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GARDnr.3,
"Enghavegård", Nebbegårdsvej 122, matr 3a.
I 1688 hørte der 4 tdr. 2 skp. 1 fdk. 1 alb. jord
til gård nr. 3. Den tidligste beboer, vi kender
til, var Christen Ollesen, der var der både i
1634 og 1663.
I 1688 er Hans Hansen kommet til, og han er i
1733 blevet efterfulgt af Niels Thomsen.
Af "Specifikation over Kolding forrige Ryt-
terdistrikt 1755" fremgår det, at Hans Peder-
sen bor på gård nr. 3. Af folketællingslisten
fra 1787 kan vi se, at Hans Pedersen var gift
med Ingeborg Sørensdatter. I 1787 er de beg-
ge 56 år gamle og har 2 sønner og en datter.
Datteren Kirsten Hansdatter indleder et kær-
lighedsforhold til Niels Krages søn Oluf, og
dette forhold bærer frugt i 1791, da Kirsten
føder et "uægte" barn. Barnet :far navnet Ane
Olesdatter. Et årstid senere gifter Kirsten
Hansdatter sig med Jørgen Madsen fra Gau-
erslund, og de overtager gården, hvor hendes
forældre kommer på aftægt. Ane Olesdatter
vokser op sammen med Jørgen og Kirstens 4
fællesbørn.
I 1818 overtager Niels Sørensen Schouenborg
(en søn fra gård nr. 20 i Gårslev) gården i
Rands, da han gifter sig med Ane Olesdatter.
Gården :far ved matrikuleringen i 1820 matri-
kel nummer 3a. Ane Olesdatter og Niels Sø-
rensen Schouenborg :far tre døtre, deriblandt
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Johanne Nielsdatter, som i 1851 gifter sig
med Peder Pedersen fra Gudsø. De unge over-
tager sandsynligvis gården, og Niels
Schouenborg bliver boende som aftægts-
mand.- Johanne føder tre børn kort efter hin-
anden, og i 1856 flytter Johanne Nielsdatter
med manden Peder Pedersen og deres tre børn
samt hendes fader Niels Sørensen Schouen-
borg til Skjold sogn i Bjerre Herred.
Gården sælges samme år til Anders Christen-
sen og Barbara Pedersen fra Smidstrup. Bar-
bara og Anders rar i 1857 en datter, der navn-
gives Kirstine Andersen. I 1861 dør Anders
Christensen af "Brystbetændelse", og han
bliver begravet på Smidstrup kirkegård. Bar-
bara klarer sig alene indtil 1868, da hun gifter
sig med den 14 år yngre Søren Peder Jensen
fra Gårslev. Sammen rar de datteren Andersi-
ne, der senere bliver gift med Ryeholm på
Bygballegård i Gårslev.
Kirstine Andersen, født 13.2.1857, bliver gift
i 1897 med Hans Nielsen Bjerre, født
26.6.1860. Han stammede fra Pjedsted. De
overtog gården efter hendes forældre, og de
blev boende der til 1931 De fik ingen børn,
så Enghavegård blev solgt til Ejnar Johansen
Kyed for 50.000 kroner, og de selv flyttede til
Gårslev- Ejnar Kyed var søn fra Søholmgård

i Høll, født 13.3.1903. 18.3.1932 giftede han
sig med Gertrud Quist (født 8.5.1908), hvis
forældre havde ejendommen Randsbuen nr.
101.
Der hørte ca. 41 td. land til Enghavegård, de
tre td. var skov. Kyed drev gården som et al-
sidigt, blandet landbrug med husdyrhold.
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Omkring 1940 bestod besætningen af 4 heste,
10 køer, 12 ungkvæg og 20 svin. Staldene
blev efterhånden ombygget og udvidet. I 1950
blev stuehuset lavet om og moderniseret.
Sidst i 1940-erne begyndte man at grave ki-
selgur på ca. 6 tønder land beliggende over
mod Brøndsted. Ålborg Asbestfabrik købte
graverettighederne indtil 1990, men man er
for længst holdt op med at udvinde kiselgur.
Ejnar Kyed døde 1970, og hans enke Gertrud
drev gården videre. Dyrene blev efterhånden
sat ud, og i 1978 solgte fru Kyed Engha-
vegård til sønnen Jens, der er eneste barn.
Jens Kyed er civilingeniør, og for at sikre ham
retten til at overtage forældrenes gård, skulle
salget være i orden, før de nye landbrugslove
trådte i kraft i 1978. Jens Kyed er ansat ved
Christiani og Nielsen i København, men er
meget ofte udstationeret ved projekter i ud-
landet. I 1978 boede Jens Kyed således i Jo-
hannesburg, og for at sikre at papirerne i for-
bindelse med gårdhandelen kom sikkert frem
og tilbage, rejste Gertrud Kyed resolut ned til
sønnen i Sydafrika.
Fru Kyed døde i 2002. Hun holdt selv holdt
hus og have, medens jorden var forpagtet ud.
Jens Kyed er født ca. 1942 og er gift med den
ca. 5 år yngre Therese, født i Polen.

NEBBEGÅRDSVEJ 125,
matr. Ile.
Det er et lille gammelt bindingsværkshus, der
ligger i svinget ved "Lille Strandgård". Det
menes, at stedet er bygget ca. 1877, hvilket
udmærket kan passe, idet arbejdsmand Jens
Thuesen, født 21.5.1838 i Egum, i 1870 gifte-
de sig med Maren, født 9.1.1845 i Harte, og
de har boet her på stedet, sandsynligvis fra
deres bryllup.
Familien boede her til 1920, da huset sælges
til en enkemand Martin Hansen, født
17.1.1854 i Ans, og herefter sker et par hurti-
ge skift, idet P. Steffensen står som ejer i
1932, og Hans P. Jensen i 1936. Og senest i
1945 er stedet overtaget af arbejdsmand Harry
Sigfred Jakobsen, født 30.5.1913. Han bor her
med kone og 2-3 børn til ca. 1959, da han
sælger til John Ib Larsen. - I 1963 blev huset



købt af kedelpasser Villy Sørensen, der var
ugift, født 1.12.1914.
Huset var kun med en beboelse på oprindelig
40-50 m', men er flere gange blevet udvidet
med en stump her og en knast der, så der nu i
2004 er ca. 60-62 m'.
Villy Sørensen var kommet på plejehjem ca.
1990, og isolatør Børge Lauritsen, født
6.6.1955 i Lejrskov, havde flere gange gået
tur på stierne deromkring, og da han så, at
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Kortskitse over området

NEBBEGÅRDSVEJ 127,
"Lille Strandgård", matr. 11b mfl.
Hans Bjerrisgård, født 16.3.1891, en søn fra
Randsgård, byggede Lille Strandgård i 1917.
Han var gift med Hansine, født 30.5.1895.
Han samlede jorden sammen ved at opkøbe
forskellige små ejendomme og huse ned mod
Rands Fjord. -
Bl.a. fortælles, at han først købte en lille ejen-
dom af Jens Poulsen. Jens var født 29.4.1883
og var kommet til sognet i 1888, da hans mor,
enken Ane Katrine Jakobsen, født 9.10 .1841 i
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huset var tomt, fik han interesse derfor, og i
1991 købte han huset for 85.000 kroner. Han
har siden repareret og renoveret det gamle
hus, hvor han bl.a. har lagt nyt stråtag på samt
foreløbig gjort en del ved ydermurene, der
delvist er af bindingsværk. Det er meningen,
at der skal renoveres både ude og inde.
Børge Lauritsen er søn af Lis Zielke på
Stistedvej. Han er ugift.

Børkop, giftede sig med boelsmand Jeppe
Sørensen, født 18.12.1832. De havde så boet
på en lille ejendom, matr. 11a (se kortskitsen),
og Jens havde desuden et job som mælke-
mand. Moderen blev enke endnu engang og
boede hos sønnen på aftægt i 1916, og kort
efter solgtes ejendommen til Hans Bjerris-
gård, som muligvis havde boet (som lejer?) i
huset nogle år, før han købte. Da "Lille
Strandgård" var bygget i 1917, flyttede han
derind, og Jens Poulsens ejendom blev nedre-
vet. - Den sidste opgørelse over den lille
ejendom er fra 1916, og da havde de matr.
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