Marqvar Rasmussen kan dermed blive 

boende på Højbjerggård og Hendrich Nielsen flytter til Gammel Mølle. 

Gård 7 

Hans Larsen er fæstebonde på gård 7 (Gammel Mølle), der ikke skal udflyttes. Han trækker lod 3, 

som er matr. nr. 24. Hans Larsen udflytter en gård hertil. Det er sandsynligvis gård 23, hvor 

Hendrich Nielsen har været fæster indtil udflytningen. Gården får navnet Gammelmøllegård, som er 

skrevet med rødt på kortet. Hans Larsen og Hendrich Nielsen har derved byttet gårde.  

Gård 12 

Rasmus Henriksen er fæstebonde på gård 12. Han trækker lod 26, som er matr. nr. 4. Her ligger 

Skovshøjgård, som ikke skal udflyttes. Her har Hans Pedersen Ellegaard tidligere været fæster, men 

han er nu flyttet til Værnhøjgård. Rasmus Henriksen flytter til Skovshøjgård. Gård 12 udflyttes 

formodentligt af Markus Nielsen, der har været fæster på gård 19. 
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Gård 18 

Hans Rasmussen er fæstebonde på gård 18 (Værnehøjgård), som ikke skal udflyttes. Han trækker 

lod 23, som er matr. nr. 14. Hans Rasmussen udflytter en gård hertil. Det er sandsynligvis gård 22, 

hvor Ole Pedersen har været fæster indtil udflytningen. Den får navnet Kildegården, som er skrevet 

med rødt på kortet. 

Gård 19 

Markus Nielsen er fæstebonde på gård 19 (Klokkestykkergård), som ikke skal udflyttes. Han 

trækker lod 2, som er matr. nr. 23. Markus Nielsen udflytter en gård hertil. Det er sandsynligvis 

gård 12, hvor Rasmus Henriksen har været fæster indtil udflytningen. Den får navnet 

Enemærkegård, som er skrevet med rødt på kortet. 

Gård 22 

Ole Pedersen er fæster på gård 22. Han trækker lod 9, som er matr. nr. 5. Her ligger 

Klokkestykkergård, som ikke skal udflyttes. Ole Pedersen flytter hertil. Gård 22 udflyttes 

formodentligt af Hans Rasmussen. 

Gård 23 

Hendrich Nielsen er fæster på gård 23. Han trækker lod 25, som er matr. nr. 3. Her ligger 

Højbjerggård, hvor Marqvar Rasmussen har været fæster indtil lodtrækningen. Marqvar har trukket 

Gammel Mølle. Efter lodtrækningen bytter Marqvar Rasmussen gård med Hendrich Nielsen. 

Marqvar bliver altså boende på Højbjerggård og Hendrich Nielsen flytter til Gammel Mølle. Gård 

23 udflyttes formodentligt af Hans Larsen, som fraflytter Gammel Mølle. 

 

 

                                                                                                                    Vagn Skov Andersen, 2017 


