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Hovedbygningen til S.Hestvang opført 1860                                         S.Hestvang. Knud Jørgensen med studeforspand, 1870-1920 

 

Hovedbygningen (foto tv ovenfor) til Sønder Hestvang er opført 1860 og gården er beliggende i sognet 
Understed på Hestvangvej 14 og har matrikel nummeret 11a. I kilderne omtales Hestvang allerede i 1499 
kaldet Hestewadh. Hestvang var fæstegård under hovedgården Haven som igen lå under godset Sæbygård. 

Hestvang var en ”enestegård”, hvilket betyder en alene liggende gård uden for et eventuelt 
landsbydyrkningsfællesskab hvis marker udgør et samlet areal omkring gården. Hestvang var også en 
”dobbeltgård” hvilket var ret almindeligt i hedesognene. En sådan dobbeltgård var beboet af to familier 
som i et eller andet omfang samarbejdede om driften. Ofte deltes man også om beboelseshuset.  

 De tidligste opslag i Havens godsprotokoller som kun går frem til ca 1780 fortæller at en Niels Jensen i 1719 
fik fæstebrev på halvparten af Hestvang og at han blev afløst af sin søn Jørgen Nielsen i 1746. Den anden 
part havde Peder Jensen i fæste frem til sin død i 1740 hvor han afløses af sønnen Poul Pedersen. Set fra 
Haven som udsteder af fæstebrevene og som ejer betragtedes Nordre og Søndre Hestvang som en helhed. 
Det er da også først ved gårdens overgang til selveje at Nordre og Søndre dukker op i kilderne. Indtil da 
Hestvang slet og ret! 

På det efterfølgende matrikelkort dækkende perioden: 1812 og 1860 kan der iagttages to 
bygningskomplekser, delt af en skel linje der adskiller de to matrikler: Nørre Hestvang og Søndre Hestvang: 

 



 
Sønder Hestvang: 

Som nævnt var Niels Jensen den første fæster på Sønder Hestvang vi kender til. Han fik fæstebrev på 
gården i 1719 og blev i 1746 afløst som fæster af sønnen Jørgen Nielsen. Om ham ved vi kun at hans datter 
Maren Jørgensdatter  i 1780 bliver gift med Ole Poulsen og at han dør i 1757 kun 36 år gammel.  

Ifølge My Heritage er Jørgen Nielsen født 1721 og var gift med Maren Pedersen (f.Simonsdatter) hvis 
fødselsår angives til 1715. Udover Maren Jørgensdatter havde de en datter født 1748 som døde 1752; og to 
sønner: Niels Jørgensen (1749-?) og Simon Jørgensen (1754-1757). 

Det var vel planen at Poul Pedersens bror Claus Pedersen skulle efterfølge Jørgen Nielsen. Claus Pedersen 
indgår i januar 1758 ægteskab med Maren Simonsdatter (1710-1788) men dør 13 uger efter i april 1758. 

Den ny fæster er Jens Olesen (1719-1789) som samme år giftes med (Jørgen Nielsens og Claus Pedersens 
enke Maren Simonsdatter (1710-1788). De efterlader sig ikke børn.  

Sønder Hestvang overtages derefter af Ole Poulsen (1754- 1837), der som ovenfor anført er gift med Maren 
Jørgensdatter. Det er hans datter Anne Olesdatter der i 1820 bliver gift med Christen Pedersen. 

Folketælling 1787 

 

 

Christen Pedersen og Anne Olesdatter overtager (velsagtens i forbindelse med brylluppet)  fæstet af Sønder 
Hestvang og har Ole Poulsen på aftægt (Ole Poulsens kone Maren Jørgensdatter er død 1813). i 1823 dør 
Christen Pedersens kone Anne og han gifter sig med Ane Marie Nielsdatter (1791-1834). 

 

 Folketællingen i Understed (opslag 5) 1834: 



 

I 1834 dør Christen Pedersens 2.kone Ane Marie Nielsdatter og han gifter sig i 1837 med (tipoldemor) Ane 
Marie Larsdatter. 

Efter Christen Pedersens død i 1841 bliver Ane Marie Larsdatter samme år gift med Christian Madsen som 
køber Sønder Hestvang til selveje. 

Christian Madsen dør allerede i 1849 og Ane Marie Larsdatter bliver enke for 2.gang. 

Året efter i 1850 gifter hun sig med Knud Christian Jørgensen der kommer fra Jerslev sogn. Kun to år efter 
dør så Ane Marie Larsdatter den 21.juni 1852 og Knud Christian Jørgensen sidder tilbage med gården og tre 
stedsønner deriblandt (oldefar) Niels Christian Christensen. 

I 18xx gifter Knud Christian Jørgensen sig med Oline Christine Nielsdatter og det er deres søn Jørgen 
Christian Jørgensen der overtager gården i 1899. 

Han tog navn efter gården og blev til Jørgen Christian Hestvang. 

Jørgen Christian Jørgensen (nu kaldet Hestvang) sælger ved skøde 12.august 1915 til Ole Christian 
Mortensen og flytter til Lendum sogn hvor han køber Vestergård som han ejer til sin død i 1939. 

 

Opslag 312 

A165TypeArkivalierArkivskaber 
Ole Mortensen 
Beskrivelse PERSONARKIV. OLE MORTENSEN gift med MATHILDE født Mikkelsen, Sdr. 
Hestvang i Understed sognFødt/stiftet06-03-1882Død/nedlagt26-11-1962BemærkningOle Christian 
Mortensen blev født 06-03-1882 i Sveje i Gærum sogn. Hans forældre var Niels Chr. Mortensen 
gift med Ane Thomine Olesen, indsidderpar i Sveje. 
Få år efter købte de Ø. Rør i Gærum. Ole Mortensens søskende er født i Ø. Rør - Elise, født i 1886, 
Magnus født i 1889 og Jensine født i 1891. Magnus overtog senere Ø. Rør. 
- 
I vinteren 1902/03 var Ole Mortensen på Ladelund Landbrugsskole. Herefter var han indkaldt som 
soldat i Aalborg. 
Han har på et tidspunkt været forvalter på Sæbygaard. 
- 
Ole Mortensen blev gift i 1909 med Mathilde Marie Mikkelsen, født 23-04-1884 i Sdr. Solsbæk i 
Volstrup sogn. Hendes forældre var Peter Mikkelsen og Anna Jørgensen. 



- 
Ole og Mathilde Mortensen drev ejendommen Sdr. Hestvang fra 1915 i Understed sogn. 
Ole Mortensen var i en periode sognerådsformand i Understed-Karup kommune og revisor i 
Andelsmejeriet Odin. 
- 
Ole og Mathilde Mortensen fik sønnen, Niels Mortensen, 1914-1969. Han blev gift med Valborg 
Christiansen, 1916-2016. Hun var fra naboejendommen St. Stensig. Niels og Valborg Mortensen 
drev i en årrække købmandsforretning i Gærum. 
- 
Ole Mortensen døde 26-11-1962 og Mathilde 13-03-1976.Periode1890 - 1976ArkivGærum 
Lokalhistoriske Forening og Arkiv. 

Foto Sdr.Hestvang ca 1918: Niels 
Mortensen til hest. 

Jørgen Christian Jørgensen S.Hestvang, arkiv.dk 1886 

 

 



 

 

 

Knud Christian Jørgensens gravsten på Understed kirkegård 


