Hodde by og sogn - før og nu.
Af Børge Espensen:
År 2012/13.
Kom man kørende for ca. 125 år siden ad grusvejen fra Varde mod
Grindsted, var det bestemt ikke nogen storby, der mødte én, når man kom til
Hodde.
125 år kan godt lyde som lang tid, men det er inden for den tid, der begyndte
at ske lidt udvikling i Hodde.
Når man kom over Kye bæk og op ad bakken, havde den gamle præstegård
ligget på højre hånd, den nedbrændte i 1788. Her kunne man, og kan vel
stadig, se lidt af resterne fra den gamle præstegårdshave.
”””””””””””
Letbækvej 17. matr.nr. 3aa
Kirken har selvfølgelig ligget der i flere hundrede år, og har gennem tiderne
både hørt under kronen og skiftende ejere af Nørholm, indtil 1916 hvor den
blev selvejende.
Mandskabs og toiletbygningen blev opført i 1973 og redskabsbygningen i
året 2000.
””””””””””
Letbækvej 24. matr.nr. 1x
Den gamle præstegård i Hodde, blev efter branden i 1778, opført i nærheden
af Krarup Lund syd for Kye bæk. Præstegården var på det tidspunkt ret stor i
areal. Selv om en stor del lå hen i hede, blev den betragtet som én af de
bedste gårde i sognet, men gennem tiderne er al jord solgt fra.
Efter der blev bygget nyt præstebolig på Møllegårdsvej 4. i Tistrup i 1970,
blev den gamle præstebolig i Hodde solgt, til Bente og Knud Svarre, som
stadig ejer stedet.
Der har vel gennem alle årene været en forpagter i præstegården, men dette
ændrede sig fra 1.januar 1998, idet Kirsten og Hans Bergholt ønskede at
stoppe efter ca. 35 år, og da der ikke var nogen ansøgere, måtte man opgive
at få en ny ansat.
Herefter blev jorden lejet ud i en årrække, men i 2006 blev forpagterboligen
solgt til Henrik Svarre, og samme år blev jorden solgt til Knud Thøstesen
Hoddemark.
””””””””””””””””””
Letbækvej 17. matr.nr. 3aa
Den gamle skole blev opført i 1831 og taget i brug i 1832. I Hodde sogn
havde man hidtil betjent sig af omgangsskoler, hvor man lejede sig ind på
forskellige gårde.
Den 15.oktober 1828 var skolekommissionen for Hodde og Tistrup sogne
samlet for at drøfte skoleforholdene i de to sogne, man ville forsøge at
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imødekomme skoleloven af 1814. I 1830 approberedes planen om skolens
opførelse ved Hodde kirke. Den fungerede som skole indtil 1955.
””””””””””””””””
Vejlevej 45. matr. nr. 1f
Hessel skole blev opført i 1870, og én af de første lærer var Jens Peter
Haurum, han var lærer fra 1873 til 1907. Efter ham kom Christen Jensen
Søe, som var lærer indtil 1911, hvorefter Thomas Frederik Nielsen kom til
skolen som 1. lærer og virkede frem til 1954, hvorefter de flyttede til Varde.
I 1954 overtog Anders Schelde jobbet som 1. lærer i Hodde, som han havde
indtil 1960. Herefter kom de to ældste klasser til Thorstrup, medens Magda
Pindborg forsatte med de næste klasser i denne skole, indtil skolen lukkede i
1970.
Efter skolen var lukket købte Svend Sørensen fra København den, og boede
her indtil 1979 hvor Dorte og Poul Martin Pedersen købte den gamle skole,
og er de nuværende ejere.
”””””””””””
Vejlevej 43. matr. nr. 1x
Mellemskolen som den blev kaldt, blev bygget i 1901. Her var det i mange
år frk. Magda Pindborg der underviste.
Omkring 1960 blev en lærer fru Schou fra Sig ansat til at undervise de
yngste klasser. Senere var der flere vikarer af kortere varighed indtil skolen
lukkede.
Omkring 1970 købte Jenny og Ejner Foss Thomsen skolen. I 1975 døde
Ejner, hvorefter Jenny boede selv indtil 2008.
Herefter købte Bent Oluf Hjerrild huset og bor der forsat.
””””””””””
Vejlevej 4. matr.nr. 4q
Hodde kro er bygget i 1783,og den første kromand som vi ved noget om hed
Jeppe Nielsen. Han var født i 1742 og døde i 1825. så det må være ham der
har bygget kroen. Han regnedes for en meget lærd mand, han var lægdsmand
og sognefoged i Hodde i over 30 år.
I 1806 overtager sønnen Jes Jepsen (1775 – 1845) kroen, og han overtager
også faderens mange hverv. Han blev udnævnt til dannebrogsmand i 1838.
Han overdrager kroen til sin søn Jeppe Jessen i 1846. Dengang var der ret
megen jord til kroen. Omkring 1862 blev en datter fra kroen, Petra, gift med
Niels Klausen fra Kolle. De fik et større stykke hede og mosejord syd for
åen, som efter opdyrkning blev til ” Røgelshøjgård” Grødevej nr. 45.
På et tidspunkt blev der indrettet købmandshandel i den østlige ende af
kroen, hvor der også var postekspedition og holdeplads for dagvognen fra
Varde til Grindsted.
Efter Jeppe Jessens død i 1882 overtager en svigersøn J. Kristiansen kroen,
mens Jeppe Jessens søn Mads Peder bygger en ny gård i 1883 øst for kroen
og får en del af kroens jord tillagt den nye gård,(Vejlevej nr.20).
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Det gik ikke godt for J. Kristiansen, så en svoger John Jensen overtog kroen
en kort tid, indtil den i 1892 eller 93 blev købt af Jens Muff. Omkring 1900
solgte Muff den videre til Anton Jensen fra Thorstrup. Det var denne Anton
Jensen, der i 1903 byggede huset ovre på den anden side af vejen. Her blev
købmandsforretningen flyttet over og fungerede som sådan indtil 1919.
Omkring 1910 købtes kroen af Kristian Pedersen Rask, bedre kendt som
Kre. Pejsen. Han havde kun kroen et par år, indtil han i 1912 bytter med Jens
Jacobsen, som dengang ejede ”Buddegård”.
På et tidspunkt, omkring 1920, mistede kroen dens spiritusbevilling.
Grunden kendes ikke bestemt, men afholdsbevægelsen stod ret stærk på
egnen dengang, og mange sogne blev helt eller delvis tørlagte.
Hvor længe Jens Jacobsen havde kroen er lidt usikker, men Mads P. Jepsen
må have haft den, for han sælger den til sin bror, Niels Kr. Jepsen i 1934.
Jens Jacobsen byggede i 1923 et hus ved siden af kroen, (Vejlevej 10) her
havde han et cykelværksted, samtidig med han var lillebilvognmand.
Cykelværkstedet lå på venstre side af indkørslen til kroen, tæt på det
nyopførte hus.
I 1937 køber Signe og Jens Sørensen kroen. Der var ikke meget gang i
kroen, i de år de havde den, men sammen med det landbrug der var til,
kunne en familie godt have sit udkomme af stedet.
Efter 34 års forløb solgte de kroen i 1971 til Sigrid Johanne Nørgaard
Madsen. Hun har kun kroen i 2 år, hvorefter hun i 1973 sælger til Inge Lise
Husted og Kaudo Otto Larsen. I 1975 køber Anders Peter Fjordside kroen,
og han ændrede kroen betydelig ved at inddrage privatboligen til
restauration, og i det hele taget førte kroen tilbage i gammel stil.
I 1979 solgte han til Tove og Bjarne Nielsen, det var dem der indrettede
stald og lade bygningerne til gildesal, så man kunne afholde større fester.
På auktionsmøde i 1983 overgår den til Hodde kro ApS. Herefter overtager
Lindhart Thomsen kroen i 1984, men sælger samme år til Lone Holm.
Hun har kroen til 1986 hvor hun sælger til Kirsten Niemann.
I 1987 købte Vinni Schmidt og Lene Dejgaard kroen i fællesskab, og efter
en gennemgribende istandsættelse kunne de den 1. maj åbne kroen.
Efter fire års forløb ønskede Lene at udtræde af fællesskabet, så her i 2012
var det Vinni og Bjarne der kunne fejre 25 års jubilæum.
””””””””””””
Hodde mejeri.
Omkring først i firserne begyndte mejerierne at skyde op omkring i landet,
det første i Hjedding ved Ølgod i 1883. Også i Hodde gik man med ønsker
om et andelsmejeri, og allerede i sommeren 1885 kunne det første mejeri
tages i brug.
Der var ikke helt enighed om hvor den skulle placeres, nogen ville have den
til at ligge i Letbæk, andre i Assenbæk, men resultatet blev, at den kom til at
ligge på Hans Sørensens mark (hjørnet af Hulvigvej og Assenbækvej.)
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Her lå den indtil 1914, hvor den blev flyttet om på Vejlevej nr. 23. hvor den
fungerede indtil 1971 efter sammenlægningen med Nordenskov mejeri i
1969.
Efter at mælken i 83 år var samlet med hestevogn, og i de senere år med
traktor og vogn, blev det vedtaget på generalforsamlingen i 1967, at fra 1.
maj 1968 skulle mælken indsamles med tankbil.
Dengang var der godt 80 andelshavere til mejeriet, i dag er der kun 2 tilbage.
”””””””””
Vejlevej 41. matr. nr. 1p
Hodde forsamlingshus blev opført i 1897. Det var på hjørnet af Vejlevej og
Hesseldalvej, det første hus lå.
Da man i 1935 ville foretage en udvidelse, måtte man opgive dette, idet man
kun ejede det jord huset lå på, og der var ikke mulighed for at købe mere.
Man besluttede derfor at flytte det over på den anden side vejen ved siden af
skolerne.
Det nye forsamlingshus blev indviet den 29. december 1935.
”””””””””””
Af de fem gamle gårde lå de fire sammen med kroen på sydsiden af vejen,
medens den femte, som havde ligget mellem kroen og åen, var blevet flyttet
op nord for vejen i 1868.
Her lidt om de gamle gårde:
Hulvigvej 9. matr. nr. 1a
”Vestergård” som navnet siger, lå længst mod vest. Det var Mette og Hans
Sørensen, der ejede gården fra omkring 1880 og frem til 1923.
Blandt deres børn var der fire sønner som alle fik en gård i Hodde, og har
derfor været medvirkende til at Sørensen navnet er meget udbredt i Hodde.
Karen og Johannes, Johannes som var den yngste af de fire sønner, havde
gården frem til 1986. Johannes havde mange tillidsposter, bl.a. var han
sognefoged og sognerådsformand gennem mange år. I 1986 købte de
Hulvigvej nr. 4. samtidig med de overdrog gården til deres søn og
svigerdatter Olga Skov og Ole Sørensen, som er de nuværende ejere.
”””””””””””
Hulvigvej 7. matr.nr. 2a
Her kan vi også komme tilbage til omkring 1880, idet Inger og Jens
Rasmussen ejede gården på det tidspunkt. Jens Rasmussen var én af
initiativtagerne til opførelse af det første andelsmejeri i Hodde.
I 1935 overtog sønnen Jens Linding Rasmussen gården, han var ugift, og da
to af hans søstre, Mette og Juliane, også var det, blev de på gården som
medhjælpere.
I 1961solgte Jens Linding Rasmussen gården til Svend Erling Burgdorff.
Samme år byggede Mette og Jens hus på den anden side af vejen, (Hulvigvej
nr. 4) hvor de boede indtil 1967.
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Efter overtagelsen blev det gamle stuehus fjernet, og der blev bygget nyt.
De øvrige bygninger er der også sket store ændringer med, bl.a. blev der i
1977 bygget maskinhus på den anden side af vejen.
Ida og Svend Erling Burgdorff er de nuværende ejere.
”””””””””””””
Letbækvej 3. matr. nr. 3a
Gården her er oprindelig én af de gamle gårde. Den lå lidt nedenfor hvor
Hulvigvej nr.3 ligger og ejedes af Maren og Jens Pedersen. Gården brændte i
1919, hvorefter den blev nyopført på den anden side vejen.
Kort tid efter afstod Jens Pedersen gården til sønnen og svigerdatteren Anne
og Niels Møller Pedersen. I 1955 overtog sønnen Ejler Møller Pedersen, som
var gift med Lilly Wedel, gården, men Ejler havde ikke den store interesse
for landbruget
og solgte i 1958 til Alfred Lassen.
Alfred Lassen havde dog ikke gården i lang tid, idet han i 1960 solgte til
Aase og Aage Schlytter som efter 48 års forløb solgte til Dorthe Lyhne
Ohlsen og Martin Kjærgaard Mathiesen, som er de nuværende ejere.
”””””””
Vejlevej 20. matr. nr.6a
Som før nævnt blev gården her bygget i 1883 af Mads Peder Jepsen,
(udstykket fra Hodde kro).
I 1919 købte Ane Johanne og Magnus Tranberg gården, som de afstod i
1945 til datteren og svigersønnen Johanne og Arnold Sørensen.
I 1966 var det igen en datter og svigersøn, Anne-Grethe og Hans Axelsen
der overtog den.
I 1996 solgte de til de nuværende ejere Anine og Kurt Kristensen.
”””””””
Vejlevej 37. matr.nr. 5a
Som før nævnt har gården ligget neden for kroen, men i 1868 flyttede Line
Katrine og Jens Foss Jessen gården op til dens nuværende placering.
Efter Jens Foss var død i 1882, fortsatte hans enke med gården frem til 1897,
hvor det var sønnerne Jes og Frederik Foss der drev gården. Omkring 1900
byggede Frederik Foss Vejlevej nr. 39, efter han var blevet gift med Kirsten
Marie Foss.
I 1926 købte Niels Sørensen (søn af Mette og Hans Sørensen ”Vestergård”)
gården, hvor han samtidig blev gift med Eline Foss, datter af Marie og
Frederik Foss.
De havde gården frem til 1963, hvor sønnen og svigerdatteren Karen og
Thomas Foss Sørensen overtog den og er de nuværende ejere.
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”””””””””””””
Det var lidt om kirken, den gamle præstegård, de 3 skoler, kroen, mejeriet,
forsamlingshuset og de 5 gamle gårde. På det tidspunkt var der endnu ingen
huse bygget i byen.
””””””””””””

Vejlevej :
Vejlevej 2. matr. nr. 4 ar
Hvem der byggede huset i 1936 vides ikke bestemt, men måske var det Niels
Kr. Jepsen, for han solgte huset i 1939 til Gravers Andersen Graversen.
I 1943 køber Niels Kr. Jepsen igen huset af enkefru Sofie Jakobine
Graversen, hvor han boede sammen med datteren Bodil indtil sin død i 1946.
Bodil boede så selv indtil 1954, hvor hun flyttede til Ribe hos en
plejefamilie, hvor hun døde i 1992. Bodil var en søster til Richard Jepsen,
som boede på Tistruplund gennem mange år.
I 1954 købte Anna og Niels Møller Pedersen huset, da de solgte gården
Letbækvej 3. til sønnen Ejler Møller Pedersen.
I 1972 købte Alma og Søren Jespersen huset, hvor der skete en større
renovering både af hus og have.
De nuværende ejere Katrin May-Bolte og Thomas Wilhelm Bolte overtog
huset i 2008.
”””””””””
Vejlevej nr. 3. matr. 4 t
Huset er opført i 1919, af Inger Marie og Christen Rask Jensen. Christen
dør allerede i 1920, men hans enke bliver boende indtil 1948, hvor hun
sælger til
Johanne Sørensen, enke efter Ludvig Sørensen.
Mie og Anders Møller, som havde afstået gården, Nordenskovvej 19. til
deres søn, Niels Møller i 1970 købte herefter huset, hvor de boede indtil
1987, hvor de sælger til smedemester Mogens Henriksen. I 2005 køber
Jens Erik Mathiasen Holding ApS. huset, og er den nuværende ejer.
”””””””””””””””
Vejlevej nr.5. matr.nr. 4 v.
Det skulle efter BBR oplysninger, være det første hus der blev opført i
Hodde.
Det var den daværende kromand Anton Jensen, der byggede huset og
flyttede købmandsforretningen derover, hvor den fungerede som sådan indtil
1919.
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Den. 19. februar 1919 blev Hodde brugsforening stiftet, og en uge efter
skrev de slutseddel, med den daværende købmand Lars Clausen Sørensen,
som omhandlede både bygninger og varelager.
I de 71 år brugsen fungerede, har der været 5 uddelerpar. Den første uddeler
var N.G. Nielsen der forestod driften indtil 1926, hvor han blev afløst af M.
Juhl, der passede forretningen frem til 1939, hvor Nelly og Helge Lundby
kom til Hodde.
De var det uddelerpar der var her længst, i alt 40 år.
Herefter var det Gudrun og Mads Skårup, som var her i 9 år indtil 1988,
hvor Gerda og Thomas Pedersen fra Glejbjerg var det sidste uddelerpar
indtil 1990, hvor brugsen lukkede.
Efter brugsen var lukket købte Villy Kristensen fra Ansager forretningen og
drev købmandsforretning i ca. 2 år, hvorefter han lukkede forretningen.
I 1997købte Michael Jensen huset.
I 2000 købte Vinni og Bjarne det, og efter en stor restaurering, hvor der også
blev lavet værelser til kroens sovende gæster, har de nu deres privatbolig
her.
”””””””””””””””””
Vejlevej 10 matr. nr. 4 ak
Det var tidligere kroejer Jens Jakobsen der byggede huset i 1923. Samtidig
byggede han et mindre værksted og garage tæt ved huset, der hvor kroen har
parkeringsplads i dag. Her drev han cykelforretning, samtidig med han kørte
en lillebil forretning. Han døde i 1937.
Inger Jakobsen solgte i 1939 huset til Anna Mikkelsen som var gift med
Rudolf Mikkelsen.
I 1950 købte Svend Arbjerg Kristensen hus og cykelforretningen som han
drev indtil 1954, hvor han solgte til Marie Christensen og Ejnar Sørensen.
De næste ejere var Ane og Jeppe Hansen fra Hoddemark, der købte huset i
1956 og boede der indtil omkring 1979.
Tove og Bjarne Nielsen som havde Hodde kro på det tidspunkt, købte
herefter huset, men måtte sælge igen i 1983.
Herefter var det en ejer ved navn Børge K. Larsen, som boede her i kort tid,
for i 1987 er det en mand ved navn Kurt Pedersen der bor her.
I 1995 køber Vinni Schmidt ApS. huset.
”””””””””””””””””””””””
Vejlevej nr. 11. matr.nr. 5 o
Ejendommen her er også bygget i 1907.
I 1939 var det en ejer ved navn Kristian Thorvald Kristensen der solgte
ejendommen til Niels Kristian Jepsen, som havde den indtil 1943 hvor
han solgte til Bodil og Gunnar Dejgaard.
De drev i mange år landbruget sammen med andet arbejde. Senere blev
jorden solgt fra og Gunnar startede sin vognmandsforretning.
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I 1996 købte Jørgen Pedersen ejendommen, og Bodil og Gunnar Dejgaard
flyttede i en ældrebolig i Tistrup. I 2005 købte Jan Rasmussen huset, som
siden har gennemgået en meget omfattende restaurering.
I dag er det stadig Elke og Jan Rasmussen der bor der.
”””””””””””””””
Vejlevej 12. matr. nr. 4 av
Huset her er opført i 1960 af Dagmar og Adolf Nielsen, som havde afstået
gården på Grødevej 45 til deres søn Kristian Nielsen.
Efter Adolfs død i 1980 købte datteren Ellen Nielsen huset og havde det
frem til 2004, hvor Brian Brinck Jensen købte det og er den nuværende ejer.
Nedrevet i 2015
””””””””””””””
Vejlevej 14. matr. nr. 4 aæ
Det var Anna og Rudolf Mikkelsen der i 1948 byggede huset, men solgte det
efter to års forløb. Rudolf drev en lille skomagerværksted, og arbejdede
meget med biavl.
I 1950 købte Anna og Alfred Pedersen huset, efter de havde solgt deres
ejendom på Vejlevej 50. Alfred arbejdede i mange år på Hodde mejeri. Efter
Alfreds død i 1977 boede Anne selv 10 år i huset, men solgte i 1987 til
Susanne Winter og Helge Jensen. De havde huset indtil 1993, hvor de solgte
til Poul Bennetsen, da de købte Vejlevej 39.
Poul Bennetsen solgte i 2010 til Martin Karll som ejer og bor i huset i dag.
.
””””””””””””””””
Vejlevej 15. matr. nr. 4 ax
Her lå et ældre hus ” Gjøw”. Det var den tidligere mejeribestyrer K.V.
Kristensen der flyttede sine to sommerhuse til Hodde, hvor han byggede
dem sammen og benyttede dem som sin pensionistbolig.
K. V. Kristensen døde i 1950, hvorefter Gregers Sørensen købte huset, og
boede der indtil midt i halvtredserne,
I 1956 køber Helga Kristensen og Stinne Højbjerg huset sammen.
I 1988 købte konsulent Asger Albertsen huset, men det brændte ned til
grunden omkring 1992.
Efter huset er genopbygget er det Kim Kraul Jensen der ejer huset i 1993.
Nuværende ejere som er Linda Bjerge Hansen og Christian Kok Hansen
købte huset i 2007.
””””””””””””””
Vejlevej 16. matr. nr. 4 bg
Huset her er opført i 1945. Det var Ane Johanne og Magnus Tranberg der
byggede det, efter de havde afstået gården til Johanne og Arnold Sørensen.
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I 1966 flyttede Johanne og Arnold ind i huset efter de havde afstået gården
til Anne-Grethe og Hans Axelsen.
I 1992 købte Henry Nielsen fra Tistrup huset og boede der indtil 2004, hvor
Anne Hansen købte det, og bor der sammen med Eigil Andersen.
”””””””””””””””
Vejlevej 17. matr.nr. 4 ag
Efter at have afstået gården i Hessel til datteren og svigersønnen, Johanne og
Kristian Plauborg, byggede Ane og Laurids Tranbjerg huset her på Vejlevej
17 i 1946.
I 1972 købte Mie og Leo Rubæk huset af arvingerne efter Ane Tranberg, og
boede der indtil omkring 1995
Der har indimellem været forskellige ejere, men i 2005 købte den nuværende
ejer Tage Schou huset.
”””””””””””””
Vejlevej 19. matr. nr. 4 af
Huset her er opført i 1918, muligvis af Kristiane og Mads Johnsen. Efter
Mads Johnsens død i 1926 boede hans enke i huset frem til ca. 1955, hvor
Margrethe og Regner Kristensen Grønmose købte det.
I 1963 købte Eline og Niels Sørensen huset, og boede der indtil omkring
2000, hvor Rita og Erling Larsen Hessel købte det, som efter få år solgte det
videre til én af deres sønner Regner Larsen, som ejer huset i dag.
”””””””””””””””
Vejlevej 21. matr.nr. 4 bp
Huset er bygget i 1963, og det var Hodde mejeri der byggede huset for at
have en lejlighed til en gift mejerist, hvad den også blev brugt til i de
første 14 år. I 1977 købte Michael Edwvard Newton (Mike) huset, og har
boet der siden.
”””””””””””””
Vejlevej 22. matr. nr. 4 bm
Sofie og Peder Steffen Pedersen byggede huset i 1969, efter de havde afstået
deres gård ”Aagård” til deres søn og svigerdatter Hanne Knuth og Erik St.
Pedersen. Efter Peders død i 1980 boede Sofie alene indtil hun kom på
Tistruplund i 1999
Herefter blev huset solgt til den nuværende ejer, Brugsuddeler Bent
Jørgensen fra Næsbjerg.
”””””””””””””””
Vejlevej 23. matr.nr. 4 ab
I det nedlagte mejeri, som er bygget i 1914, boede Marie og Folkevar Fink i
den første tid efter produktionen var standset.
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I 1972 solgte mejeriet bygningerne til Bodil Dejbjerg Kristensen og Hans
Verner Pedersen som boede der indtil 1990, hvor hun solgte til Solvej og
Anders Præstegård som er de nuværende ejere.
””””””””””””””””
Vejlevej 25. matr.nr. 5 æ
Det var Ellen og Kristian Madsen der byggede huset her i 1934. (det var
Kristian Mejlings forældre).
Efter Ellens død i 1943 boede Kristian Madsen selv, men lejede en stor del
af huset ud til Tekla og August Jensen, som flyttede i 1955.
I 1958 købte Johanne og Kristian Rask Pedersen (Buddegård) huset, og efter
hans død i 1965, boede Johanne Rask i huset indtil sin død i 1979, hvor
datteren Elna Rask og hendes mand købte det.
I 1992 købte Per Michael Petersen huset og er den nuværende ejer.
””””””””””””””
Vejlevej 26. matr.nr. 4 a q
Huset her er opført i 1934, og det var Johanne og Christian Johnassen der
byggede det. De døde først i halvtredserne, og derefter købte Stinne og
Kristian Sørensen (bedre kendt som Kedde Ludvig) huset. Efter Kristians
død i 1986 boede Stinne alene i huset, indtil Bjarne Broe Schmidt købte det i
2006.
I 2013 køber Morten Pedersen, (søn fra Vejlevej 45)huset.
”””””””””””””””””
Vejlevej 27. matr. nr. 5 ø
Det var Thora og Søren Kristensen (lille Søren) som byggede træhuset her
i 1938. Søren var snedker, men kunne lidt af hvert håndværksmæssigt, og
der var altid arbejde til ham rundt om i sognet. De boede der indtil 1972.
Herefter købte Anna og Leonhard Rasmussen huset. Da Leonhard døde i
1978 blev Anne boende alene indtil omkring 1985.
I 1985 købte Finn Kublich huset, men havde den kun i tre år hvor han i
1988 solgte til Ruth og Jørgen Kristensen, som havde det frem til 1991,
hvor Winnie Køster og Ole Gade købte det og havde det indtil 1994, hvor
Lars Bjørnskov Kristensen overtog det.
Senere købte Peter Rasmussen det og havde det i en årrække indtil han i
2004 solgte til Jan Holm Sørensen.
Huset brændte i 2011 og ligger stadig som brandtomt.
”””””””””””””””
Vejlevej 28. matr.nr. 4 a o
Elna og Kristian Mejling Madsen byggede huset i 1933, hvor de samtidig
startede vognmandsforretning. Mejling, som han blev kaldt i daglig tale,
drev forretningen frem til omkring 1960, hvor Otto Tjellesen købte den.
Efter Mejlings død i 1973 boede Elna selv i huset i ca. 15 år.
10

Omkring 1990 blev huset solgt til Edvard Nielsen.
I 2005 købte Bjarke Bennet Pedersen huset og er den nuværende ejer.
””””””””””””
Vejlevej 30. matr. nr. 5 u
Det var Katrine og Jes Foss der byggede huset her i 1927, efter de havde
solgt gården til Eline og Niels Sørensen.
Efter Jes Foss var død i 1938, boede Katrine Foss alene i huset indtil
hendes søn Kristian Foss, som boede i København, overtog huset omkring
1960.
Efter hans død i 1987, overtog hans datter Lise Nolsøe huset i 1988, og
har delvis boet der siden.
”””””””””””””
Vejlevej 39. matr. nr. 5e
Gården her er bygget af Frederik Jensen Foss i 1900.
I 1944 sælger hans enke Kirsten Marie Foss gården til deres søn og
svigerdatter Stinne og Søren Foss, som har den indtil 1983.
I 1978 bliver jorden delt mellem Vejlevej 37 og 39.
Herefter bliver bygningerne solgt til Jan Holm Sørensen, som har den
frem til 1986. Herefter er det Dorthe Nedbo og Bjarne Thykiær Thomsen
som køber den i 1986, men har den kun frem til 1993, hvor de nuværende
ejere Susanne Winter og Helge Jensen overtager den, efter at have solgt
Vejlevej 14.
”””””””””””””””””
Vejlevej nr. 40. matr. nr. 4a
Gården er opført i 1830. I 1924 sælger Kristian Madsen til Johanne og
Ingvard Charles Hansen. De har gården frem til 1961, hvor sønnen og
svigerdatteren Karen og Anton Hansen overtager den. Efter Antons død i
1995 bor Karen på gården frem til 2001, hvor deres søn og svigerdatter
Eyrun og Ole Haahr Hansen overtager den og er de nuværende ejere.
””””””””””””””””
Vejlevej nr. 42. matr. nr. 4e
Christian Jonassen har gården i 1908 og sælger i 1935 til Kristian Hansen
som i 1972 sælger til Hanne og Jens Christian Christensen som er de
nuværende ejere
”””””””””””””””
Vejlevej nr. 44. matr. nr. 4c
Stuehuset her er bygget i 1952, men udbygningerne er fra omkring 1925.
I 1972 sælger Metha og Harald Madsen gården til Inger og Svend Aage
Hansen
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De har gården i 10 år, hvorefter de sælger til Preben Urup i 1982 som er
den nuværende ejer.
”””””””””””””””
Vejlevej nr. 46. matr. nr. 4b
Her lå en meget gammelt gård som brændte i 1972, så de nuværende
bygninger er fra 1972.
I 1960 sælger de daværende ejere Anna og Kristian Leonhart Rasmussen
til deres søn og svigerdatter Kamma og Aksel Rasmussen.
I 1981 køber Rita og Erling Larsen gården, efter de havde byttet med
Kamma og Aksel Rasmussen på Hulvigvej nr. 25.
Rita og Erling har drevet maskinstation her siden 1981. I 2008 kom
Regner og Flemming Larsen med som medejere.
I dag er det Sonja Rasmussen og Flemming Larsen der bor der.
””””””””””””””””””
Vejlevej 47. matr. nr. 5f
Gården er opført i 1935 af Jenny og Ejnar Thomsen. Ejnar var søn fra
Hesseldalvej nr. 5 og fik derfor et stykke jord til at bygge på. I 1978
overtager deres søn og svigerdatter, Elin og Thomas Frederik Foss
Thomsen gården, og driver den frem til 2012, hvor Preben Urup køber
den.
”””””””””””””””””””
Vejlevej 49 matr. nr. 2 g
Gården er opført i 1925 af Ane og Niels Laurids Tranberg. Jorden er
udstykket fra Hesseldalvej nr. 3.
De solgte i 1949 til datteren og svigersønnen Johanne og Kristian
Plauborg.
I 1978 overtog Inger og Niels Laurids Plauborg gården, men i 1992 solgte
de den til Aase og Henning Urup, som senere i 2005 solgte bygningerne
fra til Rene Ansbjerg Jørgensen.
””””””””””””””””””””
Vejlevej 50 matr. nr. 2 e
Stuehuset her er opført i 1924.
Thomas Buhl havde gården indtil sin død i 1955, hvorefter Emma og
Hans Buhl havde den frem til omkring 2005, hvor de byttede med deres
søn og svigerdatter C. Lund og Kaj Buhl, som havde Hulvigvej 1. i Hodde
by.
I 2010 el. 2011 køber Henning Urup gården og sælger bygningerne til
Heidi og Jan Uhd Hansen, som er de nuværende ejere.
”””””””””””””””””””””””
Vejlevej 51. matr. nr. 1u
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Det var Nikolaj Bøndergård Kristensen der opførte ejendommen i 1939,
efter han havde købt 20 tdr. land af Laurids Tranberg i Hessel.
Han solgte ejendommen til sønnen Hans Foldager Kristensen i 1975, og
han havde den frem til 1988, hvor Johnny Rose købte den.
I 1992 køber Hanne Søgaard Rasmussen den, men sælger igen i 1996 til
Charlotte Olsen og Henrik Mattrup.
I 2006 køber Rita og Erling Larsen, og er de nuværende ejere.
””””””””””””””
Vejlevej 52. matr.nr. 1 a
Indtil 1951 var det Mette og Hans Christian Hansen der havde
”Søndergaard” i Hoddeskov.
De sælger til deres søn og svigerdatter Vera og Anton Østergård Hansen
dette år.
Senere var det deres karl gennem mange år, Tage Thomsen, der overtog
gården i 1982.
I 1994 køber Aase og Henning Urup den, og er de nuværende ejere.
””””””””””””””””””
Vejlevej 53. matr. nr. 1d
Gården er bygget i 1925, men der blev opført nyt stuehus i 1964.
I 1933 sælger mejeribestyrer K.V. Kristensen til Anna og Alfred
Pedersen.
I 1950 køber Gerda og Jens Dejbjerg Kristensen den, og har den frem til
2008, hvor han sælger til Preben Urup.
””””””””””””””””
Vejlevej 54 matr. nr. 1 i
Stuehuset er opført i 1990, udbygninger er noget ældre.
Her boede Katrine og Hakon Thomsen i mange år.
Efter Hakons død i 1982 købte Aase og Henning Urup gården, hvorfra de
i 1987 sælger bygningerne til Hennings bror Søren Urup.
Annie Voss og Søren Urup er de nuværende ejere.
””””””””””””””””””””
Vejlevej 55. matr. nr. 1r
Bygningerne her er opført i 1994 af Ulla-Pia og Karl Aage Sørensen
I 1971 sælger Svend Aage Hansen ejendommen til Rita og Marius
Hansen, som har den indtil 1978, hvor de sælger til Osvald Nielsen.
Efter 8 års forløb, i 1986, sælger han til de nuværende ejere Ulla-Pia og
Karl Aage M. Sørensen.
”””””””””””
Vejlevej 56 matr. nr. 3 b
Bygningerne er opført i 1958 af Magny og Børge Thomsen.
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De overtog ejendommen efter hans forældre Anne Marie og Thomas
Thomsen omkring 1956.
I 2012 sælger Magny og Børge Thomsen til Troels Jessen.
””””””””””””””””””
Vejlevej 57 matr. nr. 2 a
Stuehuset er opført i 1901, de andre ca. 10 bygninger er opført senere.
Fra 1915 og indtil omkring 1950, var det Kristian Nielsen der ejede
gården.
Herefter var det Olga og Kristian Jepsen der havde den, indtil omkring
1972, hvor Christian Nahnsen køber den.
I 1979 køber Aase Henning Urup gården, og har siden opkøbt flere gårde
og lagt under deres. Aase og Henning er de nuværende ejere.
”””””””””””””””””””””””
Vejlevej 58 matr. nr. 5 a
Stuehuset er opført i 1860.
I 1934 sælger en Karen Hansen gården til Anna og Hans Tobiasen.
I 1980 sælger Anna Tobiasen til Inge Merete og Ditlev Bulow.
I 2002 køber Henning Urup gården, og er den nuværende ejer.
”””””””””””””””””
Vejlevej 61 matr. nr. 5 b
Stuehuset er opført i 1850.
I 1921 køber Hans Schmidt gården og har den frem til omkring 1955/60
hvorefter hans brors søn Karl Schmidt køber den.
Efter hans død i 1974, køber Christian Nahnsen den, og sælger
bygningerne fra.
Herefter har der været forskellige ejere, og i dag er det Astrid Larsen der
bor der.
”””””””””””””””””””””
Vejlevej 63 matr. nr. 4 t
Bygningerne her er opført i 1908
I 1928 sælger daværende ejer P. Th. Pedersen til Mette Marie og Andreas
Thomsen.
I 1953 overtager deres søn Christian Børge Thomsen gården, som har den
frem til 1994, hvor han sælger til Merethe Christiansen og Karl-Erik
Jensen. Efter et par måneder sælger de den videre i 1995 til de nuværende
ejere Dorte og Lars Bolding.
”””””””””””””””””””””
Vejlevej 65 matr. nr. 4 g
Bygningerne er opført i 1900.
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I 1930 var det en mand ved navn L. Hansen der ejede gården her. Erna og
Jens Urup købte den omkring 1945/50. Efter Jens var død i 2001, blev
Erna boende indtil 2011, hvor hendes søn Søren Urup og Jesper Iver
Larsen køber den sammen.
”””””””””””””””””””

Hoddeskovvej
Hoddeskovvej 4 matr. nr. 4 d
Stuehuset er opført i 1950, udbygninger lidt ældre.
I 1921 sælger Hans Schmidt gården til Otto Hansen. De har den indtil
1956, hvor deres søn Jens Hansen overtager den. I 1995 sælger de til Lars
Pedersen som er den nuværende ejer.
””””””””””””””””””
Hoddeskovvej 6 matr. nr. 4 c
Bygningerne er fra 1912
Indtil 1931 var det Marie og Jens Kristian Madsen der havde gården. Efter
hans død, fortsatte Marie med gården indtil 1947, hvor sønnen Niels
Madsen overtager den.
I 1990 køber de nuværende ejere, Eva Pilegaard- Christiansen og Villy
Christensen den.
”””””””””””””””””””
Hoddeskovvej 7 matr. nr. 5 c
Det er én af de gamle gårde i Hoddeskov, hvor stuehuset er opført i 1886.
I 1921 sælger Kristen Jensen Kristensen til Kirstine og Thomas Urup.
I 1951 overtager Mie og Børge Urup gården, og driver den selv indtil
1978, hvor deres søn og svigerdatter Anette og Thomas Kristian Urup
køber halvpart.
I 1988 overtager Anette og Thomas selv gården, og er de nuværende
ejere.
””””””””””””””””””
Hoddeskovvej 8 matr. nr. 3 a
Stuehuset er opført i 1903, de andre bygninger ad flere omgange.
Omkring 1900 er det Kristiane og Peder Thomsen Pedersen der har
gården, men efter Peders død overtager deres søn og svigerdatter Metha
og Otto Bjørnskov Pedersen den.
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De har den indtil 1976, hvor det igen er en søn og svigerdatter Ann og Per
Bjørnskov Pedersen der overtager den, og de er de nuværende ejere.
””””””””””””””””””””””””
Hoddeskovvej 9 matr. nr. 5 h
Her er stuehuset fra 1890.
Det var Gertrud og Karl Tinus Hansen der havde gården indtil 1953, hvor
deres søn og svigerdatter Lydia og Kristian Dejbjerg Hansen overtager
den.
I 1992 sælger de til Per Lundhede Hansen. Om der har været flere ejere
ind imellem ved jeg ikke, men i 2005 køber Diana og Palle Olsen den, og
bor der nu.
””””””””””””””””””
Hoddeskovvej 11 matr. 6 a
Stuehuset er opført i 1941
I 1912 sælger Christian Schmidt Pedersens enke Karen Kirstine gården til
deres søn Peder Kristian Schmidt. I 1926 bliver han gift med Helene, og
de driver gården frem til 1955, hvor de sælger til deres søn Verner
Schmidt.
I 1998 køber Aase og Henning Urup, jeg ved ikke om det er hele gården,
eller om det kun er jorden, men i 2005 køber Tina Schultz og Mogens
Esbensen. bygningerne, og er de nuværende ejere.
”””””””””””””””””
Kølhusvej
Kølhusvej nr. 1. matr. nr. 5n
Den gamle telefoncentral blev bygget i 1907. Hvem der byggede huset er
ikke helt klar, men i mange år boede Maren og Jens Andersen Terpager
her. Han var
kirkebetjent ved Hodde kirke.
I 1932 købte datteren Johanne Terpager huset, hvor hun boede indtil 1941,
hvor hun solgte til Alma og Alfred Jensen.
Alma overtog pladsen som centralbestyrer og Alfred købte Antonius
Jensens vognmandsforretning.
Efter nogle år som vognmand, startede han sit eget dræningsfirma, som
han drev næsten indtil sin død.
Telefoncentralen blev automatiseret og lagt sammen med Tistrup omkring
1970.
Efter Alfred Jensens død i 1980 boede Alma selv i huset indtil 1990 hvor
hun flyttede ind i ét af de to nyopførte huse som Ribe Amts Boligforening
havde bygget på den anden side af Kølhusvej.
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Herefter købte Janni Christiansen huset, og boede her indtil omkring
2009, hvor HEM EJD. INVEST ApS overtog det.

Kølhusvej 2. matr. nr. 4 ay
Det var Signe og Kristian Pedersen der byggede huset i 1948, og boede
her indtil 1985, hvor de begge døde dette år.
Ulrik Knudsen købte det og havde det frem til 1996, hvor Brian Nielsen
overtog det. Han havde det kun et år, hvorefter han solgte til Tina Larsen
og Jørgen Jespersen.
I 2010 køber Jane Hjernø Offersen og Jesper Bjernemose Pedersen købte
det, og som er de nuværende ejere.
””””””””””
Kølhusvej 3. matr. nr. 4 bc
Bygningen her blev bygget i 1951 eller 1952 som foderstofforretning. Den
havde ellers ligget i mejerigården i mange år, men da mejeriet skulle
bruge pladsen til osteproduktion, måtte den vige pladsen der.
Med tiden blev der brug for mere plads og den østlige del af bygningen
blev opført i 1963. Forretningen fungerede indtil omkring 1975, hvor den
fusionerede med Tistrup lokalforening.
Da bygningerne blev sat til salg i 1975 købte Gudmund og Mogens
Henriksen dem, og flyttede smedeværkstedet hertil. I dag er det Mogens
der ejer forretningen
””””””””””””””
Kølhusvej 5. matr. nr.
Det var Tekla og August Jensen der i 1955 byggede huset. Han var
mejerist på Hodde mejere gennem mange år, men da Hodde lokalforening
i 1951 blev flyttet fra mejeriet og hen på Kølhusvej, blev August ansat
som uddeler.
Omkring 1976 købte Grethe Rasmussen huset, men solgte det i 1988 til
Bjarne Jørgensen.
Hanne Bergholt og Bjarne Jørgensen er de nuværende ejere.
””””””””””””””””
Kølhusvej 6. matr. nr. 4 bi.
Huset er bygget i 1961 af Mette og Anders Andersen. Efter Anders
Andersen døde i 1972, blev Mette boende indtil 1990, hvor hun flyttede
ind i et af de nyopførte huse som Ribe Amts Boligforening ejede. Hun
solgte til Niels Ulrich Fjordside, som havde huset frem til 1993, hvor han
solgte til Margit Christensen som er den nuværende ejer.
”””””””””””””””””
Kølhusvej 8. matr. nr. 4 bq
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Otto Tjellesen byggede i 1961 garage med lejlighed i den østlige del. Han
drev vognmandsforretning igennem mange år. Efter hans død i 1997 købte
Vagn Plauborg Anthonsen Tistrup huset, og er den nuværende ejer.
””””””””””””””””””
Det var oprindelig Sogneforeningen der tog initiativ til opførelsen af de to
næste huse på Kølhusvej.
Med en forespørgsel til byrådet i 1988, om der kunne bevilliges opførelse
af to almennyttige boliger på kommunens egen grund i Hodde.
Forespørgselen blev positiv besvaret, og Ribe Amts Boligforening,(nu
Varde boligadministration) fik overdraget byggeriet.
Kølhusvej 10. matr. nr. 4 br.
Varde boligadministration.
Alma Jensen flyttede ind i det nybyggede hus i 1990, og boede der indtil
hun flyttede på plejehjemmet i Tistrup.
I mellemtiden har der boet forskellige lejere, og den nuværende lejer er
Jens Larsen.
””””””””””””””
Kølhusvej 12. matr.nr. 4. br.
Varde boligadministration
Som før nævnt flyttede Mette Andersen ind i huset her i 1990 og boede
her indtil omkring 2002. Herefter har der boet forskellige lejere i huse
”””””””””””””
Letbækvej
Letbækvej nr.2. matr. nr. 4r.
Huset her er bygget i 1907 samtidig med smedeværkstedet Letbækvej nr.
4. Det var en smed fra Kye ved navn Peder Sørensen, der havde overtaget
sin bedstefars smedeforretning i Hessel (Clausens minde). Han flyttede
forretningen til Hodde by, hvor han byggede både huset og
smedeværkstedet, samtidig med han rejste en vindmølle. Han havde en ret
stor produktion engskovle.
Her drev han forretning frem til 1918, hvor Chr. Larsen og hustru Marie
Møller Pedersen, købte både hus og forretning, men måtte på grund af
landbrugskrisen afhænde det i 1929.
Hans efterfølger Marius Lauridsen drev nu smedjen frem til 1941, hvor
han lukkede forretningen, men beholdt smedeboligen hvor hans hustru
Kirsten bager, som hun kaldtes i daglig tale, drev brødudsalg i mange år.
I 1969 købte den daværende ejer af Tistrup gl. kro, Rigmor Jensen,
brødudsalget.
I 1972købte Minna og Hans Marius Rasmussen brødudsalget og havde det
frem til 1975, hvor Gudrun og Anders Jensen købte hus og forretning
samt den gamle smedje. Her forsatte Gudrun med udsalget, medens
Anders drev cykelforretning i den gamle smedje.
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I 2004 overtog Green Ejendomme I/S både huset og den gamle smedje, og
er de nuværende ejere.
””””””””””””
Letbækvej 6. matr. nr. 4 x
Huset er opført i 1934 af Antonius Jensen som drev vognmandsforretning
i Hodde på det tidspunkt.
I 1942 kom Magny og Gudmund Henriksen til Hodde, hvor de købte den
ledige smedeværksted. I de første par år boede de til leje i Vejlevej nr. 3,
men købte så huset af Antonius Jensen i 1944. Det blev til ca. 45 år som
smed i Hodde, dog de sidste 17 år i samarbejde med sønnen Mogens.
Da Hodde lokalforening fusionerede med DLG Tistrup i 1975 købte de
bygningerne på Kølhusvej nr.3 hvor der var betydelig mere plads,
samtidig solgte de den gamle smedje til Gudrun og Anders Jensen.
Da en del af huset på Letbækvej brændte i 1966 skete der en om og
tilbygning.
I 1987 overtog Mogens selv forretningen på Kølhusvej, og i 2004 overtog
han også huset på Letbækvej.
”””””””””””””””””
Letbækvej 21 matr.nr. 3q
Gården er udstykket fra Letbækvej 3. idet Jens Pedersen sælger til sønnen
Kristian Møller Pedersen i 1910.
Samme år bliver der indført et dokument i skødet vedr. en kirkesti, fra
Letbækvej og over til kirken.
I 1958 overtager Minne og Andreas Orloff Pedersen efter hans forældre.
Efter at have solgt jorden til Aage Schlutter, sælger Andreas bygningerne
i 1987 til Rosa Jensen og Peter Rasmussen, som efter ca. 10 år flyttede fra
stedet.
Hvem der er ejer af gården i dag vides ikke.
”””””””””””””””””

Letbækvej 20 matr. nr. 1i
Gården er opført i 1920. I 1933 var det Niels Kristian Jepsen der sælger til
Minna og Hans Sørensen.
I 1980 sælger de gården til deres søn og svigerdatter Lisbet og Thomas
Tranberg Sørensen. I 1990 sælges jorden fra til Hodde præstegård.
De sælger bygningerne i 2008 til deres datter og svigersøn Pia Tranberg
Sørensen og Morten Jensen som er de nuværende ejere.
”””””””””””””””
Letbækvej 22 og 24 er omtalt andet sted.
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””””””””””””””
Letbækvej 26 matr. nr. 1b
Omkring 1925 havde Karen og Janus Jensen gården.
I 1945 køber Stinne og Georg Madsen gården. Georg dør i 1953, hvorefter
Stinne driver gården videre indtil 1964, hvor hun sælger til sin bror og
svigerinde Maja og Laurids Ibsen. Stinne bliver herefter bestyrer for
Hodde forsamlingshus.
I 1991 overtager Kurt Ibsen gården og har den frem til 1995, hvor hans
svoger Jens Erik Hansen fra Horne køber den, og har den til omkring
1998.
Siden kendes ingen ejere.
”””””””””””””””
Letbækvej 25 og 27 matr. nr. 1a
For år tilbage var der landbrug til Letbæk mølle og disse bygninger er
Letbækvej nr.25. De er opført i 1900, og her drev Maren og Aksel
Tranberg landbrug i mange år.
Letbækvej 27 er opført i 1800, men de har afløst meget ældre bygninger,
da Letbæk kan føres helt tilbage til 1600 tallet.
I 1924 overtog Helga og Frederik Tranberg stedet, og havde det frem til
1958, hvor deres søn og svigerdatter Maren og Aksel Tranberg overtog
det. I 1975 blev det solgt til ” Lejr- og kursusbygningen Letbæk Mølle”
som havde det indtil 1977, hvor Esbjerg Kommune overtog det.
I 1993 købte Mette Sandager og Petermus. Siden 2000 er det Petermus der
står som eneejer.
””””””””””””””””

Hulvigvej
Hulvigvej 1. matr. nr. 4 at
Dette hus er oprindelig den ene halvdel af en tyskerbarak fra Oksbøl, den
anden halvdel ligger på Nordenskovvej 8.
Det var fhv. smedemester Chr. Larsen, der i 1946 hentede huset til Hodde
og indrettede det til privatbolig.
Efter hans død i 1963 boede hans enke Marie Larsen i huset indtil 1981.
Marie Larsen var datter af Jens Pedersen Letbækvej 3.) Efter hendes død
sælger hendes børn, Margit Madsen Tistrup og Jens Erik
Larsen Ansager, huset til Svend Aage Rasmussen.
I 1986 bliver huset solgt på auktion, hvor Peder Hansen som drev taxa
forretning og kørte med skolebørn købte det.
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I 1991 sælger skifteretten til Hans Pedersen som har den indtil den går på
auktion igen i 1993 hvor Emma og Hans Hjerrild Buhl køber huset for én
kr. plus de forskellige tilslutnings-afgifter, og de er de nuværende ejere.
”””””””””””
Hulvigvej nr. 2. matr.nr. 3 ac
Huset og autoværkstedet er opført i 1959 af Lilly og Ejler Møller
Pedersen. Her drev de deres forretning i 31 år, indtil Ejler døde i 1991. 1.
maj 1992 købte Liselotte og Flemming Knudsen stedet, hvor Flemming
drev autoværkstedet videre indtil 2006, da de solgte til Maria Madsen og
Allan Thue Nielsen, som har boet der siden.
”””””””””””
Hulvigvej nr. 3. matr.nr. 3u
Her lå lidt neden for Hulvigvej nr. 3 oprindelig én af de 5 gamle gårde
som ejedes af Jens Pedersen, men da gården brændte i 1920 flyttede han
gården over på den anden side af vejen, Letbækvej nr. 3, og byggede
huset her.
Der har været forskellige ejere af huset gennem årene, i 1955 sælger
Vognmand Holger Hansen sin forretning til Ninna og Immanuel Jensen,
som drev vognmandsforretning i nogle år, men senere startede han som
kørelærer. De solgte i 1978 til Grethe og Søren Tranberg, hvor Søren drev
vognmandsforretning indtil de i 2007 solgte til de nuværende ejere Åsta
Laufey Ågustsdøttir og Marteinn Steen Rossen købte huset.
”””””””””””””
Hulvigvej 4. matr.nr. 2 l
Som før nævnt var det Jens Linding Rasmussen der byggede huset, og
byggeåret var 1961.
Mette og Jens Linding døde i 1967, hvorefter Niels Christian Larsen
køber huset.
Gudrun og Anders Jensen overtog huset, men da de i 1975 købte
Letbækvej 2. solgte de til Tage Nielsen. Han havde huset frem til 1979
hvor han solgte til Egon Tanggaard Hansen.
I 1985 købte Karen og Johannes Sørensen huset. Efter Johannes døde i
1990 solgte Karen huset i 1992 til Allan Richardy. I 1999 købte Jørn
Junker Pedersen det, og er den nuværende ejer.

Hulvigvej 5. matr. nr. 3ad
Huset her er opført i 1980 af Lilly og Ejler Møller Pedersen.
De havde huset stående i 11 år, hvor der ingen boede i det, så efter Ejlers
død i 1991, solgte Lilly huset til Inger og Niels Laurids Plauborg i 1992,
som er de nuværende ejere.
”””””””””””””
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Hulvigvej 7 og 9 er omtalt andet sted
”””””””””””””
Hulvigvej nr. 14. matr. 2 r
Dette er også én af de gamle gårde idet stuehuset er bygget i 1878.
I 1935 er det Henry Marinus Hermansen der er ejer af gården, han sælger i
1946 til Anna og Jens Thøstesen, som har gården frem til 1963, hvor deres
søn og svigerdatter Ester og Herman Thøstesen overtager den.
I 1976 sælger de til Karen og Asbjørn Andersen.
I 2007 sælger Asbjørn til Gunnar Hansen og bygningerne bliver solgt til
Marion og Arne Eriksen.
”””””””””””””””””

Hulvigvej 16. matr. nr. 4a
Her er også én af de gamle gårde, stuehuset er opført i 1870. I 1925 sælger
Søren Sørensen til Anna og Kristen Nielsen Sørensen. De havde 2 sønner,
Thomas og Søren Bertel Sørensen, de overtog gården i sameje i 1965.
I 1969 frasælger Thomas sin halvdel til Søren Bertel og flytter til
Sønderjylland.
Søren har gården indtil sin død i 1982, hvorefter Laurids Vedsted Nielsen
køber den i 1983. Det er Erna og Laurids der har gården i dag.
”””””””””””””””””
Hulvigvej 17 matr. nr. 1h
Stuehuset er fra 1850, de andre bygninger fra 1930.
I 1921 solgte Ane Kristensen gården til Jenny og Kristian Jensen
Christensen.
Før de overtog gården her, havde de Hoddeskovvej nr. 7.
Kr. Jensen døde i 1951, hvorefter Jenny havde den indtil 1954, hvor deres
søn og svigerdatter Else og Aage Dejbjerg Kristensen overtog den.
Efter Aages død i 1998 boede Else på gården indtil 2006, hvor hun solgte
til Inger Møller Bossen.
”””””””””””””””
Hulvigvej 18. matr. nr. 4h
Huset er bygget i 1924, men der må have ligget et før, for i 1886 sælger
Anton Christen Nielsen huset til Søren Sørensen. Efter hans død i 1938
bor hans enke Maren Sørensen i huset indtil hendes død i 1942.
Herefter overtager Ingeborg Pedersen, f. Sørensen, huset indtil 1948, hvor
hun sælger til Thorvald Sørensen.
I 1953 køber Janus Jensen huset, og har det indtil sin død i 1963,
hvorefter hans
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søn Thomas (Janus) Jensen overtager det, men sælger det straks til
Kirstine Marie Madsen fra Krarup.
I 1967 køber Sonja og Leif Kristensen det og driver blomsterforretning
her i mange år. I 2008 sælger de til Inger og Hans Andersen. I 2012 køber
de nuværende ejere Gunhild og Bjarne Hvidbjerg huset.
”””””””””””””””
Hulvigvej 20 matr. nr. 5b
Her er stuehuset opført i 1915 og avlsbygninger i 1930. I 1895 solgte enke
Edel Lauridsen til Hans Nielsen, så det må være ham der har opført
bygningerne.
I 1943 er det deres søn og svigerdatter Emilie og Niels Karl Nielsen der
overtager gården, og har den frem til 1974, hvor deres søn og svigerdatter
Kirstine og Hans Erik Nielsen køber den.
””””””””””””””””
Hulvigvej 21 matr. nr. 2a
Stuehuset her er opført i 1900, de andre bygninger noget senere.
Det var Jensine Nielsen (Ekknud) som havde haft gården gennem mange
år, der i 1942 solgte til Asta og Aksel Tranberg.
Efter 47 år solgte de i 1989 til Jørn Nissen.
Det er Ilse og Jørn Nissen der ejer gården i dag.
”””””””””””””””””
Hulvigvej 23 matr. nr. 3a
Gården her er fra 1910, og det var Jes Larsen Jessen, der i 1952 solgte
gåden til Karen Margrethe og Sigvald Kristensen.
I 1990 overtog deres søn og svigerdatter Alice Nørregaard Tjørnelund og
Niels Peter Kristensen den, og er de nuværende ejere.
”””””””””””””””””””
Hulvigvej 25. matr. nr. 5c
Her er stuehuset opført i 1930, og de andre bygninger i 1962.
Det var Edel og Ole Urup der havde ejendommen her frem til 1926, hvor
Ole dør dette år.
Edel Urup blev boende på ejendommen indtil 1945, hvor hun solgte til
Janus Jensen, som havde den indtil 1948, hvor han solgte til Laurids
Mikkelsen.
I 1955 købte Magny og Vagn Rix ejendommen, som de havde frem til
1971, hvor Rita og Erling Larsen køber den.
I 1981 bytter de med Kamma og Aksel Rasmussen så de bliver de nye
ejere.
I 1984 køber Kirsten Poulsgaard ejendommen, og har den indtil 1996,
hvor hun sælger til Else og Søren Christensen.
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I 2013 køber Lene Sneum og Rene` Toft ejendommen, og er de
nuværende ejere.
”””””””””””””””

Assenbækvej
Assenbækvej 1 matr. nr. 1a
Bygningerne er opført i 1872, og ejer er Assenbæk Mølle Spejdercenter.
”””””””””””””
Assenbækvej 2 matr. nr. 1b
Gården er opført i 1925, og udstykket fra Assenbækvej nr. 1.
Hvem der byggede det ved jeg ikke, men Katrine og Jens Burgdorff boede
der i mange år.
Omkring midt i tresserne overtog Mona og Gunnar Burgdorff gården og
har haft den siden.
”””””””””””””””””

Assenbækvej 4 matr. nr. 2i
Stuehuset er opført i 1941, og avlsbygningerne i 1919.
I 1919 sælger Jørgen Hansen til sin søn og svigerdatter Marie og Lehardt
Hansen. Efter Lehardt s død i 1959 fortsætter hans enke, med hjælp af
sønnen Jørgen, driften af gården i nogle år.
I 1972 sælges gården til Lissy og Henry Rask Sønderborg.
I 1987 køber Margit og Svend Åge Nielsen gården i lige sameje. Efter
auktionsskøde overtager sønnen Anders Kærslund Nielsen den. Hvor
længe han har haft den er usikker, men i dag er det Agnes Bork Martinsen
og Anders Hasse Martinsen der ejer gården.
””””””””””””””””””
Assenbækvej 5 matr. nr. 5c
Bygningerne er opført i 1962. det var A/S Karstoft Eg som startede
dambruget.
I 1973 overtager Lise og Bjarne Jøker Eg dambruget og er de nuværende
ejere.
””””””””””””””””””””
Assenbækvej 6 matr. nr. 2g
Ejendommen er bygget i 1830. Omkring 1900 var ejeren Andreas
Sørensen.
Omkring 1922 køber Mette og Thorvald Tonnesen ejendommen, og har
den indtil 1983, hvor de sælger til Karen og Asbjørn Andersen
I 1985 sælger Asbjørn Andersen bygningerne til Merete og Ib Katznelson
som er de nuværende ejere.
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”””””””””””””””””
Hesseldalvej
Hesseldalvej 1 matr. nr. 1a
Stuehuset her er opført i 1883 og udbygningerne i 1924.
Johanne og Ludvig Sørensen overtager gården i 1904. Efter Ludvigs død i
1935
fortsætter Johanne med gården indtil omkring 1940, hvor hendes søn og
svigerdatter Ester og Alfred Sørensen overtager den.
I 1985 køber Edith og Edvard Søgaard gården, og hvor Edvard er den
nuværende ejer.
”””””””””””””””
Hesseldalvej 3 matr. nr. 2a
Bygningerne er opført i 1876.
Indtil 1907 var det Johanne og Niels Tranberg Thomsen der havde gården,
herefter var det deres søn Frederik Tranberg, senere Letbæk, der overtog
gården indtil 1924, hvor han solgte til Niels Lindberg, som en del år
senere blev gift med Valborg Rask. Efter deres død er det børnene, Anne
Birgitte og Jens Rask Lindberg der arver ejendommen. Birgitte sælger sin
halvdel til Jens i 1978.
Han har ejendommen indtil 1983 hvor han sælger til Inge Seemann og
Klaus Michael Silberg.
I 2005 overtager Inge Seemann selv ejendomme
””””””””””””””””””
Hesseldalvej 5 matr. nr. 3a
Det er én af de rigtige gamle gårde i Hodde, stuehuset er bygget i 1776,
medens de andre bygninger er nye.
Efter Kristian Winter Thomsens død i 1973, sælger hans enke, Erna
Thomsen, gården til Maren Christine Jens Nørremark.
Samme år sælger de til Metha og Vagn Clausen, som er de nuværende
ejere.
””””””””””””””””

Nordenskovvej
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Nordenskovvej 8. matr. nr. 12 g
Det lille træhus er den anden halvdel af Hulvigvej nr. 1. Den blev flyttet
til Hodde fra Oksbøl i 1947. Det var de daværende ejere af Nordenskovvej
10. Sine
og Hans Bergholt der foretog flytningen. De flyttede ind i 1948,og boede
der indtil omkring 1961 da Sine døde.
I 1964 overtog Sigrid og Kristian Sørensen huset, (Sigrid var barnebarn af
Sine og Hans Bergholt)
Her boede de indtil 1972, hvor de byggede nyt hus længere nede i haven.
De nuværende ejere er stadig Sigrid og Kristian Sørensen.
”””””””””””””
Nordenskovvej 9. matr. nr. 4 g
Stuehuset er opført i 1872, men udbygningerne noget senere. Det var
Kristian Jensen der ejede gården, indtil 1958, hvor han solgte gården til
sin søstersøn Arne Jørgensen. Kristian Fynbo, som han i daglig tale
kaldtes, var oprindelig ikke landmand men murer, og meget af det byggeri
der er opført i Hodde gennem mange år, er udført af Kristian.
Gretha og Arne Jørgensen boede på gården indtil 2012, hvor de solgte til
Keld Dejgaard. Han solgte samme år bygningerne til Wilhelm Møller fra
Næsbjerg.
””””””””””””””
Nordenskovvej 10. matr. nr. 7 e
Her er jorden udstykket fra Ågård, og gården er bygget i 1911 af Sine og
Hans Bergholt.
De solgte i 1947 til sønnen og svigerdatteren Johanne og Nis Bergholt
som havde gården frem til 1977, hvor Kirsten og Hans Bergholt overtog
den, samtidig med de havde forpagtningen af Hodde præstegård.
I 1997 byggede de nyt stuehus, og 1. januar 1998 flyttede de over på
Søndersiden, hvor de har boet siden.
”””””””””””””””””

Nordenskovvej 11 matr.nr. 1g
Mange af de gårde der ligger omkring i sognet er udstykket fra de gamle
gårde som ligger i Hodde by, således også gården her.
Det var én af de fire sønner, Kristian Sørensen fra Vestergård i Hodde,
den blev udstykket til i 1912.
Han var gift med Maja Møller, datter af Karen og Jens Møller fra
Nordenskovvej 19.
Midt i halvtredserne overtog sønnen og svigerdatteren Aase og Jens
Møller Sørensen gården.
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Jens døde i 1962, men Åse blev boende på gården indtil 2009, hvor hun
solgte til Frode Flyvbjerg Kristensen, som er den nuværende ejer.
”””””””””””””””
Nordenskovvej 12. matr. nr. 7 a
Ågård en én af de ældste gårde i sognet, og det længste jeg kan finde
tilbage til er omkring 1780, da er det en fæster ved navn Hans Jensen, som
har gården frem til 1802. Den næste fæster er Jens Christian Olesen fra
Skonager, som driver gården indtil 1836.
Herefter er det Hans Nielsen, som var søn af den daværende ejer af
Vestergård Søren Nielsen i Hodde, der bliver fæster, og er det indtil 1866.
Herefter må der have været en fæster eller en ejer, for i 1876 køber
Karoline og Nis Bergholt fra Arrild i Sønderjylland gården af en mand
ved navn Max Jørgensen for 22.200 kr.
I 1911 køber Maja og Kristian Kristensen (Kræ Malle) gården, Maja var
datter af Karoline og Nis Bergholt, men de sælger den i 1919 til Sofie og
Peder Steffen Pedersen.
De havde gården indtil 1969, hvor sønnen Erik St. Pedersen sammen med
hustruen Hanne Knuth drev den videre indtil 2007 hvor de solgte til Kurt
Beck.
I dag er det Gitte og Kurt Beck der ejer gården.
”””””””””””””””””””
Nordenskovvej 13. matr. nr. 3 z
Gården her er udstykket fra Nordenskovvej nr.19. i 1938. Det var sønnen
Arne Møller der fik et jordstykke hvor han opførte en ny ejendom. Maren
og Arne Møller drev gården frem til 1986, hvor hans brors søn Niels
Møller, som havde overtaget fødegården, købte ejendommen.
Jorden blev igen lagt under den gamle gård, og bygningerne solgt til
Birthe og Ole Gubi som havde den indtil 2008, hvor de solgte til Mads
Hungeberg Thomsen, som er den nuværende ejer.
””””””””””””
Nordenskovvej 14. matr.nr. 2 e
Gården her er udstykket fra Hulvigvej nr. 7. Det var én af sønnerne herfra,
Adolf Rasmussen, den blev bygget til i 1926.
Knudine og Adolf drev gården frem til 1965 hvor de solgte til deres søn
Søren Linding Rasmussen som drev den frem til omkring 2000, hvor han
solgte jorden fra. Søren blev boende indtil 2005 hvor han solgte til MajBritt og Michael Gram Nielsen, som er de nuværende ejere
”””””””””””””””””
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Nordenskovvej nr. 16. matr. nr. 2 c
Gården her blev bygget i 1919, jeg mener af Johannes Nielsen. Han
sælger i 1934 gården til Jørgen Brun, som har den frem til 1941, hvor han
sælger den til Arne Lauridsen.
I 1946 køber Stinne og Jens Nørgaard Pedersen gården.
I 1994 døde Jens Nørgaard, hvorefter Stinne blev boende, og bor der
stadig.
Stinne hedder oprindelig Kirstine Mejling og er datter af afdøde Elna og
Kristian Mejling, som drev vognmandsforretning i Hodde.
”””””””””””””””””””””””””
Nordenskovvej nr.19. matr. nr. 3 d
Hedegaard blev bygget i 1882, og jeg mener den er udstykket fra én af de
gamle gårde i Hodde by, den som blev flyttet til Letbækvej nr. 3.
Det var Karen og Jens Nielsen Møller, der havde gården frem til 1931,
hvor både Karen og Jens Møller døde dette år.
I Årene herefter drev brødrene Anders og Arne Møller gården sammen
indtil 1938, hvor Arne fik et stykke jord, hvorpå han byggede
Nordenskovvej nr. 13.
Mie og Anders Møller drev gården frem til 1970, hvor sønnen Niels Ove
Møller overtog den.
I dag er det Anne-Lise og Niels Ove Møller der ejer gården
”””””””””””””””””””

Hoddemarkvej
Hoddemarkvej 1. matr. nr. 3 e
Ejendommen er opført i 1925 af Sigvald Jensen og er udstykket fra
Grødevej 22. Sigvald var søn herfra. Sigvald var ugift, men havde sin
søster Marie Jensen som husbestyrerinde igennem alle årene.
Efter Sigvalds død i 1995 køber Vagn Borg jorden, og bygningerne bliver
solgt til Svend Aage Dalgas i 1996, hvor han har boet siden.
””””””””””””””””””””
Hoddemarkvej 2 matr. nr. 9 z
Stuehuset er opført i 1893 og udbygningerne i 1924.
I 1911er det en Christian Johannes Christensen der sælger til Mette og
Lars Nielsen Larsen.
I 1953 overtager deres søn og svigerdatter, Selma og Ove Sigfred Larsen
gården.
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De bliver begge dræbt i en bilulykke i 1990, hvorefter deres søn Torben
Kjærgaard Larsen overtager gården og er den nuværende ejer.
””””””””””””””””””””””
Hoddemarkvej 3 matr.nr. 1 d
Stuehuset er opført i 1947, udbygningerne omkring 1975, og den nye stald
i 2001.
Ane og Thomas Bertel Tranberg havde gården indtil 1936, hvor deres søn
og svigerdatter Cecilie og Johannes Tranberg overtager den, hvorefter
Thomas bygger ”Tranbergsminde” Grødevej 32.
I 1970 sælger de gården til deres søn og svigerdatter Gerda og Thomas
Bertel Tranberg.
I 1996 køber Knud Thøstesen Hoddemark gården, og er den nuværende
ejer.
””””””””””””””””””””
Hoddemarkvej 4 matr. nr. 9 ø
Stuehuset er fra 1890, udbygningerne er opført noget senere.
Marie og Bonde Nielsen havde gården fra omkring 1920 og frem til 1954,
hvor deres søn og svigerdatter Birgit og Karl Nielsen overtog den.
Karl solgte gården i 1996 til Torben Larsen, som senere solgte
bygningerne til Kim Bøje Andreasen.
I 1999 købte de nuværende ejere, Pia Margrethe og Tom Brydegård
bygningerne.
””””””””””””””””””””””””
Hoddemarkvej 10 matr. nr. 9 b k
Det er oprindeligt Hoddemark skole, som startede i 1903. Dengang blev
der kun bygget et klasseværelse, men i 1917 blev de nuværende bygninger
opført.
Skolen fungerede indtil omkring 1960, hvor jeg mener Helga og Ejnar
Pedersen købte den, og drev maskinstation i mange år.
Jeg husker ikke hvornår de solgte, og der har været flere ejere, indtil den
nuværende ejer købte den i 2010.
”””””””””””””””””””””””
Grødevej
Grødevej 20 matr. nr. 2 l.
Ejendommen er bygget i 1926 af Anna og Alfred (Præst) Jensen, og er
udstykket fra Grødevej 22. Alfred var søn af Jens Chr. Jensen.
Efter Alfreds død bor Anna alene i nogle år, men sælger senere til Keld
Hundebøl.
””””””””””””””””””
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Grødevej 22 matr. nr. 2 b.
Ejendommen er opført i 1870, og har før i tiden været en ret stor gård, idet
både Grødevej 20 og Hoddemarkvej 1. er udstykket herfra. I 1925 sælger
daværende ejer Jens Chr. Jensen til sin søn og svigerdatter Ingeborg og
Hans Kristian Jensen. De havde gården frem til 1964, hvor de sælger til
deres søn Jens Kristian Jensen.
I 1988 sælges jorden fra til Vagn Borg, men bliver boende indtil 2000,
hvor de sælger til de nuværende ejere Vibeke og Steen Svane.
”””””””””””””””””
Grødevej 24. matr. nr. 1 c
I 1916 overtog Gunder og Hans Kristian Borg gården, efter de havde haft
Grødevej 40. i 12 år.
Hans Kristian Borg døde i 1918, hvorefter hans enke Gunder Borg
fortsatte indtil 1936, hvor sønnen Ejnar Borg overtog den.
I 1970 overtog sønnen og svigerdatteren Hanne og Vagn Borg Gården.
I deres tid skete der store forandringer på gården, idet de byggede
løsdriftsstald, startede egen mejeri og opførte en vindmølle.
I 2006 solgte de gården til Marianne Christensen og Michael Angelo
Rasmussen. I dag er det Marianne Christensen der driver gården.
”””””””””””””””””
Grødevej 26 a matr. nr. 1æ
Gården her er udstykket fra Grødevej 24. Det var Maren og Niels O.R.
Nielsen der byggede det i 1925. Maren var datter af Gunder og Hans
Kristian Borg.
Der er usikkerhed om hvor længe de havde gården, for i 1987 sælger
deres datter og svigersøn Anne Marie og Ingolf Laursen gården til Vagn
Borg.
I 1988 køber Ingolf bygningerne igen, som han sælger igen i 1994 til Jan
Lamhauge.
I 2001 køber Helle Clausen og Jens Daugaard Madsen bygningerne, og er
de nuværende ejere.
””””””””””””””””””
Grødevej 26 b matr.nr. 1s
Huset er bygget i 1961 af Signe og Sigvald Gregers Christensen. Signe
var datter af Maren og Niels Nielsen.
De havde huset indtil 1988, hvor de sælger til Aileen og Bjarne Ravn
Pedersen
”””””””””””””””””
Grødevej 28. matr. nr. 1 i
Ejendommen her er udstykket fra Grødevej nr. 30. Det var én af sønnerne
herfra, Børge Rask som i 1936 byggede ejendommen.
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Han var ugift og havde ejendommen indtil 1970, hvor han solgte til
Cecilie og Johannes Tranberg, som købte den efter de havde afstået
gården til sønnen Thomas Tranberg.
Efter Johannes Tranberg var død i 1976 solgte Cecilie ejendommen til
Birthe Schmidt og Per Buttner Elgaard som var læge i Esbjerg.
De solgte i 1981 til Ulla og Mogens Ladefoged, som siden har drevet
ejendommen med en stor besætning af får.
””””””””””””””””””””””””
Grødevej 30 matr. nr. 3 d
Gården er opført i 1891, udbygninger er fra 1954.
Laurette og Rask Kristian Rask som har haft gården i mange år, sælger
den i 1954 til deres søn Jakob Gadegaard Rask som er ugift, han fortsætter
med at drive gården sammen sine to søskende Anna og Valdemar Rask.
I 1998 overtager Erik Winter Thomsen gården, han er Jakobs søstersøn,
fra Erna og Chr. Winter Thomsen, Hesseldalvej nr. 5.
Samme år sælger han jorden fra og bor stadig på gården.
”””””””””””””””””””

Grødevej 32 matr. nr. 2 h
I 1936 køber Thomas Bertel Tranberg jorden af arvingerne efter Niels
Tranberg Thomsen og Frederik Tranberg, og bygger gården samme år.
Thomas Tranberg dør i 1947, hvor sønnen Emil Rask Tranberg overtager
den, men sælger i 1950 til sin søster Katrine Tranberg. Hun overdrager
skødet til sin mand Svend Deigaard i 1962.
I 1989 køber deres søn og svigerdatter Mette og Kjeld Deigaard gården og
har haft den siden.
”””””””””””””””””
Grødevej 34 matr. nr. 8 1
Huset er opført i 1932. Det var et ældre ægtepar Ane og Ole der byggede
det, efter de havde solgt ejendommen grødevej 36. Omkring 1940 købte
Kirstine og Magnus Pedersen huset.
Da Magnus døde i 1976, solgte arvingerne det til Jens Chr. Christensen og
Børge Daugård Hansen fra Varde i lige sameje.
De solgte det samme år til Knud Vilstrup fra Grindsted.
I 2011 køber Kaj Verner Lauridsen det, og er den nuværende ejer.
””””””””””””””””””
Grødevej 36 matr. nr. 8g
Stuehuset er opført i 2006, og udbygninger i 1900.
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Her boede der et par ældre mennesker, Ane og Ole, jeg ved ikke om det
var dem der byggede ejendommen i år 1900.
De solgte omkring 1930 til Marie og Hans Jørgensen, som havde
ejendommen i ca. 15 år.
Herefter var det en ungkarl ved navn Hans Ove, der havde den indtil sin
død i 1954, hvorefter ejendommen blev solgt.
Det var handelsmand Hans Jørgen Nielsen fra Varde der købte det, men
han solgte det året efter til Margit og Peder Bertelsen, som havde det
indtil 1998.
Herefter var der et par ejere, men i 2003 køber Anna Boesen og Gunnar
Nyborg Kristensen det, og er de nuværende ejere.
””””””””””””””””””””
Grødevej 37 matr. nr. 2d
Stuehuset er opført i 1938 og udbygninger i 1994. Indtil omkring 1955 var
det Karen og Niels Bech Madsen der havde ejendommen.
Herefter købte Ellen og Kristian Schultz Hansen den, og havde den frem
til 1972
hvor deres søn Tage Schultz Hansen overtog den.
I 2012 solgte de til de nuværende ejere Debbie Mathiesen og Jesper
Meldgård Morsing.
””””””””””””””””””
Grødevej 38 matr. nr. 8 k
Ejendommen er opført i 1927, og opført af Antonius Jensen.
Han solgte til Jørgen Larsen i 1933, som havde den indtil 1944, hvor han
sælger til Karen og Johannes Graversen.
Jørgen Larsen køber igen ejendommen i 1948, han bliver senere gift med
Anna Skinnerup og de har den frem til 1977, hvor de sælger til Henry
Skinnerup, som ejer den indtil 2011, hvor de nuværende ejere Karen
Bjelke Fisker og Emil Fabricius Poulsen køber den.
””””””””””””””””””
Grødevej 39. matr. nr. 3 c
Stuehuset her er opført i 1850, udbygningerne i 1906 og 1951.
I 1929 sælger en P. Pedersen gården til Stinne og Peder Borg. De har den
indtil 1963, hvor deres søn Kristian Borg overtager den. Han har den
indtil sin død i 1997, hvor Else Grau Mortensen overtager den.
Samme år sælger hun jorden til Vagn Borg og i 1998 sælger hun
bygningerne til Birgitte og Claus Schønning, som ejer gården i dag.
””””””””””””””””””””””
Grødevej 40 matr. nr. 4 b
Stuehuset er bygget i 1927, udbygningerne i 1933- 1936- og laden i 1899.
Gårdens ejere kan med sikkerhed føres tilbage til 1860, hvor Karen og
Kristian Lauridsen havde den. Kristian døde i 1873, hvorefter hans enke
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fortsatte driften indtil 1890, hvorefter hendes datter og svigersøn Marie
Mathilde Kristensen og Hans Peter Andersen overtog den.
Han var for øvrigt den første mejeribestyrer på den gamle Hodde mejeri.
De solgte gården i 1904 til Gunder og Hans Kristian Borg, som havde den
indtil 1916, hvor Adolf Nielsen købte den.
Adolf byttede i 1920 med sin søster og svoger Karen og Hans Kristian
Hansen, som havde Grødevej 53.
Efter Hans Kristians død i 1940, fortsatte Karen med driften indtil 1944,
hvor hun sælger til Ingeborg og Kristian Nielsen, senere borgmester i
Varde.
I 1947 køber Margrethe og Nelson Espensen gården, og har den indtil
Klara og Børge Espensen overtager den i 1959, og er de nuværende ejere.
””””””””””””””””””””””””
Grødevej 43 matr. nr. 1d
”Buddegaard” er én af de rigtig gamle gårde, stuehuset er bygget i 1870
og udbygningerne i 1909.
I 1910 køber Johanne og Kristian Pedersen Rask gården af Jens Jakobsen,
idet de bytter med Hodde kro. De boede der frem til omkring 1960, hvor
deres søn og svigerdatter Karen og Søren Rask overtager gården.
I 1988 køber deres datter Helle Rask den, og bor der indtil 1994, hvor den
nuværende ejer Evald Møller fra Ansager køber den.
”””””””””””””””””””””
Grødevej 45 matr. nr. 6u
”Røgelshøjgård” er opført i 1885. Det var Petra, datter fra Hodde kro, og
Niels Klausen fra Kolle der byggede det. Efter han har solgt gården
begynder han som postbud i Hodde.
Herefter må Marie og Jens (Kolle) Kristensen have overtaget den, og
havde den indtil deres søn Magnus (Kolle) Kristensen overtager den.
Magnus var ugift, men hans søster Petra Kristensen, som også var ugift,
var hos ham som husbestyrerinde i alle årene.
I 1977 sælger Magnus Kristensen til Gunnar Hansen, hvorefter Petra og
Magnus flytter til Tistrup.
I 1982 sælger Gunnar bygningerne til Margit og Frank Christensen.
De sælger i 1988 til Ingrid Lauridsen, som er den nuværende ejer.
””””””””””””””””””
Grødevej 47 matr. nr. 5 L
Stuehuset her er fra 1907 og udbygningerne fra 1923.
I 1901 sælger Niels Kristensen ejendommen til Eske Thomsen, han har
ejendommen frem til 1948, hvor hans søn og svigerdatter Maren og Niels
Thomsen overtager den.
I 1969 overtager deres søn, Eske Thomsen som er ugift, ejendommen.
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Han sælger jorden fra i 1988 til Gunnar Hansen, men bliver boende indtil
1991, hvor han sælger bygningerne til Marianne Madsen, som senere
bliver gift med Bo Schrøder, og de er de nuværende ejere.
”””””””””””””””””””””””
Grødevej 49 matr. nr. 4d
Stuehuset er fra 1914, udbygninger er af nyere dato og opført af flere
gange.
I 1918 sælger Antonius Jensen til Mary og Kristen Kristensen. De har
gården indtil 1953 hvor deres søn og svigerdatter Elna og Niels Bergholt
Kristensen overtager den.
I 1971 køber Hanne og Gunnar Kousgård Hansen gården. I deres tid skete
der store forandringer, de købte bl.a. 3 gårde, som blev lagt under deres,
og en del nye bygninger kom til.
I 2007 blev sønnen Jesper Kousgård Hansen medejer.
Gunnar døde i 2011, hvorefter det er Jesper og hans mor der ejer gården i
dag.
””””””””””””””””””
Grødevej 53 matr. nr. 8 b
De nuværende bygninger er opført i 1914, og gården blev i 1864
udstykket fra Buddegård.
I 1883 køber Niels Kristian Nielsen den, men han dør ret ung i 1891,
hvorefter hans enke Kirstine Nielsen driver den videre indtil hendes søn
Bonde Nielsen overtager den i 1911.
Han har den indtil 1917, hvor han sælger til hans søster og svoger, Karen
og Hans Kristian Hansen. Efter tre års forløb byttede han med hans svoger
Adolf Nielsen, som havde Grødevej 40 på det tidspunkt, hvorefter
Dagmar og Adolf kom hjem og fik hans fødegård.
De havde gården frem til 1959, hvor deres søn og svigerdatter Inger og
Kristian Nielsen overtog den.
De havde gården indtil Kristians død i 2008, hvorefter Mette Eneberg og
Dines Vilandt købte den og er de nuværende ejere.
”””””””””””””””””””
Grødevej 55 matr. nr. 5 d
Huset er opført i 1957. I 1964 sælger Niels Chr. Jensen ”Chr. Fynbo”
ejendommen til sin og svoger, Hans Jørgensen.
Efter hans død i 1976 sælger arvingerne det i 1977 til Connie og Kurt
Klausen. Efter Curts død i 1985 bliver Connie boende og drev frisør salon
i mange år. Connie bor stadig på ejendommen.
””””””””””””””””””””
Grødevej 61 matr. nr. 12 d.
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Huset er opført i 1928. I 1944 da Karen Hansen sælger Grødevej 40,
flytter hun ned i huset her, og bor sammen med sin datter og svigersøn
Mie og Frands Mortensen.
I 1954 sælger Mie og Frands huset til Marie og Bonde Nielsen, men
Karen som er søster til Bonde, bliver boende i få år indtil hun flytter på
plejehjem i Sig.
I 1974 køber Sonja og Henry Pedersen huset, som de har indtil 2010, hvor
de sælger til Maria og Flemming Schnemann Jedig som er de nuværende
ejere.
”””””””””””””””””””””
Det var lidt om Hodde by og sogn, hvor jeg har prøvet at finde så meget
frem, som det har været mig mulig. Der er helt sikkert steder, hvor det
ikke stemmer helt overens, da det er fundet frem fra forskellige kilder.
Hvis man deler den beskrevne periode op i to halvdele, kan man vel godt
kalde den første halvdel for opbygning, og den sidste for afvikling.
Hvis vi går tilbage til omkring 1950, da var der godt ti virksomheder i
Hodde, de var ikke store, men der kunne dog eksistere en familie af dem.
Først forsvandt skolerne, senere mejeriet, brugsen, bilværkstedet,
brødudsalg, foderstofforretningen, præstegården, cykelværkstedet,
snedkeren, frisørsalon, to vognmandsforretninger m.m.
Samtidig blev der drevet landbrug på samtlige ejendomme, hvor mange
steder er der i dag. ??
I dag har vi da heldigvis både kroen, smedjen og forsamlingshuset tilbage.
Det har da gjort ondt, særligt da skolerne og brugsen lukkede, men
udviklingen kan man ikke stoppe, og det skal man heller ikke.
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