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Indledning 

De oplysninger jeg har om Frank familien, stammer for en stor dels vedkommende fra det slægtsforskningsarbejde som 

min farfar Niels Peder Jensen Frank udførte. Efter hans død i 1991 arvede jeg materialet, og jeg har nu i en del år 

arbejdet med at systematisere det, blandt andet ved at registrer oplysningerne i et slægtsforskningsprogram.  

Ud over min farfars oplysninger, har jeg selv ved hjælp af den større og større mængde kilder der bliver tilgængelige på 

internettet i form af folketællinger, kirkebøger m.m., foretaget egne undersøgelser og forsøgt at få verificeret de 

oplysninger jeg allerede er i besiddelse af.  Endelig har jeg modtaget en del oplysninger fra andre medlemmer af 

familien, der interesserer sig for Frank familiens historie 
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Kartoffeltyskernes Historie 
 
 
 

Betegnelsen Kartoffeltysker 
 
I modsætning til hvad de fleste tror, kaldes de tyske kolonister ikke kartoffeltyskere på grund af at det var 
dem der indførte kartoffelen til Danmark. Kartoffelen var allerede kendt i Danmark da kolonisterne ankom til 
landet, og havde været dyrket i Fredericia siden 1720.  Betegnelsen skyldes at de på grund af det magre 
udbytte af korndyrkningen, slog sig på kartoffeldyrkning der gav et bedre udbytte. Senere fandt kolonisterne 
ud af, at de kunne sælges og tog dem med til torvet i Viborg. Kartoflernes faldt byens borgeres smag og det 
er derfor nærliggende, at de gav kolonisterne navn efter kartoflen og kaldte dem "Kartoffeltyskere". 
 
 

Baggrunden 
 
Ved afslutningen af den store nordiske krig i 1720, var Danmark fattigt og kun en fjerdedel af landet dyrket. I 
Jylland var over halvdelen lynghede eller ødelagt skov. Man ønskede derfor at inddrage lyngheden til 
landbrugsareal og der blev i 1723 udsendt kongelig forordning om dette, hvor der blev tilbudt en række 
friheder for dem der ville gå i gang med hedeopdyrkningen. Disse omfattede fritagelse for soldatertjeneste, 
indkvartering og pligtkørsel. Til trods for at disse friheder må have virket tiltrækkende på datidens 
fæstebønder, meldte ingen sig til opgaven. 
 
Omkring 30 år senere i 1751, blev der nedsat en kommission som skulle undersøge mulighederne for 
opdyrkning af den jyske hede. På grund af en lang række forhold, anbefalede kommissionen at man ikke 
opdyrkede heden. Der blev imidlertid alligevel udsendt en kongelig forordning om hedeopdyrkningen, med 
tilbud om tilsvarende friheder som dem der blev tilbudt i 1723, til dem der ville opdyrke heden. Der var dog 
heller ikke på dette tidspunkt interesse fra de danske bønders side i at melde sig til hedeopdyrkningen. 
 
Da det ikke var muligt at få danskere til at gå i gang med hedeopdyrkningen, blev det besluttet at indkalde 
tyske kolonister. Den danske regerings agent i Frankfurt am Main Johan Friedrich Wilhelm Moritz, blev 
antaget til at finde kvalificerede bønder der ville bosætte sig på den jyske hede og opdyrke den. Han lader 
en bekendtgørelse indrykke i en månedsavis i Frankfurt i april 1759, og kort tid efter udsender han også en 
plakat i området med samme indhold. 
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.  
 
Den danske oversættelse af teksten lyder således: 
 
Anno 1759 Lørdagen, den 28. april No. 68. 
---------------------------------------------------------------------------- 
 
JOURNALSTILLÆG. 
 
I Frankfurt am Mayn 
---------------------------------------------------------------------------- 
 
AVERTISSEMENTS. 
 
Eftersom Hs. Kgl. Majestæt i Danmark og Norge etc. etc. i en dertil udgivet Allerhøjest Kgl. forordning 
allernådigst har indrømmet de familier,  som agter at bosætte sig i den til Hertugdømmet Slesvig grænsende 
provins Jylland, så ovenud vidtgående friheder, at forskellige familier allerede har benyttet sig af denne 
allerhøjeste Kgl. mildhed til lykkeligt til egen nytte at oprette deres bopæl der; selvom de allernådigst givne 
store fordele kun turde være kendt de forreste steder her i denne del af Tyskland; og hermed skal meddeles 
efter deres essentielle indhold, til gavn for især dem, som anser det tilrådeligt at måtte varetage en sådan 
profitabel lejlighed til deres og pårørendes vel, og som allerede til dels for flere år siden med Iængsel har 
udtalt ønske om og ventet en sådan allerhøjest Kgl. beslutning. De allernådigst accorderede friheder består 
nu hovedsagelig i de følgende punkter: 1) skulle en landkyndig kgl. embedsmand anvise de  
ankommende colonister de fordelagtigste beliggenheder til opdyrkningen, og udstede fæstebrev over det 
anviste til enhver. Dernæst skal 2) disse nye indbyggere i disse egne og deres efterkommere nu og for 
fremtiden være befriet for al avls- og kvæg- tiende; 3) de selvsamme i 20 Ar være undtaget for enhver KgI . 
beskatning og contribution, af hvilken art de så måtte være, desuden skal det udstrække sig til 4) alle 
udskrivninger, endvidere 5) til 1 kongens og anden kørsel , tillige 6) indkvartering ved gennemmarch. 
Dernæst skal 7) børn, slægtninge etc. som succederer ved døden afgåede nyde det samme efter udstedelse 
af nyt fæstebrev; og ifald de 8) efter 20 års forløb skulle behøve videre friheder, så måtte håbe efter 
befindende at blive benådet med disse. Skulle der nu over disse og endnu andre mundtligt opdagende 
fordele fra colonisterne begæres nærmere udredning og efterretning; så haver disse såvel for dette, som 
også til deres afrejse nødvendige ting, at tilmelde sig hos sidst-undertegnede i den frie rigsstad Frankfurt am 
Mayn, for dersteds at blive belært om et og andet og til sin tid at blive forsynet med de nødvendige pas. 
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Frankfurt am Mayn, den 18. april 1759 
 

Johann Friedrich Moritz. 
Kg 1 . Danak Legat i onerid 

 
 
 
På grundlag af bekendtgørelsen, lykkedes det Moritz i perioden 1759-65 at få sendt mere end et par tusinde 
kolonister fra egnene mellem Frankfurt, Darmstadt, Heidelberg og Karlsruhe til Danmark. Mange af dem 
forlod dog hurtigt Danmark igen i skuffelse, eller blev sendt hjem på grund af uegnethed eller opsætsighed. 
 

Kolonisterne  
 
De første kolonister kom til Fredericia i efteråret 1759. De tog dels til lands over Hamburg, og dels med skib 
over Østersøen. Der havde allerede siden 1757 været 3 kongeligt udnævnte kommissærer over de jyske 
heders forskellige distrikter. Den 24. oktober 1759 mødtes 9 af de Pfalziske kolonister med kommisærene i 
Knudstrup, for at besøge heden. Kommisærene ønskede at undersøge hvem disse folk var, og lod dem kom 
til sig en for en, hvilket gav følgende resultat: 
  
Baltzer Berthold, født i Hofheim ved Worms, 30 år gl., medbringer kone, 2 børn og søster Abelone; alle 
reformerte. Han har i hjemmet solgt alt for 75 gylden, og fører et mulæsel og en hest med sig. Før har han 
som bonde været ejer af 1300 morgen land høj skovhede med sand under og en stor tilliggende højmose. 
Foruden rug i brakjord har han været vant til at så byg, raps, tobak og kål. Blandingsjord kender han intet til, 
så lidt som til fåreavl, træplantning og hedetørv. Bønner og kartofler bruges meget i hjemmet. 
 
Dewald Eli Schleger, 34 år, er reformert, konen er luthersk. Begge med deres lille drengebarn fra Ober-
Zimmerteba. Fortæret alt, 35 gylden, på rejsen. Har været bonde, hvor der er hede, men også i overflod eng 
og træ. I hjemmet vant til at slå kløver, espercette, kål, tobak, raps og svinebønner. 
 
Hans Jørgen Eichner, 24 år, med tvende smådrenge. Er reformert. Konen luthersk. Født i Seles ved 
Benzen. Solgt alt for 13 gylden, som er medgåede til rejsen. Han har tjent som karl hos en bonde, der har 
megen god jord, dog også hede, som med god fremgang er pløjet og besået med granfrø. 
 
Peter Keil, 32 år, luthersk, konen reformert. Ingen børn. Har tilsat alt. Har tjent hos en bonde an der 
Bergstrass. Er ellers linnedvæver. 
 
Georq Reiter, 23 år, reformert, konen luthersk og 30 år gl. Fra Urloch ved Heidelberg. Ingen børn, men 
heller intet til bedste. Tjent hos en bonde, men aldrig på hede 
 
Johannes Zimmermann, en fornuftig mand, som godt kan gøre rede for alt. Han er 30 år. Fra Ebelheim og 
reformert. Konen er luthersk. Hjemme ejer han endnu 11 morgen meget god jord, foruden 100 Rbd. Har 
været kurpfalzisk grenader og siden bonde. Hans påstand er, at kolonisterne endelig må have hjulmand og 
smed fra deres hjemstavn, at de kunne få alt indrettet, som hos dem selv. 
 
Johannes Weckesser fra egnen af Heidelberg, 25 år, reformert, konen luthersk. Har tjent som karl hos en 
bonde og, forstår avlsbrug, vin og biavl, men intet af hededyrkning. 
 
Johan Peter Betzer, 27 år. Han såvelsom konen er luthersk. Ingen børn, gift før afrejsen fra hjemmet, 
egnen ved Heidelberg. Har tjent hos en bonde, men forstår intet af hedevæsenet. Han ser ellers ud til et 
skikkeligt menneske. 
 
Jacob Wirwel fra Heidelberg-egnen. Reformert, konen luthersk. Har tjent som bondekarl, men aldrig været i 
en hedeegn. 
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Som det kan ses har flere af disse kolonister ikke nogen erfaring med hededyrkning, og i 1839 er der af 
disse 9, da også kun efterkommere efter Johannes Zimmermann og Peter Betzer som endnu har 
efterkommere på Alheden. 
 
D. 1-2 maj 1760 ankom så yderligere 4 kolonner med 420 kolonister til Fredericia, heriblandt formentlig  
Johann Thomas Frank med kone og børn. De fleste kolonister kom fra området omkring Heidelberg, og de 
familier der blev i Danmark kom næsten alle fra et landskab kaldet Odenwald nordøst for Heidelberg. 
Dengang hørte området til fyrstendømmet Kurpfalz medens det i dag ligger delstaterne Hessen og Baden-
Würtemberg. 
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Kort over Odenwald mellem Frankfurt og Heidelberg med angivelse af de forskellige territoriale grænser omkring midten 

af 1700 tallet. 

 
 
 
Årsagerne til at kolonisterne forlod tyskland var flere. Dels var område ofte skueplads for krigshandlinger, 
dels var det udbygget og udnyttet uden yderligere mulighed for udvidelse og dels området hærget af krig og 
endelig spillede religiøse forhold ind. I fyrstendømmet Kurpfalz var flertallet af borgere protestanter, men 
fyrsten var katolik og arbejdede på at få befolkningen bragt tilbage til den katolske tro. For protestanterne 
betød deres tro meget, og de oplevede en grov forskelsbehandling i forhold til katolikkerne. 
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Koloniernes etablering 
 
Et af de store problemer ved kolonisternes ankomst, var deres indkvartering. De blev dels indkvarteret i 
Viborg og dels i Fredericia, men da de gerne ville i gang med hedeopdyrkningen, blev det besluttet at rejse 
jordhytter til dem på heden. Sideløbende med etableringen af kolonierne på Alheden, blev der også etableret 
kolonier på Randbøl hede. 

 

 
 

 
 
 
Det blev besluttet at opføre 30 gårde i Havredal og 30 gårde længere mod vest ved Grønhøj. Landsbyen i 
havredalen skulle have navnet "Frederikshede" og landsbyen ved Grønhøj skulle hede "Frederikshøj" 
Længere sydpå blev opført en koloni med 15 gårde i Gråmose som fik navnet "Frederiksmose". De 2 sidste 
kolonier blev opkaldt efter dronningen "Julianehede" med 9 gårde og efter kronprinsen "Christianshede" med 
10 gårde. Alt i alt omfattede byggeriet på Alheden henved 100 gårde, og de sidste gårde stod færdige i 
1762. 

 
 
Da tyskerne ønsker at bo i byer, blev jorden fordelt således at markerne kom til at ligge i stjerneform fra 
byen. Hver enkelt gårds marker begyndte således ved gården og strakte sig lang ud på heden. Dette betød 
at der blev lang vej fra gården ud til de yderste marker. Man begyndte derfor i 1778 at udflytte gårdene fra 
byerne til mindre kolonier på 2-4 gårde.  
 

 
 
Fra Frederikshøj (Grønhøj) udflyttedes 10 gårde. 4 gårde flyttedes mod syd, og den nye koloni fik navnet 
"Firehuse". 2 gårde flyttedes mod nord og fik navnet "Tohuse" og 4 gårde mod vest. Her var i forvejen en 
lokalitet med navnet "Resenfelde" så det blev navnet på den nye koloni. Tilsvarende udflyttedes fra 
Frederikshede (Havredal) ved samme tid 10 gårde: 5 til Aarestrup, 2 til Ulvedal og 3 mod øst hvor de fik 
navnet "Trehuse". I 1793 udflyttedes yderligere 5 gårde fra Frederikshøj mod syd og mod øst til lokaliteterne 
"Benslehøj" og "Sandkærgårde".  
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Det oprindelige stuehus til matr. nr. 18 i Havredal ca. 1908 
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Nye og gamle navne: 
 

  Frederikshede = Havredal 

  Østre Frederikshede = Trehuse 

  Frederikshøj = Grønhøj 

  Søndre Frederikshøj = Firehuse 

  Vestre Frederikshøj = Resenfelde 

  Nordre Frederikshøj = Tohuse 

  Christianshede: Bording sogn - stor hedestrækning ind mod Them sog 

  Julianehede: Stor hede beliggende syd og vest for Engesvang 
 
 

Kolonistgårdene 
 
I starten boede der 2 familier i hver gård, men efterhånden som det tyndede ud i kolonisterne fik hver familie 
sin egen gård. Gårdene bestod af stuehus og lade. 
 
 

 
 
Beskrivelse af Thomas Bitch gård i Grønhøj i 1802, foretaget i forbindelse med at gården skulle forsikres: 
 
Stuehuset sønden indeholdt stue, kammer, køkken og bryggers, med loft og fjælegulv i stuerne, 3 
jernbilæggerovne, en indemuret kobberkedel på ½ td, samt 2 skostene og en bageovn af brændt sten. I 
dette hus er en jordkælder under de 3 østre fag, opmurede med ka,pesten. 
 
Det nordre hus indrettet til lade og tærskelo samt stald, fæ- og fårehus. Desuden indrettet til græssstald og 
tørvehus. 
 
Det vestre hus indrettet til stue og køkken, med loft og fjælegulv, vinduer døre og jernbilæggerkakelovn, en 
skorsten og bageovn af brændte sten. 
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Model af en lade 

 
Jacob Breuners gård blev beskrevet således efter udflytningen til Trehuse; 
 
Stuehuset, 8 fag, loft over over alt med 8 døre, indrettet således: 
 
a. Een stue østen i huset, 4 fag med 1 karm vinduer (vindver) og en enkelt ditto samt fjælgulv. 
b. Tværtimod til nord et kammer, 2 fag 
c. Forstue, et fag 
d. Vesten for een stue, tre fag, med vudnue (vindve) udi 
e. Norden derfor er køkkenet (kykkened) 
f. Vesten i huset er kammer for sønden – og til køer og får for norden  
 
Laden, 9 fag, med 2 døre og en liden fåresti, dør, 3 skilderum. 
Forsvarlig bygget og ligeså stråtækket med lyng, men ej mønnet – ej udspækket, som sker til forår – 3 
lemme norden for laden. 
 
 
 
 

 
Foto af Sandkjærgårde. Dette er den sidste oprindelige  

Kartoffeltyskerbygning der findes. Se nudtidigt foto nedenfor. 
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Nutidigt foto af Sandkjærgårde 

 

 
Det kongelige nøgleskilt og nøgle  

fra Sandkjærgårde 
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Storstuen i en kolonistgård ca. 1900 
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Hvordan så de ud 
 
Der eksisterer i sagens natur ingen fotos af de tyske kolonister, og tilsyneladende heller ikke nogen 
tegninger af de oprindelige kolonister. Imidlertid besøgte grønlandsforskeren Mylius Eriksen Alheden 
omkring 1900, og han medbragte tegneren Valdemar Neiiendam, der lavede nogle skitser af efterkommerne 
af de tyske kolonister. Der må formentlig være tale om 3. Generations indvandrere. Nedenfor er gengivet 
nogle af disse skitser. 
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Bortvisningen i 1763 
 
Det viste sig at en del af de familier var uegnede til opgaven med hedeopdyrkning, og da udgifterne til 
kolonierne i Jylland var store bl.a.. på grund af at alle kolonister modtog dagpenge, besluttede man at de der 
ikke var egnede skulle bortvises . I 1763 blev hver enkelt familie derfor vurderet for at finde ud af hvem der 
skulle bortvises. De blev inddelt i 2 kategorier - "uduelige" og "nogenlunde godt håb”. Johann Thomas Frank 
blev i denne forbindelse bedømt som værende af  "nogenlunde godt håb”. Resultatet blev at 112 familier fik 
betegnelsen "uduelige", Da dette svarede til omkring 1/3 af alle kolonister, syntes man at dette var for 
mange, foretoges en ny vurdering og det endte med at 68 familier i starten af juli fik besked på at rejse. Dette 
fik modløsheden til at brede sig blandt kolonisterne. Her ud over kom at der var udsigt til at dagpengene ville 
blive afskaffet og at en kvægsygdom havde tyndet voldsomt ud blandt besætningerne. 150 familier valgte 
derfor i løbet af sommeren og efteråret at forlade de jyske heder, for bla. at rejse til Rusland.  
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Nu var der kun 59 familier tilbage på de jyske heder. Flest var tilbage i Frederikshede, hvor alle gårde endnu 
var beboede, men nu kun med en familie hver gård. I Frederiksdal og Frederiksmose var der en enkelt tysk 
familie tilbage hvert sted. Et par tyske familier var tilbage i Julianehede, mens alle havde forladt gårdene i 
Christianshede. På Randbøl hede var der kun få tyske familier tilbage. De ledige gårde blev nu beboet af 
danske bønder undtagen i Frederikshøj. Her stod halvdelen af gårdene tomme, men kolonisterne der fik løfte 
om, at deres børn kunne overtage disse gårde, når de stiftede hjem. De tilbageblevne skulle så indtil da 
sørge for dyrkning af de marker, der tilhørte de ledige gårde.  
 

Frederiks Kirke, den tyske kirke på Alheden 
 
De fleste af kolonisterne tilhørte den lutherske kirke, der var den danske landskirke, men halvdelen af 
beboerne i Frederikshede var reformerte. De lutherske blev betjent af præsten i Thorning medens de 
reformerte blev betjent af præsten ved den reformerte kirke i Fredericia. Han skulle rejse til Alheden to 
gange om året og holde altergang samt komme når der skulle være begravelse. I 1763 blev der ansat en 
reformert præst på Alheden og året efter fik også den lutherske menighed sin egen præst, men man havde 
endnu ikke nogen kirke. 
 

 
 

 
Kirken blev blev placeret nøjagtig midt mellem de to kolonibyer Frederikshede og Frederikshåb. Da kirken 
skulle bygges var der tale om genbrug, idet bygmesteren fik besked på at anvende taget fra teglværksladen i 
Skræ. Dette tag kom således til at bestemme kirkens størrelse. Kirken blev indviet den 16. april 1766 af 
provst Windfeldt i Thorning. Den skulle bruges både af den lutherske menighed og den reformerte, så der 
har r hver søndag været holdt to gudstjenester. I begyndelsen. 
 
Der blev holdt gudstjeneste på tysk, men hen imod midten af 1800-tallet, da dansk nationalfølelse og 
antitysk indstilling begyndte at gøre sig gældende, blev det bestemt, at de tyske skoler skulle ophøre, så 
børn - der var født i 1849 og fremefter - skulle gå i dansk skole. Fra 1856 begyndte man også med danske 
gudstjenester i kirken. Først nogle få hvert år, senere dansk og tysk hver anden søndag. Fra 1870 ophørte 
tyske gudstjenester i Frederiks kirke. Tilsyneladende har denne overgang fra tysk til dansk sprog ikke voldt 
særlige problemer. Kolonisterne talte vel tysk i hjemmene, men med de danske omkring dem talte de dansk - 
eller rettere jysk - for det var sproget, der brugtes på denne egn. I sindelaget var de danske. Man må gå ud 
fra, at forbindelsen til hjemegnen i Tyskland forlængst var ophørt. På det tidspunkt, da man ophørte med det 
tyske sprog i skole og kirke var det jo 3. generation efter indvandrerne, der var ved at overtage gårdene. De 
sidste af indvandre-generationen var død.  
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Kirken står i den ydre udformning uændret siden opførelsen. Inde i kirken er der i tidens løb sket forskellige 
ændringer ændringer, mest hvad angår kirkens inventar. Hans de Hofmanns alterbillede er stadig i kirken. 
Det hænger på nordvæggen i koret, idet et nyere alterbillede har taget dets plads. Kirkegårdens gravminder 
bærer præg af de tyske kolonister. De tyske slægtsnavne er dominerende. Indtil vor tid har det også været 
skik, at Grønhøj har sine grave nord for kirken, mens de døde fra Haverdal er begravet syd for kirken. Bag 
kirken er i 1959 rejst en mindesten med de tyske slægtsnavne. 
 

 
 
Slægtsnavnene på stenen er: 
 

 Agricola  

 Betzer  

 Bitsch  

 Bräuner  

 Bärthel  

 Cramer  

 Dickes  

 Dürr  

 Frank  

 Howitz  

 Herbel-Scmidt  

 Hermann  

 Herold  

 Jung  

 Krath  

 Kriegbaum  

 Lajer  

 Lauth  

 Marquard  

 Maul  

 Morratz  

 Gantzhorn  

 Marcher  

 Philbert  

 Rost  

 Schønheider  

 Wacher  

 Wendel  

 Winkler  

 Würtz  
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Kolonisternes liv 
 
Hos kolonisterne indbyrdes forløb ikke alt fredeligt. Bl.a. blev 3 kolonister dømt til døden efter at have dræbt 
en anden kolonist i et slagsmål. De undslap dog inden dommen blev ført ud i livet.  
 
Heller ikke forholdet til de danske naboer var godt. De danske fæstebønder, der plagedes af store 
skattebyrder så skævt til kolonisterne, der var fritaget for skatter samtidig med, at de fik alt forærende og fik 
dagpenge. Kolonisterne virkede meget fremmede for danskerne. De talte et sprog man ikke forstod og deres 
skikke og levevis var også anderledes. Situationen er skildret af en tingskriver i Viborg i et brev i 1761 til 
regeringen, her omskrevet til rigsdansk: 
 
"- at have gode dage - nota bene for kongens penge må jo til dels smage dette folk. Mens andre stakkels 
bønder må lide og udstå stadig daglig møje og mange andre besværligheder, og desuden selv sørge for at 
få deres daglige fornødenheder anskaffet, så får disse kolonister tilsendt uden penge, hvad de behøver. 
Passer det sig for en bonde, når han kommer til købstaden da at tillade sig at søge vinhusene og der drikke 
den ene boutille vin efter den anden? Passer der sig ikke at ville spise det velsignede rugbrønd, som avles 
her i landet? Det bliver malet og bagt uden at det først sigtes til små- eller fint brød. Nej det passer sig ikke. 
Det bruges ikke hos borgerne og langt mindre hos bønder og sådanne grove folk. Dog disse kolonister er så 
delikate og lækre, men jeg frygter og tror fast på, at når engang kongens penge ophører, så bliver de vel 
nødt til at forandre deres smag"  
 
Den ældste beskrivelse af forholdene i Frederiks sog, stammer fra Købke der var sognepræst i Frederiks og 
Karup i perioden 1796-1800. Han skriver bla.:  
 
Nogle af kolonisterne vare temmelig høje, dog nogen middelmådige. Der gaves en del virkelig pæne koner, 
skønt en del soagtige. I det daglige liv vare uden tvivl tyskerne strenge, deres døtre måtte gå med til alt 
arbejde på mark og i lo og lade. Nogle levede rask, når de havde forråd og tog godt til takke med kartofler, 
der dog til tider var kolonisterne en kær spise. Raske vare de almindelig i arbejde, og særdeles nette kom de 
til kirke, ej i nogen egentlig bondedragt, men gerne i kjole og vest, og en del bare trekantet hat. - Deres 
fruentimmer vare gerne i sort stofs trøje og skørt, hvide forklæder og sorte huer af fløjl eller silke med en 
slags fremstående linned kant på hovedet, således og såkaldte mansketter for hænderne og i et sammenlagt 
lommetørklæde en lille urtekost af tusindskiøn eller krusemynte, når de gik til kirke. Deres sang i kirken var 
såre skøn, og der brugtes Petri Kirkes Gesangbuch; så almindelig nydelig var sangen, at rejsende ofte kom 
ind i gudstjenesten, og at selv familier fra Viborg om sommeren besøgte mig for at høre kirkesangen...  
 
I 1899/1901 besøgte Mylius Erichsen Frederiks sogn, besøgte han Johan Georg Breuner i Ulvedal, som var 
sønnesøn af Jacob Breuner i Trehuse. Han beretter:  
 
Det interessanteste hjem i Frederiks sogn er gamle Georg Breuners i Ulvedal nede under Stendalgårds 
Plantage. Det gamle, agtværdige ægtepar har nylig holdt guldbryllup, og rundt i stuerne viser de os gaver fra 
nær og fjern. - Manden er 77 år, og både han og konen er døbt, konfirmeret og gift på tysk, men dansk-
talende, omend med kendelig accent.  
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Johan Georg Breuner tegnet af Valdemar 

Neiiendam i 1899 til Mylius Erichsens bog om heden 

 
De er så venligt snaksomme, så uforbeholden ærlige i deres oplysninger, de ved ikke alt det gode, de vil 
gøre os, der sådan er kommet dumpende ned som sjældne fugle; halve år kan jo gå, uden at de på dette 
afsides sted ser en gæst "udefra", så må lejligheden rigtig benyttes til at få noget at vide.De spørger om 
Dreyfus-processen, om Lock-outen, om udenrigs krig og indenrigs politik. Og da de omsider er så 
nogenlunde forsynet med nyt eller rettere: med vor mening om de nyeste offentlige spørgsmål, som de ofte 
nok indbyrdes har drøftet, er det deres tur at tale, vor at lytte.  
 
"Ja, tiden er gået fremad," siger gamle Breuner ganske som alle hedeboere. "Da A for 50 år siden tog mod 
dette hus, var her 4 stude og 2 køer, nu holder vi 18 fækreaturer og 6 bæster med yngel... Min bedstefader 
var 9 år, da han kom her til landet. I min 15 års alder døde han 86 år gl. Han sagde tit, at her var 
kolonisterne lovet, at de i Danmark skulle komme til at stå i kløver til knæerne, men det var løgn, for der 
stod lyng til skrævet. Han talte kun tysk, læste meget og vidste besked om mange ting. Både han og min 
fader, der døde i sit 66. år, var dyrlæger for alt fæ herude, og til mennesker blev de også hentet, især når der 
var sket benbrud, for der var jo ingen doktore på landet dengang... Det tyske sprog er ved at forsvinde nu, og 
det er godt det samme, det skulle bare være lagt af for længe siden, vi er altfor få mennesker til at have vort 
eget sprog, det skiller os ud fra de danske, som vi skal leve imellem og mangen gang ernære os af. Tysker 
eller især Kartoffeltysker" har været brugt som skaeldsord mod os, særlig efter 1864, så vi nu er ked af det 
og kræver at regnes for danske. En mand, der en gang blev skældt ud for tysker, svarede: A er li så god og 
dansk som dig, A har tjent kongen i 64, men hvad har du, dengang ku du ikke knappe dine egne bukser!"  
 
I Viborg har folk været svært fornemme overfor os Alhede-kolonister. "Hvor er I fra," spurgte Viborg-folkene 
nok så venligt, når vi kom ved dørene og ville sælge noget. "Fra Alheden," svarede vi. "Nå-å" sagde 
herskabet så og blev straks fine på det. Her afbryder konen os og siger energisk: "Da vil A godt kaldes for 
tysker. For det er A. Er der nogensinde nogenting, der trykker mig og A tyr til biblen om trøst, så er det min 
tyske bibel og ikke børnenes danske, A tager frem. A kender kun den tyske Vorherre og kan kun tale med 
ham på mit modersmål. Dér forstår vi hinanden!"  
 
Jeg kan ikke andet end give konen ret, da manden spørger mig om, hvad jeg synes. "Ja," siger han så, "det 
er jo navnlig kvinderne, der holder på det tyske, de har siddet mest hjemme i ensomhed med børnene, mens 
vi andre måtte færdes ude og ofte hos de danske autoriteter fik at vide, hvilket sprog man ønskede talt, 
nemlig dansk. Men hellere må vi lære ordentlig dansk end tale sølle tysk. For det slags tysk her tales kunne 
vi ikke komme til Tyskland med. A har hørt en kolonist spørge sådan, engang han gik og ledte efter sit 
bortløbne svin: "Hat sie nicht ein Thier gesehen mit langen Hohren und spitzen Ohren, und wenn es 
sprecken will, so sagt es: Øf, Øf!" Eller som i Grønhøj, hvor de siger: "Waas sagst du!" Dér er de nemlig så 
grove i mælet. De er kommen fra Main, vi andre er fra en anden egn."  
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"Men," fortsætter Breuner, "det er nu ikke alting godt, det som vi lærer hos de danske. Når de danske påstår, 
at vi er mere grisede end de selv, så synes A bestemt at det er her i landet, vi har lært svineriet, for vi var 
renligere fra hjemmet af, det er sikkert. A husker fra min barndom, at når vl tyske børn sad på skolebænk 
ved siden af danske bønderbørn fra Aarestrup og Karup, fik vi fnat. De danske børn sad i skolen og kløede 
sig altid på hænderne, vi kunne ikke røre ved dem uden at blive smittede. Det var en ubehagelig 
fornemmelse for os andre, men danskerne var så vant til fnat, at vi mente, de ligefrem ikke kunne undvære 
det".  
 
"Nå, alligevel," slutter den gamle, "meget nyttigt har vi også lært af danskerne. Det overvættes drikkeri både 
til markeder og hjemme, som en hel del af vore folk var forfaldne til, er taget af, fordi de har fået et godt 
eksempel af de danske toltalforeninger... Men der er da også danskere, som kan drikke over målet. Der kom 
engang en landskabsmaler gående over heden og kiggede indenfor til os: Da vi bød ham en snaps, så bad 
han om to glas, satte dem begge på bordet foran sig, tog ét i hver hånd og sagde: "Skål, nu drikker jeg med 
Bakkussen, det gør jeg altid, og jeg drikker for os begge, men det er rigtignok også mig, der først bliver fuld!" 
Og så drak han begge glas.  
 
Atter afbryder konen og siger: "Nej, fatter, man kan også skylde skarn for uret; husker du ikke, at den gamle 
maler havde et tysk navn og egentlig var af tysk slægt ligesom vi andre."  
 
"Så-åh," siger manden og tænker sig om, "det var han ka'ske også, men snapsen, han fik, da var den sågu' 
dansk, og god var den!..." Nu er det konen, som tager ordet. Hun er et kvikt hoved og mærkelig godt belæst. 
Hendes bedstefader har været skolelærer og har fortalt, at han af sine moder blev båret her ind i landet i et 
forklæde. Hendes slægt er meget levedygtig. Bedstemoderen - skolelærerens enke - blev over 92 år og 
havde til det sidste en rank "holtning" (Konen kan ikke udtale det bløde danske d). I sit barndomshjem havde 
konen et bibliotek af tyske bøger at læse i, en hel reol fuld: salmer, pracdikener, andagtsbøger, 
verdenshistorien og forskellige romaner, der alle havde været bedstefaderens og vistnok var bragt med her 
ind i landet.  
 
"Ja, og heksebøger," påstår gamle Breuner. "Nej," ivrer konen, "ikke hos os!" "Jov, såmænd," ler manden. 
Men nu bliver konen gnaven: "Nej, vist ikke nej, den slags bøger befattede vi os ikke med." Manden er slået 
af marken, men han trækker sig tilbage med følgende bemærkninger: " Ja, ja, bette motter, så havde de dem 
andre steder, for hekse det fik æ tyskere da ord for, at de kunne. Og der plejer aldrig at gå røg af en brand, 
uden der er bål... Men nu er vi jo også blevet så oplyste, at vi ikke vil være vore fordums skcøbeligheder 
bekendt. Det var ikke som i de gamle dage. I min faders tid var skovfogeden og præsten de eneste, der 
læste aviser. De måtte oversætte indholdet til tysk for en eller anden af kolonisterne, og så gik den mand 
rundt i byen og fortalte nyhederne til de andre tyskere. Og velkommen var han hvert et sted, og en "såben" 
fik han ret tit til at skylle munden med"..."Jo", indrømmer konen, "de gamle kolonister havde mangen dårlig 
skik. Som nu med at drikke, når de kom sammen til gilde. Men morsomt kunne det nok alligevel være. Jeg 
kan huske, min fader har fortalt, at når de sad og drak snapse, så sang de en sang og stoppede op midt i en 
linie; den, der gik videre i teksten, skulle give næste omgang snaps; på den måde kunne de længe blive ved, 
f. eks. med denne her:  
 
"Es ging ein schwartzbraun Mädchelein nach rothen Kühler Wein nach Strassberg wohl auf die"  
 
her standsede de så, indtil én af dem dumpede ud med næste ord "Brüche". De andre lo da og sang: "auf 
die Brüche, ja, Brüche."  
 
"Skål", råbte de så, og den tabende måtte rykke ud med sin snaps. Og videre sang de og skrålede. Men 
også kærlighedsviser er blevet sunget; det meste er dog gået os af minde nu. Jeg kan bare nogle forkerte 
stumper. Her er en:  
 
"Ich ging uber Berg und Dal, sah ich zwei Hasen, die fressen ab griene Grass, bleibt nicht des Wasen.  
 
Wenn ich kein Schatze hat, wird ich bald ein finden, ich ging des Gesslein (Gade) auf und ab bis auf die 
Linden.  
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Und als ich auf die Linde kam, stand mein Schatz daneben: "Ei, du mein tanzende Schatz, wo bist du 
gewesen."  
 
Wo ich gewesen bin, wird ich dirs bald sagen: Ich bin gereiset weit und breit hab' viel erfaren..."  
 
"Nu ved vort guldbryllup," siger konen til sidst, "sang vi mange sange, både på dansk og tysk, men det var 
mest salmer." Og nu fortaber hun sig i en skildring af al den opmærksomhed, der blev vist dem på denne 
deres højtidsdag. Hun sad livligt gestikulerende på en stol ved siden af manden, der hvilede tungt i 
lænestolen. En gift datter sad henne ved døren ti! sovekammeret, hendes mand stod bag hende, og bag 
dem skottede et par yngre piger ind til os. Der var noget gammeldags patriarkalsk over den respekt, der 
vistes de gamle. En gang imellem rakte den unge kone tavst over bordet og "braanded æ lys", d.v.s.: klarede 
tællelysets flamme ved at klemme et stykke af den forbrændte væge. Det blev sent, inden vi brød op...  
 
I mange år var det skik og brug at kolonisterne drog til torvs i Viborg, og danskerne kunne i den anledning 
godt blive forarget over deres drikkelag. Goldschmidt skriver i sin "En hederejse":  
 
De droge, 20 a 30 Stykker i Følge, til Viborg om Natten, holdt Frokost ved Solopgang paa Stanghede, sloges 
med Alle, der udsatte sig for et Sammenstød, vare vilde Karle.  
 

 
 

Markedsscene fra Nytorv i Viborg 

 
 
Fra senere tid berettes:  
 
Tyskerne jog ud af Købmand Bendix' Gaard med den store Spøgefugl Philip Adam (Philip Adam Würtz, 
gårdmand i Havredal) i Spidsen. Han stod op i Vognen og sagde brrrr med Læberne, idet han efterlignede 
Krogbremsernes Summen, der bragte Studene i Raseri, saa de bissede. Philip Adam svang Pisken over sit 
Hoved uden at gøre sine kære Stude Fortræd, idet han sang en tysk Vise, og nu gik det i susende Galop 
ned ad den stejle Gade - og alle de andre Vogne bagefter i samme vanvittige Fart, mens Kusken sang sit 
Hjemlands Viser. 
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Den senere udvikling 
 
I 1852 vedtog den danske regering at gårdene på Alheden ikke længere skulle være fæstegårde, men 
overgå til selveje. Fæsteren kunne selv vælge om han ville betale gården kontant eller lade beløbet stå som 
statsgæld i ejendommen. Så vidt vides, var der på dette tidspunkt ikke medlemmer af Frank familien der var 
bosat på Alheden, idet meget af familien var flyttet til Stenholt. 
 
Carl Carstens som var præst i Frederiks udsendte i 1839 bogen ”Bemærkninger over Alheden og dens 
kolonier”. I bogen forsøger han at give svar på om hedeopdyrkningen var lykkedes. Hans konklusion var det 
den ikke var lykkedes. Han påpeger blandt andet den udbredte fattigdom blandt kolonisterne og har i sin bog 
sammenlignet besætningerne og høstudbyttet på gårdene i 1815-18 med 1837. Denne opgørelse viser en 
klar tilbagegang (Se for øvrigt opgørelsen for Johann Georg Frank den yngre i næste kapitel). 
Mylius Erichsen foretog i år 1900 en rejse rundt på Alheden, og hans indtryk tyder på en forbedring af 
forholdene, sammenlignet med pastor Carstens status 60 år tidligere. Forandringen skyldes dels den viden 
om hedeopdyrkning som blev udviklet efter stiftelsen af Det danske Hedeselskab i 1866, og dels de bedre 
muligheder for at få jorden tilført mergel, men det tog først sin begyndelse i 1880-erne 
 
Alheden frembyder i dag et syn der er meget forskelligt fra det Carstens beskriver. Der er ikke meget hede 
tilbage, bortset fra mindeparken i Kongenshus. De veldyrkede marker er omgivet læhegn, og det kan være 
vanskeligt at forestille sig hvordan det var engang. 
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Efterkommerne 
 
Den første generations børn på Alheden blev næsten alle gift med kolonistbørn, så indbyggerne i 
kolonibyerne i de første 2-3 generationer alle var af tysk afstamning. Kolonisterne havde som regel mange 
børn og i de følgende generationer forlod de fleste af dem Alheden og indgik ægteskab med danske. De 
nulevende efterkommere efter kolonisterne - 6.-8. led efter de indvandrede er talrige og spredt over hele 
landet. I løbet af 1800-tallet kom også et stort islæt af danske til Alheden, selvom de tyske slægtsnavne 
stadig var dominerende. Som følge af den danske nationalfølelse i midten af 1800-tallet opstod en 
ejendommelighed med hensyn til slægtsnavne på Alheden, idet man forlod de tyske navne og dannede 
slægtsnavne efter det daværende danske mønster med et "sen" efter faderens fornavn. Da de tyske mænd 
alle havde fornavnene "Johan Jacob", "Johan Georg", "Johan Peter" o.s.v. fik mange efterkommere efter 
kartoffeltyskerne slægtsnavnet "Johansen". 
 
På Alheden festligholdt man i 1959 200-året for de tyske kolonister ankomst til Alheden og mindestenen på 
kirkegården i Frederiks blev rejst. I Kongenshus mindepark - som det danske Hedeselskab oprettede til 
minde om hedeopdyrkerne - står også et par mindesten med de tyske slægtsnavne til minde om pionererne.  
 

 
Mindestenen i Kongenshus mindepark 

 
 
 
 
I 1985 blev der stiftet en forening af efterkommere af de tyske kolonister. Den fik navnet "Kartoffeltyskerne 
på Alheden".  
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Navne og slægtsforbindelser i Frederiks sogn 
 
Oplysningerne neden for stammer fra Valdemar Andersens bog Alheden - Frederiks sogns historie. 
 

Kommentarer 
 
Interessen blandt kolonisternes efterkommere for at bevare deres slægtsnavne har ikke altid været lige stor. 
Navnlig synes 3. generation at vise en tilbøjelighed til at lade deres børn døbe med sen-navne, i 
særdeleshed folk, der enten havde fået ophold i andre sogne eller ved giftermål med en dansk pige har følt 
sig foranlediget til at følge dansk skik og brug. Muligvis kan desuden ønsket om at udslette sporene af den 
tyske herkomst, en tankegang, nutiden vel næppe helt kan forstå, have været medvirkende. Ud fra et 
genealogisk synspunkt er en sådan udvikling naturligvis særlig beklagelig, og der kan være grund til her at 
fastslå, specielt med henblik på slægtsforskningen, at der bag navne som Christoffersen, Philipsen, 
Danielsen o. s. v. ofte vil kunne findes efterkommere af Alhedens kolonister. 
 
Fornavnene, som de præsenterer sig i det foranstående, falder ikke særlig meget uden for det danske 
navnestof. Derimod bemærkes den anvendte kombination af navnene, f. eks. Johan Georg, Johan Philip; 
Anna Margrethe, Anna Cathrine o.l. Det drejer sig hovedsagelig om navne af hebraisk eller græsk, d.v.s. 
bibelsk oprindelse, mens de egentlig tyske eller germanske navne, Siegmund, Leonhard, Konrad, er 
forsvindende få. Kvindenavnet Rosine er tysk, men afkortet til de to sidste stavelser faldt det godt sammen 
med jysk sprogtone. Dette var derimod ikke tilfældet med Georg, der af kolonisterne udtaltes Jerrik eller Jerk. 
 
- De indvandredes navneskik, at give børnene de respektive bedsteforældres navne, var i 
overensstemmelse med en ældgammel og i alle lande velkendt sædvane. At der kun synes at være brugt et 
ret snævert udvalg af navne, kan vel betragtes som en konsekvens af netop denne navneskik. Derimod er 
den iøjnefaldende brug af flere fornavne, i en søskendeflok f. eks. Johan Jacob, .Johan Georg, Johan 
Christoffer, Johan Michael, og endelig Johan Daniel, en ejendommelighed, der nødvendigvis må forudsætte, 
at det første navn ikke brugtes. Johan el. Johannes betyder: Herren har handlet nådig. Man er her temmelig 
langt ude over selve navngivningens idé og inde på en religiøs tendens, som ikke var almindelig her i landet. 
 

Agricola 
 
En latinsk form for det tyske Ackermann = landmand. Michael Agricola ankom 26.2.1760 fra Pfalz med 
hustru og 3 børn. 21.9.1763 fik han fæstebrev på en gård i Havredal. Hans døtre, Susanne A., f.1764, g. m. 
Joh. Nic. Laier; Anna Marg. A., f.1770, død 1847, g.1 gang m. en Philbert, 2 gang m. Leonhard Dörr; Eva 
Marie A., f.1772, g. m. Michael Würtz, efterlod sig mange efterkommere i sognet 
  

Betzer 
 
Formodentlig en forvanskning af Besser, som navnet skrives til ca.1850. Det hentyder antagelig til 
stednavnet Bessing eller Bessingen, en forstad til Darmstadt i Hessen. Jacob Peter B. var fra Pfalz og blandt 
de kolonister, der ankom i oct. 1759,1763-79 gmd. i Havredal, derefter i Aarestrup, hvortil slægten senere 
har haft tilknytning, og hvorfra en gren 1839 med Peter B. kom til Grønhøj.   
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Bitsch 
 
Kan muligvis henføres til stednavnet Bitsch, en by i Lothringen. Det er dog påfaldende, at navnet i ældre tid 
altid stavedes med P., altså Pitsch, således også af slægtens ældste herværende medlem i en egenhændig, 
men ganske vist dårlig underskrift fra 1760. Tidligere udtaltes navnet som Pisk, hvilket måske tyder på en 
forbindelse med det tyske Pietsch, der betyder pisk eller svøbe. Endelig er Pietsch en slavisk form af navnet 
Petrus eller Peter, som ca.1500 træffes i Tyskland. Johan Peter B. kom fra Erbach, Syd-Hessen. Han var 
født 1733, hans hustru, Eva Jung, f.1743. Deres søn Johannes B., f.1762, d.1839, g. m. Eva Bärthel, blev 
gmd. i Benslehøj og stamfader til slægten der. Af de andre sønner blev Philip B., f.1765, d.1826, g. m. Marie 
Cath. Winkler, gmd. og kromand i Havredal; Peder B., f.1773, d.1850, g. m. Anna Marg. Brauner, blev gmd. 
sammest., mens Thomas B., f.1769, d.1822, g. m. Anna Maria Pedersdatter, blev gmd. i Grl5nhøj. Disse 4 
brødre efterlod sig hver især efterkommere. Fra de 2 brødre fra Benslehøj, Peter B. (kaldet Johansen eller 
Almind), f.1794, og Johan Philip B. (kaldet Nymand), f.1803, som begge blev gmd. i Havredal, opstod endnu 
2 slægter af navnet, som hermed er ret stærkt udbredt i sognet. 
 

 
Frederik Bitch og hustru f. v. Pohle 
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Brauner 
 
Her er der vistnok tale om et ældgammelt tysk slægtsnavn, hvis nuværende staveform er en forvanskning af 
det oprindelig Breuner, der - bortset fra oplagte skrivefejl - har været enerådende til ca.1850. O.1570 
nævnes en tysk friherre Caspar Breuner, stedbroder til den berygtede Siegfried Reinschatt på Herningholm. 
Johan Georg B. var fra Dossenheim i Pfalz og ankom 26.2.1760 med kone og 6 børn i alderen 3-21 år. Han 
var f.1714. Hans daværende hustru hed Anna Loefler, der døde 1768. Ved skiftet nævnes bl. a. sønnerne: 
Philip Frederik B., f.1750, d. før 1801 md. i Trehuse; Johan Jacob B., f.1752, d.1838, gmd. i Trehuse; Johan 
Jacob B., f.1752, d.1838, gmd. i Trehuse; og Trehuse; og Christoffer B., f.1760, d.1837, gmd. og skoleholder 
;I i Havredal. Fra disse nedstammer 3 linier af navnet. I sit ægteskab med Anna Weber, der var J. G. B.'s 3. 
hustru, havde han bl. a. sønnerne Peter, f.1770 og Johannes, f.1776, af hvilke i alt fald førstnævnte fik 
efterkommere på egnen. - En tradition, gående ud på, at der skulle være indvandret flere af navnet Brauner, 
er ikke fundet bekræftet. 
 

 
Frederik Brauner og hans hustru født Bitch 
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Bärthel 
 
Navnet blev i ældre tid skrevet Berdel eller Bertel, som det udtales. Det kommer sikkert af fornavnet 
Barthold, idet dennes søn kaldtes Bärthels ( saml. Bartholdi). Jacob B. var fra Hessen, formodentlig fra 
Bohnbach, hvorfra hans første hustru, Marie Magdalene Baster, stammede. Han var født 1737. I første 
ægteskab havde han børnene Johannes B. f. 1764, gmd. i Havredal; Eva B., f.1761, g. m. Johannes Bitsch ; 
i Benslehøj; Jacob B., hvis skæbne er ukendt; Andreas B., f.1774, d.1835, gmd. i Sandkærgaarde, samt 
Dorthea C. Marg. B., f.1778. I sit andet ægteskab med Anna Cathr. Philbert havde Jac. B. bl. a. sønnen 
Daniel B., der blev gmd. i Sandkærgaarde. 
 
 

 
Johannes Bärthel og hustru f. Würtz 

 
 

 

 
Andreas Bärthel og hustru f. Herold.  

Benslehøj 
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Cramer 
 
Tidligere Kramer, Krämer, der altså betyder en handlende; navnet er meget udbredt og forekom her i landet 
før 1760. Leonhardt C. ankom 1.5.1760 fra Erbach til Fredericia sammen med sin hustru Anna Elisabeth 
Dalgauer. Han var f. 1726, Andreas Bärthel og hustru, t. Herold. Benslehøj. hun 1725. I 1765 havdede 2 
børn. Af disse blev Christian C., f.l763, faderens efterfølger på gården i Grønhøj og stamfader til en slægt 
der. Desuden træffes 1787 Peter C., f.1761, som gmd. i Grønhøj og senere i Benslehøj, fra ham 
nedstammer slægten der og i Skansen, hvortil den kom i 1866 med Conrad C., f.1834. - En antagelse, at der 
skulle være indvandret 2 slægter af navet o.1760, har sandsynligheden imod sig. Da Leonhard C. i 1765 
havde 2 børn, hvoraf Christian C. var den ene, har Peter C. rimeligvis været den anden, idet der ikke træffes 
andre børn af slægtens ældste ægtepar her. 
 
 

 
Kolonist Cramer i Skansen 

 
 
 

Dickes 
 
Dette navn kan evt. henføres til bynavnet Dick, men I kan også hentyde til tillægsordet dick, altså en 
legemlig ejendommelighed - "Den tykke". Friederich Dickes var fra Reipoltskirch. Han døde før 1787. Hans 
hustru var Anna Elisabet Schultz, f.1721. De havde 1765 5 børn, hvoraf kun kendes Anna Margrethe D., 
f.1762, der blev gift med gmd. og skoleholder Christoffer Brauner og havde med ham sønnerne Philip 
Frederik B., f.1791; Johs. Christoffer B., f.1795; og Johan Georg B., f.1802, som alle fik gårde i Havredal og 
efterslægt der. En datter, Anna Marg. B., f.1785, var gift med Peder Bitsch, Havredal. 
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Dörr 
 
Navnet kan stamme fra Durholt, et stednavn i Hessen, og skulle i så fald skrives Durr. En anden mulighed er, 
at det kommer af Derrschmidt, Dørsmed, altså en beskæftigelse med at smede de i middelalderen ofte 
kunstfærdige beslag til døre og porte. Peter D. var fra Darmstadt. Han var afløst i gården af sin søn. Hans 
hustru hed Appolonia Schmuck, f.1720. Af deres børn kendes kendes Siegmund D., f.1754, d.1819. g. m. 
Elisabeth Brauner, gmd. i Grønhøj, Resenfelde og Trehuse. Desuden døtrene Anna Cathr. D., f.1756, 
d.1825, g. m. Jacob Brauner, Trehuse; Cathr. Barbara D., f.1767, d.1815, g. m. Michael Frank, Grønhøj; 
Leonhard D., f.1768, d.1822, gmd. i Grønhøj. - Hans Jacob D gmd. i Grønhøj og Resenfelde, var måske 
også en søn af Peter D., men nærmere oplysning herom savnes. 
 

Frank 
 
Er betegnelse for en mand fra landskabet Franken der ligger øst for Hessen. Hans Thomas F. ankom fra 
Mainz. Han døde mellem 1774-79. Hans enke Marie Magdalena Betzer, f.1743, blev derefter gift med Georg 
F., der ligeledes var indvandrer og formentlig broder til den afdøde, og som i 1765 opgives at have 1 barn. 
Han havde dog ifl. folketællingen 1787 ikke været gift før, og det omtalte barn har måske været Michael 
Frank, f.1756, en broder, han har skullet forsørge. 1787 levede hans moder, Magdalene Bentz, f.1718, mens 
faderens navn ikke er fundet. Af H. Th. F.s døtre blev Anna Marie F., f.1768, d.1839, g. m. Frederik E. Krath, 
gmd. i Grønhøj. - Georg F.s søn af samme navn, f.1780, blev gmd. i Havredal, men havde ingen børn. Cathr. 
Frank, f.1767 der 1787 tjente hos præsten i Frederiks, og som senere blev gift med Johannes Jung i 
Havredal, var datter af Georg F. 
 

 
Michael Jensen Frank 
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Harritz 
 
Skrives i ældre tid Harris, hvilket dog sikkert er en fordanskning. Muligvis kommer det af lokaliteten Haardt i 
Rhinpfalz. Det kan dog også hentyde til Hardt, skovklædt bjergegn. Daniel H. var fra Erbach. Om hans 
hustru haves ingen oplysninger, men de havde 1765 3 børn. Sønnen Johan Samuel H., f.1736, der 1789 
overtog gården i Resenfelde, førte slægten videre her, mens Peter Harritz, født 1763, d.1826, gmd. i 
Havredal, ikke fik efterkommere der. 
 

 
Frederikke K. Harritz - Grønhøj 

 
 

Herbel-Schmidt 
 
Navnet skrives undertiden sammen. Nicolai H.-S. fra Pfalz havde en gård i Havredal 1763-68. Adam H.-S. 
fra Mainz ligeledes 1763-65. - Anna Margr. Herbel-Schmidt, f.1733, d.1817, var gift 1 gang med Johan Adam 
Laier, 2 gang med Johan Adam Würtz og efterlod sig børn af begge ægteskaber 
 

Hermann 
 
Blev tidligere ofte skrevet Hörmann. Det er et gammelt tysk ord der betyder krigsheld. Navnet, der er det 
samme som Harms, er udbredt i flere lande. Philip H. var fra Greichau i Pfalz og ankom 10.7.1760 til Vejle 
med hustru og 3 børn. Han blev kolonist på Randbøl hede og boede her til 1765, da han ved auktion solgte 
sine ejendele og forsvandt - Johan Jacob H., f.1752, senere gmd. i Firehuse, antages at være en søn af 
forannævnte. Da han i 1765 ved forældrenes bortrejse kun var 13 år, kunne forbindelsen synes tvivlsom. Det 
kan dog tænkes, at han har haft ophold hos Georg Hoel i Havredal, g. m. Anna Elisabeth Hermann, f.1744, 
der selv var barnløse. Fra Joh. Jac. H., g. m. Anna Elisabeth Lauth, stammer den nulevende slægt, der er ret 
udbredt. 
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Herold 
 
Skrives tidligere, helt op mod 1900, Herholt, hvilket er forkert. Navnet har rimeligvis oprindelig tilknytning til 
den lille by Herold i Hessen-Darmstadt. Mathias H. ankom 26.2.1760 Liebenstein til Fredericia med sin 
senere hustru Anna Marg. Wedel f. 1735, d. 1827. Han var født 1733. 1765 havde de 2 børn hvilke der intet 
vides om. Michael H., f. 1766 blev gmd. i Grønhøj, g. m. Magdalene Frischel. Fra Johan Georg H., f.1771, d. 
1834 gmd. i Grønhøj, gift 1 gang med Anna Elisabeth Krath , 2 gang med Marie Margrethe Kriegbaum, 
stammer den derværende slægt. - Anna Marg. H., f.1772, d. 1846, g. m. Christian Cramer, Anna Barbara H. 
født 1775, gift med Johs. Hermann i Grønhøj. 
 
 

 Jung 
 
Dette navn, der betyder den unge, er almindeligt udbredt i Rhinegnene. Ca.1500 træffes navnet i Neustadt. 
Johannes J., f.1717, ankom fra Darmstadt med sin hustru Anna Cathr. Laier, f.1719. De levede begge 1787. 
Han kaldes den gl. i modsætning til unge Johannes J., f.1746, der formodentlig var deres søn. Han var gift 
med Marg. Lauth. Deres søn, Johannes J., f.1767, d.1826, g. m. Cathr. Frank, blev gmd. i Havredal, og fra 
ham nedstammer slægten der. Slægten i Firehuse, der stammede fra forannævntes broder, Johs. Peter J., 
f.1771, er ikke længer repræsenteret her. 
 
 

 
Søskendeparret Frederik og  

Grethe Jung. Havredal 
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Krath 
 
Navnets oprindelse og betydning kendes ikke. Christian K. var fra Würtemberg. Han var død før 1787, da 
hans enke, Barbara Marckenthaler, f.1729, drev en gård i Grønhøj. Der var sønnerne: Frederik Ernst K., 
f.1759, d.1840; Johan Georg K., f.1764, d.1824; Georg Adam K., f.1773, var husmand i Grønhøj. - En søn af 
Frederik E. K., Jacob K., f.1798, blev gmd. i Firehuse og stamfader til den derværende slægtsgren. 
 

 

 
Daniel Krath 

 
 

Kriegbaum 
 
Stavedes i ældre tid ofte Krickbaum, hvilket var rigtigere end den nuværende form. Krieck = Krecken betyder 
blomme; baum = træ, altså blommetræ. Navnet forekommer også som landsbynavn. Georg K. var fra 
Erbach. Hustruens navn vides ikke. Antagelig var han død inden 1767.1765 var der 2 børn. Sønnen Johan 
Conrad K., f.1747, flyttede en gård til Resenfelde, hvor hans efterkommere levede i flere generationer. -- 
Marie Magdalene K., f.1749, d.1815, var gift med Christoffer Philbert, Grønhøj. 
 

Laier 
 
Den hævdvundne stavemåde Lajer er uden tvivl fejlagtig. Oprindelsen uvis. Den ældste form, Leger, kan 
muligvis hentyde til en lokalitet i Rhinegnene. Johan Georg Adam L. var fra Niedorf i Pfalz. 1760 omtales en 
Georg Leyer som kolonist i Randbøl. 21.3.1763 fik Georg Adam Leyer fæstebrev på en gård i Havredal. Ved 
sin død sidst i august 1768 efterlod han sig foruden hustruen, Anna Marg. Herbel-Schmidt, børnene Johan 
Nicolai L., f.1762, d.1820; Eva Cathr. L., f.1766; Anna Elisabeth L., f.1767. Sønnen J. N. I. blev gift lo med 
Susanne Agricola,20 med Marie Magdalena Frank. Blandt børnene i 2. ægteskab var Joh. Georg L., f.1802, 
der blev gmd. i Havredal. 
 

Lauth 
 
Der er i Rhinegnene flere lokaliteter af dette navn, hvilket har medført en betydelig udbredelse som 
personnavn. Johan Baltzar L. ankom 1.5.1760 fra Erbach til Fredericia. Hustruens navn kendes ikke. Hans 
alder blev ved ankomsten opgivet til 52 år.1765 var der 2 børn, formentlig voksne. Johannes L., f.1743, 
d.1826, blev gmd. i Firehuse; Anna l&127Iarg. L., f.1747, d.1821, blev gift med Johannes Jung, gmd. i 
Firehuse; Anna Elisabeth L., f.1765, d.1824 blev gift med Joh. Jac. Hermann, gmd. i Firehuse.- Senere blev 
slægten med Jacob L., f.1802, g. m. Eva Cathr. Bitsch, repræsenteret i Grønhøj 
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Marquard 
 
Et gammelt tysk ord, Markwart, der oprindelig var betegnelse for en mand, der havde opsigt med den fælles 
bymark (dansk: markmand). Peter M. var fra Erbach og ankom 1.5.1760 til Fredericia, f.1723; hans hustru, 
Anna Barbara Stubner, f.1717. Der var i 17653 børn. Conrad M., f.1756, var en tid gmd. i Grønhøj; Peter M., 
f.1763, var 1787 ugift og hjemme hos forældrene; Cath. M., f.1751, blev gift med Jacob Wackerhausen i 
Havredal. - Døtre af Conrad M. blev indgiftet i slægterne Cramer og Betzer i Grønhøj ; navnet synes at være 
ukendt her af den nulevende generation 
 

Maul 
 
Hentyder til en påfaldende mund. Johan Philip M. ankom fra Darmstadt. Han var født 1717; hustruen kendes 
ikke. Sønnen Johan Georg M., f.1752 blev gmd. i Tohuse, g. m. Marg. Magdalene Schønheiter; fra disse 
stammer vist den senere slægt af navnet i Tohuse og Grønhøj. Andreas M. ankom 1.5.1760 til Fredericia. 
Han boede 1786 i Grønhøj og afstod dette år sin gård til svigersønnen, Peter Zimmermann, g. m. Elisabeth 
M. -- Om Henrik Maul i Grønhøj, senere gmd. i Ulvedal, f.1759, var søn af Joh. Ph. Maul eller Andr. Maul er 
ikke oplyst. 
 

Morast 
 
Oprindelsen er uvis. Muligvis kommer navnet af Moor = mose eller kær og betegner en mand boende der. 
Philip M., f.1739, ugift, da han 1.5.1760 ankom til Fredericia. Han blev senere gift med Susanne Schwann, 
f.1728. Gennem sønnen Jacob M., f.1761, d.1828, g. m. Anna Marie Betzer, fik slægten en mangeårig 
tilknytning til Havredal, men er dog ikke længer repræsenteret her eller i sognet overhovedet 
 

Märcher 
 
Navnets oprindelse er ubestemmelig. Michael M., der blev bosat i Havredal, stammede fra Schwaben. Hans 
hustru, Margrethe Gantzhorn, f.1737, havde været gift før. Sønnen Mathias M., f.1764, d.1835, var gift med 
Marg. Jung, f.1765, d.1830. Efterkommere af disse lever endnu i sognet, men har i de senere generationer 
ikke benyttet navnet. 
 

Philbert 
 
Skrives ofte Filbert. Oprindelsen uvis; en forbindelse med det franske Philibert kan måske ikke udelukkes. 
Navnet er næppe nogensinde her i landet udtalt med fransk betoning. Peter P. ankom 26.2.1760 fra Gronau 
i Syd-Hessen med hustru og 9 børn i alderen 4-23 år. Blandt disse var formentlig Johan Philip P., f.1738, g. 
m. Agathe Bitsch; Christoffer P., f.1753, d.1822, g. m. Magdalene Kriegbaum; Johannes P., f.1758, g. m. 
Barbara Rost - De blev alle gmd. i Grønhøj og fik talrige efterkommere. Nogle af døtrene omtales 
andetsteds. 
 

Risch 
 
Navnet kommer vist af det tyske tillægsord risch = stor. Det træffes her i forbindelse med Wendel, undertiden 
sammen skrevet som Wendelritz eller Wendelricht o.s.v. - Wendel er en by nordøst for Saarbrucken, og syd 
for samme findes en anden og mindre by Wendel. Om den største af disse byer er blevet kaldt Wendel-
Risch = Store Wendel kan ikke fastslås. I øvrigt blev de to navne, muligvis af praktiske grunde, skilt og 
brugtes i flæng. Ludvig W.-R. boede 1765 i Havredal, men var fra gården inden 1776. Johan W.-R., f.1730, 
g. m. Anna Marg. Delph, f.1723, fik 1763 fæstebrev på en gård i Havredal. Deres søn, Johan Philip (Wendel) 
R., f.1754, var gift 1o med Christine Keller, 2a med Susanne Gantzhorn. Der var sønner i begge 
ægteskaber, men ingen af dem blev bosat i Havredal. Imidlertid er navnet Wendel bevaret, idet Sebastian 
Winkler 1770 - af ukendt grund, noget familieskab er ikke fundetlod sin søn døbe Johan Wendel Winkler. 
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Rost 
 
Navnet er altid stavet således, og dette er sikkert den oprindelige tyske form. Johan eller Johannes R. kom 
fra Pfalz. Hans hustru hed Cathr. Schmuck, f.1729. J. R. var død før 1779. Sønnen Johan Conrad, f.1766, g. 
m. Elisabeth Bitsch, f.1772, blev gmd. i Benslehøj, hvorfra en gren af slægten kom til Firehuse. Navnet 
forekommer dog ikke mere i sognet. 
 

Schønheiter 
 
Almindeligt tysk navn - af skønhed - og meget udbredt, også her i landet før 1760 (Schønheider). Leonhard 
S., f.1705, ankom til Fredericia 1.5.1760 fra Erbach. Hans hustru kendes ikke. Han var rimeligvis død 1773, 
da svigersønnen Johan Georg Maul (se denne) overtog gården. Eva S., f.1743, d.1826, var gift med Andr. 
Hoel, men havde vist ingen børn. Hun er i forbindelse med en ulvehistorie fra 1760 omtalt af Jeppe Aakjær i 
'Af min Hjemstavns Saga. 
 

Wackerhausen 
 
Skrives undertiden Wackershausen, omkring 1801 afkortet til Wacher. Den oprindelige form er dog sikkert 
Wackenhausen, et stednavn i Hannover. Christoffer W. var fra Pfalz og fik 1763 fæstebrev på en gård i 
Havredal. Han var død 1780, da hans enke havde gården. En søn Christen eller Christoffer W. fik 
15.11.1770 fæstebrev på en gård i Havredal og flyttede derfra til Ulvedal, hvor han dog ikke blev ret længe. 
En anden søn var Jacob W., f.1751, d.1835, gift med Cathrine Marquard, der havde en gård i Havredal. 
Deres søn Jacob W., født 1778, kom til Kragelund sogn, hvor slægten vist endnu er repræsenteret. Winkler. 
Hentyder formodentlig til stednavnet Winkel. Sebastian W., f.1740, gift med Cathrine Meng, Jens (Wendel) 
Winkler. Havredal. født 1739, ankom fra Q&127sterig. 1763 havde han en gård i Havredal og ligeledes i 
1765. Når han omtales i forbindelse med Stendalgaard som han skulle have haft til 1769, har hans ophold 
der altså højst varet 4 år. Af sønnerne blev Sebastian W., f.1762; Johan Georg W., f.1771; Jacob W., f.l773; 
Johannes W., f.1778, og Johan Wendel W., f.1770, alle gmd. i Havredal. De tre førstnævnte flyttede dog alle 
til nabosognene, hvor deres efterkommere formentlig endnu træffes. De to sidste førte slægten videre i 
Havredal, hvor der 1834 var 5 familier Winkler. 
 

Würtz 
 
Et gammelt tysk navn. Betyder rimeligvis: fra Würtemberg. Henrich W. ankom 26.2.1760 fra Pfalz til 
Havredal med hustru og 6 børn. Af disse blev Johan Adam W., f.1746, d.1821 (efter at have været blind i 
henved 30 år), gift med Anna Marg. Herbel-Schmidt og gmd. i Havredal. De havde sønnerne Michael W., 
f.1772, d.1845; Henrik, f.1774. 1801 nævnes han som kusk for nogle omrejsende jøder; Adam, f.1776, 
d.1840; Philip, f.1777, d.1849. Disse blev alle gmd. i Havredal og efterlod sig en talrig efterslægt, såvel i 
sognet som uden for dette. 
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Byer på Alheden 
 

Kort  

 

 
Kolonier på Alheden 
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Nutidigt kort over egnen omkring Frederiks. 
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Havredal (Frederikshede) 
 

 
Nutidigt foto af Havredal. Bemærk hvordan  
markerne ligger i en stor vifte omkring byen 

 
Det var de først ankomne kolonister der fik plads i Havredal, og derfor fik Havredal udviklingsmæssigt et 
forspring i forhold til Grønhøj. Havredal var også større end Grønhøj og indberetningen fra 1765 viser at der i 
Havredal var 28 familier og 2 præster, medens der i Grønhøj var 16 familier. 
 
Endnu op mod 1900 skrives: 
 
Beboerne i Havredal er Hovedstadsmennesker, de har Skole og Kro, her er de største Fremskridt sket, 
medens f. eks. Grønhøj er en Menneskealder eller mere bagud for Tiden. - Man hører i Havredal ikke saa 
meget den tyske Akcent som i Grønhøj. Foruden Mergelen trænger Kolonisterne til Oplysning. I Grønhøj er 
Folk unægtelig adskilligt tilbage for Haurdalerne. Men - her kommer rigtignok det vanskeligste - 
Grønhøjboerne staar økonomisk langt bedre end Haurdalerne, hvis Driftsmaade til Gengæld er moderne. 
Forfatteren af ovenstående synes dog især at have søgt underretning hos beboerne i Havredal, blandt hvilke 
han lader en berette: "I Grønhøj siger de: Vaas sagst du? - Der er de nemlig så grove i mælet. De kommer 
fra Main. Vi andre er fra en anden egn". 
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Rughøst på Havredal hede 1908. Personerne er fra 

højre: Gdr. P. Henrik Würtz og hustru f. Bitch. 
Arb. Niels Brok og hustru Line 

 
 
I 1778 begyndte udflytningen fra Havredal. Der udflyttedes først 2 gårde til Ulvedal, og i 1779 flyttedes 5 
gårde til Aarestrup. Til Trehuse skulle der i 1779 været flyttet 3 gårde, således at der i alt blev udflyttet 10 
gårde. 
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Frank familiens tilknytning til Havredal 
 
Thomas Frank bor i 1965 i gård nr. 1. Den overtages på et tidspunkt før 1779 af Georg Frank (d.æ.), som i 
1763 beboede gård nr. 14. Georg Frank udflyttede i 1779 til Aarestrup (Gård nr. 4). 
 
Johan Georg Frank beboede gård nr. 14 (Inden 1810) , efter at han havde gift sig med enken efter Laurits 
Jensen som inden sin død havde haft gården. Johan Georg Frank boede på gården indtil 1840, da den blev 
overtaget af svigersønnen Johannes Bitch. 
 
Husene og deres beboere 
 
De 30 gårde i Havredal blev ved anlæggelsen nummererede således, at den sydvestligste gård fik nr.1 og 
den sydøstligste nr.30. Efter udflytningen ca.1779 fik gårdene nye numre, idet nu den nordøstligste blev nr.1 
og den nordvestligste nr.20. Ende lig fik byen ved matrikuleringen o.1800 de nu gældende numre, således at 
den nu sydvestligste gård fik nr.2 og den sydøstligste nr.20. Samtidig synes gården gl. nr.20 at være 
forsvundet fra byen, mens der til gengæld opstår et martr. nr.21 ude på marken. Antagelig er skolen, der har 
martr. nr.1, blevet indrettet i den nedlagte gårds bygninger. 
 
Disse gentagne nummereringer har gjort gårdhistoriens udredning vanskeligere, end den, spændende over 
knap 200 år, kunne formodes at være. Den første udstykning og bebyggelse af parcellerne begyndte 
omkring 1830, men da der i almindelighed gik temmelig lang tid, ofte adskillige år, inden en sådan nybygger, 
måske af skattemæssige grunde, fik sit fæstebrev udstedt, kan det nøjagtige årstal for ejendommens 
grundlæggelse kun undtagelsesvis konstateres. 
 
Fra 1763, hvilket år gårdhistorien her er begyndt, og til 1792 er kilderne til denne i hovedsagen de årligt 
indsendte indberetninger. Efter 1792 haves ingen bevarede arkivalier, der giver op- lysning om gårdene, og 
den ældste fæsteprotokol for Alhedens kolonier begynder 1810 og dækker tidsrummet til 1853. D. v. s. at de 
mellem 1792 og 1810 angivne årstal ikke betegner noget ejerskifte, men at den nævnte da har haft gården. 
Ved overgangen til selveje blev kolonisternes skøder tinglyste, og fra den tid er de givne oplysninger i 
overensstemmelse med tingbogen, idet årstallet angiver tinglysningen. Idet følgende omtales alle de gamle 
gårde og de bebyggede, endnu bestående, parceller, hvis ejerforhold var tinglyst inden 1860. 
 
Gård gl. nr.1. 1763 ledig.1765 Hans Thomas Frank. Før 1779 Georg Frank, der blev gift med Marie 
Barbara Betzer, som tidligere havde været gift Frank, formentlig med ovennævnte H. T. F. Georg Frank 
udflyttede 1779 til Aarestrup. 
 
Nr. 2. 1763 Johan Georg Kling. 1765 Ludvig Wendel Risch. 1776 Johan Georg Keller. 1780 Christoffer 
Brauner, der udflyttede til Trehuse dette år. 
 
Nr. 3. 1763 Michael Märcher. Hans enke byttede ca.1779 med Philip Frederik Brauner på nr.16. Han 
udflyttede til Trehuse. 
 
Nr. 4. 1763 Nicolai Kling. 1765 Jacob Ernich. 1769 Sebastian Mai. Før 1778 Mathias Herold, der udflyttede 
til Ulvedal. 
 
Nr. 5. 1763 Lars Johansen Knurborg. Han var født i Kolding og blev smed i Havredal. 23.3.1764 fik han af 
kolonikommissærerne udleveret værktøj og materialer.1776 Peder Schmidt, der inden 1779 havde byttet 
gård med Jac. Peter Betzer på nr.15, som derefter udflyttede til Aarestrup. 
 
Nr.6. 1763 Jacob Peter Betzer, der 1779 udflyttede til Aarestrup 
 
Nr. 7. 1763 Johs. Møll (el. Mell). 1769 Christoffer Wacker-hausen, der udflyttede til Ulvedal. 
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Nr. 8.1763 Michael Majer.1776 hans enke. 1778 Henrik Majer, form. en søn af forannævnte, der udflyttede til 
Aarestrup. 
 
Nr.9. 1763 Wolfgang Fieler, som før 1779 byttede med Joh. Georg Fersch på nr. 21, hvorefter han udflyttede 
til Aarestrup. 
 
Nr.10. 1763 Philip Rautibusch. 1769 Joh. Jacob Brauner, der udflyttede til Trehuse. 
 
Nr.11 (2). 1763 ? 1765 præsten Tobias Oswald. 1776 Philip Morast. 1787 Jacob Morast. 1840 Joh. Philip 
Morast, en søn af forann. 1865 Jac. Morast, en søn af forann. 1869 Ole Chr. Jespersen. 1881 Christian 
Stigsen, hvis hustru Johanne Cath. Hansen efter hans død blev gift med Jacob Würtz, der fik skøde 1887. 
1918 Jakob Jakobsen.1951 Jens Jakobsen. - 22 ha. Fra gården er udstykket 5 parceller. 
 
 
Nr. 12 (3). 1763 Christoffer Wackerhausen. 1770 Jacob Wackerhausen. 1801 Johan Philip Adam Würtz, der 
var gift med Anna Cathr. Wackerhausen. 1840 Joh. Adam Würtz, der efter faderens død overtog gården. 
1874 Philip Fr. Würtz. 1909 Georg Jenssen-Tusch og Niels Petersen. S. å. Daniel Würtz. 1914 Joh. Georg 
Berthel. 1925 Niels Jeppesen. 1935 Jeppe Nielsen. 1942 Nielsine Nielsen, f. Laursen. 1949 Joh. Christoffer 
Bitsch. 1950 Robert Astrup. -19 ha. 
 
3b. 1843 Joh. Adam Würtz. 1874 Joh. Christoffer Würtz. 1898 Severin Olesen.1901 hans enke Rosine 
Olesen, f. Würtz, der blev gift med Jacob Danielsen, som fik skøde 1905. 1939 Mejnert Danielsen. Der er 
desuden udstykket 2 parceller fra gården. 
 
Nr.14 (b).1763 Georg Frank (d.æ.).1780 Christoffer Wacker-hausen.1787 Thomas Langmark, der var den 
første danske gårdmand i kolonien og fik indfæstning i h. t. rentekamrets resolution af 31.1. 1789. Han afstod 
dog kort efter gården til sin svigersøn Laurits Jensen, der før havde været byens hyrde. Efter hans død inden 
1810 giftede enken sig med Georg Frank (d. y.), som havde gården til 1840, da den blev overtaget af Johs. 
Bitsch. 1868 Jacob Morast, gift med Susanne Marg. Bitsch. 1880 Laust Nielsen. 1886 Knud Jacobsen, der 
samme år mageskiftede med Hans Jensen. t890 Joh. Georg BSrthel.1930 Gunnar Holm Jensen.1943 
Marinus Bitsch.1943 Richard Sørensen. -- 27 ha. Gården er udflyttet fra byen. 1 ejendom og flere parceller 
er udstykket. 
 
Nr.15 (6). 1763 Jac. Peter Betzer. 1780 Peder Smith. 1787 Peter Schrøder (muligvis den samme). 1792 
Philip Bitsch, der stammede fra Grønhøj, og som 1830 afstod gården til Daniel Philip Johannes Bärthel og 
hustru, f. Würtz. sen Bitsch.1856 Johs. Bitsch, søn af forannævnte.1868 Peder Chr. Jensen. 1884 Niels 
Pedersen. 1885 Niels Nielsen Daugbjerg. 1886 Laust Nielsen. 1887 Vilh. Andersen. 1889 Niels Peter 
Nielsen. 1901 hans enke Mette Marie Sørensen, som blev gift med Jacob Stordal, der fik skøde 1921 Alexei 
Mosgovoi. - 28 ha. 
 
6 b. 1857 Frederik Bitch. 1890 Johan Bitch. 1915 Frederik Bitsch- 26 ha. Fra denne parcel er atter udstykket 
1 gård og mange byggegrunde i Frederiks by. Under matr. nr. 6 hørte Havredal kro. Da Philip Bitsch og hans 
hustru Marie Cathr. Winkler var døde, han 1826, hun 1832, viste skiftet efter dem 17. 10.1832, at de efterlod 
sig 532 rdlr., hvilket kunne tyde på, at kroholdet havde været ret indbringende. Efter at deres søn Daniel 
Philipsen Bitsch havde afstået gården, o.1856, blev kroen fraskilt, mens gården formentlig samtidig 
udflyttedes til dens nuværende beliggenhed. Siden 1857 har Havredal kro, som efter afstemning blev ejer ; 
nedlagt 1908, haft følgende ejere: 
 
1857 Johannes Bitsch. .1859 Hofmann D. Kloth, købmand i Skive.1861 Søren Madsen Pedersen.1868 
Peder Philipsen Bitsch. domi 1870 Rasmus Tyirslev Bennetzen. 1873 Laurs Christensen. 1876 Chr. 
Kirkegaard. 1878 Frederik Finderup. 1885 Jens Chr. Sørensen (Adamsen), der var gift med Fr. Finderups 
datter. 1901 Chr. Krag Christensen Graugaard. 
 
Nr.16 (7). 1763 Nicolai Herbelsmith.1768 Philip Fr. Brauner, der som omtalt foranstående byttede med 
Michael Märchers, enke.1787 Mathias Märcher. Ca.1800 Joh. Michael Würtz, en søn 1827 af Joh. Adam 
Würtz i Havredal. 1840 sønnen Frederik Würtz, der 10.9.1859 udstedte en obligation på 200 rdl. til Frederik 
Laier i Aarestrup. 1868 Daniel Würtz. 1874 Anders Brandt Sørensen. 1875 Jens Chr. Christensen.1876 Chr. 
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Meldgaard.1877 Ole Peder sen. 1881 Chr. Jensen Munch. 1897 Kresten Kristiansen Munch. 1934 Kristian 
Kristiansen Munch. 1942 Anton Mogensen. - 38 ha. 
 
Gården er udflyttet, og der er udstykket 4 ejendomme. 
 
Gård nr. 17 (8). 1763 Michael Agricola, som 1785 afstod gården til sin svigersøn Johan Nicolai Laier. Han 
døde 1820, hvorefter sønnen Johan Georg Laier 1839 overtog gården.1875 Ane Marie Laier. 1883 Knud 
Jacobsen. 1884 Jens Pedersen. 1886 Jens Sørensen (Adamsen). 1901 Chr. Christensen Graugaard. 1906 
Niels Peter Jørgensen, slagterm. 1913 Peder Munk.1924 Mads Kristian Gantzhorn (en efterkommer af 
kolonisten Adam Gantzhorn i Frederiks mose, Torning sogn, der 1779 omtales som en stræbsom og lovende 
kolonist). -10 ha. 
 
Fra gården, der nu ligger uden for byen, er udstykket 4 ejendomme samt flere mindre parceller. 
 
Nr.18 (9). 1763 den reformerte præst Johannes Pfarr. 1764 Joh. Mølls enke. 1787 Joh. Philip Morast. Før 
1810 Peter Bitsch, der stammede fra Grønhøj. 1844 Joh. Christoffer Bitsch. 1874 Daniel Bitsch. 1902 Birgitte 
Marie Christensen. 1907 Jacob Peter Bitsch. Nuværende ejer Karl Bitsch. - 23 ha. 
 
Gården er udflyttet, og der er udstykket 3 ejendomme samt flere mindre parceller. 
 
Nr.19 (10).1763 Henrik Wurtz.1772 Joh. Adam Wurtz.1814 Henrik Würtz. 1844 Johannes Würtz. 1890 Peter 
Henrik Würtz. 1912 Søren R. Sørensen, hvis enke Kirstine Sørensen, f. Würtz, nu ejer gården. De fem første 
ejere efterfulgte hverandre som fader og søn, og gården er den eneste i sognet, som fra 1763 uafbrudt har 
været i samme slægtseje. - 20 ha. 
 
Der er udstykket 4 ejendomme og 2 mindre parceller. 
 
Nr. 20 (21). 1763 Joh. Georg Brauner. 1787 Joh. Georg Winkler, gift med Anna Rosine Brauner. 1812 
flyttede han til Skygge, Kragelund sogn, hvor han byttede gård med Anders Rydahl. Denne havde gården i 
Havredal til 1815, da han byttede med Peder Rasmussen fra Karup, som var gift med Anna Barbara Harritz, 
datter af Peter Harritz i Havredal. P. R. var lægdsmand. 1827 Peder Johansen (Almind), der var søn af Johs. 
Bitsch i Benslehøj, men havde opholdt sig i Almind. 1850 Johs. Peter Bitsch (Almind). 1888 Joh. Georg 
Johansen (Almind). 1890 Joh. Georg Pedersen (Saugmann). 1897 Th. Pedersen (Saugmann). 1947 Marinus 
Saugmann. S. å. Aksel Pedersen Saugmann. - 20 ha. 
 
2 ejendomme er udstykket. 
 
Gården var allerede ca.1800 udflyttet til dens nuværende beliggenhed. (Se matr. nr. 21 i Grønhøj.) 
 
Nr. 21 (11). 1763 Joh. Adam Roth. 1773 Joh. Georg Fersch som byttede med Wolfgang Fieler. 1787 
Andreas Fieler. Før 1792 Johannes Jung, der var fra Firehuse; han nævnes 1801 som tysk kolonist og 
væver. 1838 sønnen Joh. Georg Jung, der kom på aftægt 1859. Forinden havde han afstået gården til Peder 
Jensen (Saugmann?). 1887 Joh. Georg Pedersen (Saugmann). 1904 Th. Pedersen (Saugmann). 1905 
Laurits Jensen. 1942 Morten Hvam. - 10 ha. 
 
11 b. 1856 Johannes Jung. 1903 Johan Georg Jung. 1944 Robert Pedersen. Fra gården er desuden 
udstykket 3 ejendomme. 
 
Nr.22 (12). 1763 Frederik Dickes. 1787 Peder Harritz. 1825 Johan Philip Philipsen (Würtz?), 1840 Johannes 
Morast. 1874 Peter Brauner. 1882 Kirsten Jensen, der blev gift med Jacob Philipsen Stordal 1885. 1939 
Anton Philipsen Stordal. 1940 Th. Andersen. - 21 ha. 
 
Gården er udflyttet, og der er udstykket 1 ejendom samt en del parceller, der nu hører under andre gårde. 
 
Nr.23 (13). 1763 Mathias Herold. 1780 Sebastian Winkler d. æ. 1801 sønnen Johannes Winkler, der var 
gmd. og bøssemager. Han efterfulgtes 1850 af sin søn Daniel Winkler. 1857 Peder Madsen, der blev gift 
med D. Winklers enke. 1872 Niels Madsen. 1878 Niels Chr. Jensen. 1881 Chr. Sørensen. 1890 Søren Peter 
Christiansen. 1911 hans enke Else Kirstine Kristiansen. 1917 Jens Stordal. 1941 Marinus Bitsch. - 23 ha. 
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13 b. 1846 Johannes Winkler. 1863 Jens Chr. Jensen, Dollerup mølle. S. å. Chr. Frandsen. 1880 Jens Chr. 
Jensen, Dollerup Mølle, der formodentlig havde penge stående i ejendommen.1886 Johs. Brauner.1891 Carl 
Chr. Pedersen.1903 Martinus Andersen. 1939 Lars Larsen. 
 
13 e. 1855 Jens Christian Jensen. Ejendommen tilhørte senere smed Jens Damgaard Jensen. Nuværende 
ejer Kristian Philbert. Der er desuden udstykket 2 ejendomme fra gården, der er udflyttet. Nr.24 (14). 1763 
Georg Hoel, der havde gården til sin død i 1821. Da han ikke efterlod sig sønner, efterfulgtes han af Georg 
Philip Fr. Brauner, en søn af skoleholder Christoffer Brauner, med hvem Georg Hoel eller hans kone, 
Elisabeth Hermann, ifl. fæsteprotokollen synes at have været beslægtet. 1859 Line Maric Brauner, der 1864 
blev gift med Joh. Georg Bitsch. 1895 Jacob Christiansen. 1905 Jacob Mogensen. 1927 Kristian Mogensen. 
1931 Jacob og Ane Kristine Mogensen. 1942 Kristian Pedersen - 17 ha. 
 
14 b. 1857 Joh. Conrad Bitsch.1881 Peder Christoffersen (Hermann).1882 dennes svigersøn Hans Nielsen. 
1929 Johan Nielsen. Der er desuden udstykket 4 ejendomme. 
 
Nr. 25 (15). 1763 Johan Wendel Risch. 1801 Johannes Betzer fra Aarestrup. Før 1810 Philip Adam Würtz. 
1842 sønnen Jacob Würtz. 1880 Joh. Georg Bitsch. 1883 Søren Theill. 1888 Søren Chr. Jensen. 1898 Joh. 
Georg Brauner. 1942 Marie Frederikke Brauner. - 22 ha. 
 
15 b. Ca.1834 Andreas Winkler, der var gift med Cathr. Marg. Würtz. Han kaldes husmand og snedker. I 
1842 havde han endnu ikke fået sit fæstebrev, hvilket dog skete det følgende år. 1871 Niels P. Andersen 
(Yssing). 1878 Joh. Philip Adam Winkler. S. å. Kjeld Iversen. 1881 Jens Andr. Christiansen. 1895 Daniel 
Danielsen. 1928 Frederik Brauner Danielsen. 
 
15 e. 1859 Peder Danielsen (Vattrup), der var sønnesøn af gmd. senere hmd. Mathias Märcher i 
Havredal.1895 sønnen Søren Danielsen. 1916 Peder Pedersen. 1925 Peder Vajhøj. 1928 P. Kr. Vajhøj. 
 
Der er desuden udstykket 1 ejendom og en mindre parcel. Nr. 26 (16). 1763 Philip Morast. 1770 Joh. Philip 
Wendel Risch. 1832 Joh. Philip Bitsch. 1857 Søren Jensen Oustrup. 1870 Joh. Conrad Bitsch. 1874 Thomas 
Nielsen Rude. 1877 Clemmen Jørgensen. 1882 Søren Laursen. 1885 Elisabeth Marg. Ovesen. 1886 Niels 
Nielsen Daugbjerg. 1890 Ove Sørensen. 1909 Marie Sørensen. 1912 Jens Chr. Eriksen. 1948 Reinhold 
Andersen. 16 ha. Fra gården, der er udflyttet, er udstykket 7 ejendomme. 
 
Nr. 27 (17). 1763? 1765 Sebastian Winkler d. æ., der 1779 overtog nr. 23 efter Mathias Herold. Begge 
gårdene blev 1780 drevet sammen, men 1787 havde Sebastian Winkler d. y. overtaget gården. Han flyttede 
snart efter til Torning sogn, hvorefter gården o.1800 blev overtaget af broderen Jacob Winkler. Han flyttede 
til Nipgaard i Vium sogn, og hans søn Johs. Winkler fik 1832 gården. 1855 dennes søn Johan Winkler, som 
185i afstod gården til sin broder Jacob Winkler. 1867 Frederik Laier. 1873 Villads Nielsen.1874 Søren 
Johansen. 1883 Anton Pedersen.1898 Johan Georg Brauner.1908 Søren Kr. ThØgersen.1914 Johs: 
Nielsen. 1914 Johan Nielsen. 1918 Stendalgaard og Frederiks savværker. 1931 Frits Vald. Bønsøe. 1945 
Svend Aage Bønspie. 1950 Eilif Johansen. - 14 ha. 
 
17 b. 1855 Philip Frederik Winkler. 1859 Johan Peter Philfbert.1869 Søren Christensen.1886 Ole Chr. 
Jespersen.1891 Johan Jespersen. 1894 Ole Chr. Jespersen. 1908 Laurids Jespersen. 
 
17 c. 1857 Johs. Winkler. 1869 Frederik Bitsch. 1890 Joh. Daniel Bitsch. 1893 Jens Peder Jensen (Ulvedal). 
1917 Jens Chr. Jensen. 1918 Johs. Chr. Laursen. 1921 købmand Jens Chr. Nielsen, Karup. 1928 Peder 
Jensen. Fra gården er desuden udstykket 3 mindre parceller. 
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Nr. 28 (18). 1763 Joh. Adam Boeckler. 1787 Johs. Boeckler. 1792 Michael Rost, som inden 1801 havde 
byttet med Christoffer Brauner i Firehuse, der stammede fra Havredal og senere blev skoleholder i 
byen.1838 hans søn Johannes Christoffer Brauner. 1875 Poul Hansen. 1878 Niels Peter Nielsen. 1879 Poul 
Hansen. 1886 Mourits Jensen. 1915 Johannes Petersen. - 22 ha. 
 

 
Det oprindelige stuehus til matr. nr. 18 i Havredal ca. 1908 

 
18 b. 1857 Joh. Wendel Winkler. 1867 Mikkel Nielsen. 1869 Philip Bärthel. 1879 Peder Chr. Jensen. 1901 
Chr. V. Poulsen. 1925 Johs. Jensen. Desuden er der udstykket 2 ejendomme og 2 mindre parceller. 
Nr. 29 (19).1763 Philip Rauth.1801 Georg Philip Rauth.1834 Joh. Georg Brauner, der var søn af skoleholder 
Christoffer B. 1866 sønnen Philip Frederik Brauner. 1984 Jens Nielsen (Dahl). 1914 Johs. Petersen, der 
lagde gården under matr. nr. 18. Der er udstykket 2 ejendomme og mange byggegrunde i Frederiks by. 
 
Nr. 30 (20). 1763 Joh. Georg Adam Laier, der døde 1768, hvorefter enken, Anna Marg. Herbelschmidt, blev 
gift med Joh. Adam Würtz. Efter at denne 1779 havde overtaget faderen Henrik Würtz' gård, blev begge 
gårdene i nogle år drevet sammen. 1787 Gottfried Winkler. 1792 Johan Wendel Winkler. 1842 sønnen 
Daniel Winkler.1847 Philip Fr. Würtz.1850 Jens Pedersen.1871 Christian Winkler, der 1876 udflyttede 
gården. 1897 Johan Conrad Brauner. 1936 Marinus Bitsch. 1938 Hagbard Lund Moesgaard. - 24 ha. 
 
20 b. 1843 Philip Fr. Winkler, der døde 1844, hvorefter hans enke, Kirstine Marie Mortensdatter, der 
stammede fra Katballe, giftede sig med Jens Pedersen, som havde været plejesøn hos Georg Frank og 
derfor kaldtes Jens Frank, hvilket navn også blev knyttet til hans stedbørn (Morten Frank-Winkler). 1850 fik 
Jens Pedersen gården i Havredal, mens Ph. Fr. Würtz overtog parcellen.1869 Asmus Peter Christensen 
(Østergaard).1905 Chr. Christensen (Østergaard). 1945 Aage Jespersen. 
 
20 d. 1857 Joh. P. Winkler. 1879 Jørgen Christensen. 1883 Peter Philip Wendel. 1892 Jens Winkler. 1900 
Johs. P. Würtz. 1907 ,1ens Winkler. 1912 Johan Winkler. 
 
20 e. 1857 Joh. Wendel Winkler. 1867 Jens Pedersen. 1875Frederik Bitsch. 1890 Joh. Daniel Bitsch. 1929 
Ejnar Bitsch. Denne parcel udgør den nordlige del af Frederiks by. 
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Plan over Havredal by 1760 - 1780, med angivelse af hvortil gårdene udflyttedes. Tallene i parentes er 
de nuværende matrikelnumre. 
 

Aarestrup nr. 5 Trehuse nr. 3 Trehuse nr. 1 Ulvedal nr. 1 Aarestrup nr. 2 

Vestre gade 

Trehuse nr. 2 Aarestrup nr. 4. Aarestrup nr. 1. Ulvedal nr. 2 Aarestrup nr. 3 

11 (2) 12 (3) 13 (4) 14 (5) 15 (6) 

Landevejen Kolding - Skive 

20 19 (10) 18 (9) 17 (8) 16 (7) 

21 (11) 22 (12) 23 (13) 24 (14) 25 (15) 

Østre gade 

30 (20) 29 (19) 28 (18) 27 (17) 26 (16) 

 
Kilde: Valdemar Andersens "Alheden - Frederiks sogns historie" 
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Kolonifæstere i Havredal omkring 1839: 
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Grønhøj (Frederikshøj) 
 

 
 
Det var de først ankomne kolonister der fik plads i Havredal, og derfor fik Havredal udviklingsmæssigt et 
forspring i forhold til Grønhøj. Havredal var også større end Grønhøj og indberetningen fra 1765 viser at der i 
Havredal var 28 familier og 2 præster, medens der i Grønhøj var 16 familier. 
 
Endnu op mod 1900 skrives: 
 
Beboerne i Havredal er Hovedstadsmennesker, de har Skole og Kro, her er de største Fremskridt sket, 
medens f. eks. Grønhøj er en Menneskealder eller mere bagud for Tiden. - Man hører i Havredal ikke saa 
meget den tyske Akcent som i Grønhøj. Foruden Mergelen trænger Kolonisterne til Oplysning. I Grønhøj er 
Folk unægtelig adskilligt tilbage for Haurdalerne. Men - her kommer rigtignok det vanskeligste - 
Grønhøjboerne staar økonomisk langt bedre end Haurdalerne, hvis Driftsmaade til Gengæld er moderne. 
Forfatteren af ovenstående synes dog især at have søgt underretning hos beboerne i Havredal, blandt hvilke 
han lader en berette: "I Grønhøj siger de: Vaas sagst du? - Der er de nemlig så grove i mælet. De kommer 
fra Main. Vi andre er fra en anden egn". 
 
Frank familiens tilknytning til Grønhøj: Michael Frank der boede i Ulvedal, byttede i 1787 gård med Henrik 
Maul i Grønhøj.  
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Krostue og købmandsgård i Grønhøj, tegnet 1899 af Valdemar Neiiendam  

 
 
Fra Grønhøj udflyttedes i 1779 4 gårde til Firehuse. Samme år udflyttedes 4 gårde til Resenfelde og 2 til 
Tohuse, således at der i alt udflyttedes 10 gårde. 
I Grønhøj blev gårdene anlagt og nummererede som i Havredal. Dog synes der ikke i Grønhøj at være sket 
en ny nummerering efter udflytningen 1779. Muligvis skyldtes dette, at der 1780 kun var 11 gårdbeboere 
tilbage i byen, og af disse havde de fleste 2 gårde at drive, dog med det forbehold fra myndighedernes side, 
at de underlagte gårde ved første lejlighed skulle overtages af unge folk. 1786 viser en fortegnelse, 
omfattende 20 gårde, at der da var 3 ledige gårde i byen (uden besætning) samt 3 dobbeltgårde, hvoraf 1 
vedblev at bestå med dobbelt jordtilliggende. En følge af disse forhold var, at en mand hyppigt flyttede fra en 
gård til en anden.l) 
 
Gl. nr.1. 1763 ledig.1765 Baltzar Lauth.1776 Jacob Hermann, der var gift med Anna Elisabeth Lauth. Han 
udflyttede 1779 gården til Firehuse. 
 
Nr.2. 1763 ledig. 1765 Daniel Harritz, som 1779 udflyttede gården til Resenfelde. 
 
Nr.3. 1763 Andreas Rettig, som snart efter flygtede fra kolonien. 1765 ledig. 1770 Leonhard Schønheiter. 
1773 Joh. Georg Maul, gift med Marg. Magdalene Schønheiter. Han udflyttede gården til Tohuse. 
 
Nr.4. 1763 Peter Dörr. 1776 Siegmund Dörr, som 1779 udflyttede gården til Resenfelde. 
 
Nr.5. 1763 Georg Kriegbaum. 1773 Christoffer Philbert, gift med Magdalene Kriegbaum. Han byttede 1779 
med Johs. Jung lden yngre) på nr.13 og udflyttede derefter til Firehuse. 
 
Nr. 6. 1763 Christian Krath. Hans enke byttede 1779 med Johs. Lauth på nr.14, som udflyttede til Firehuse. 
 
Nr. 7. 1763 Silvester Schmidt. 1765 Leonhard Schønheiter. 1767 Andreas Hoel, gift med Eva Schønheiter. 
Han udflyttede 1779 til Tohuse. 
 
Nr. 8. 1763 Jacob Müller. 1765 ledig. 17G7 Joh. Konrad Kriegbaum, der 1779 udflyttede til Resenfelde. 
 
Nr. 9. 1763 Leonhard Schønheiter. 1765 ledig.1774 Johs. Rost, hvis enke 1779 byttede med Hans Jac. Dörr 
på nr.16. Han udflyttede gården til Resenfelde. 
 
Nr.10. 1763 Chr. Kumbler.1765 Johs. Jung (den ældre). 1779 Johs. Th. Jung, som udflyttede til Firehuse. 
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Nr. 11 (nuv. matr. nr. 2). 1763 Georg Erhardt.1765 ledig.1774 Johs. Peter Bitsch.1786 ledig.1801 Christoffer 
Dörr (d. æ.). 1842 Christoffer Dörr (d. y.), som døde 1843. 1847 Thomas Pedersen Bitsch, der havde været 
plejebarn i gården. 1902 Hans Rasmussen. 1904 Palle Peder Andersen. 1920 N. Chr. Jensen. Gården, 60 
ha, er flyttet ud på marken. - Udstykket: 
 
2c. 1834 Peder Bitsch.1872 Daniel Bitsch. 1897 Knud Lykkgaard Mogensen. 1909 Søren Christian Lausen. 
1925 Laurids Nielsen. 1928 Sigfred Nielsen, s. å. Simon Nielsen. 1931 Martin Henriksen. 1937 Marius Chr. 
Nielsen. 1943 Ejner Nielsen. 
 
2 d. 1860 Th. Pedersen Bitsch; s. å. Hans Thomassen; s. å. smed Peder Jensen; Peder Bitsch. 1901 Kristen 
Kristensen. 1935 Jens Peter Christensen. 1950 Jacob Sørensen. Desuden er der fra gården efter 1860 
udstykket 1 ejendom samt nogle byggegrunde. 
 
Nr.12 (3). 1763 Johs. Jung (d. æ.). 1765 Joh. Philip Maul. 1786 Henrik Maul, der 1787 byttede med Michael 
Frank i Ulvedal. Endnu i 1801 nævnes M. F. som gårdmand og kirkeværge, men det gik senere tilbage for 
ham, og han kom fra gården. Før 1810 Johs. Hermann. 1848 Jac. Hermann. 1897 Joh. Christoffer 
Hermnnn.1901 Anders Christensen Dalsgaard.1912 Just Christen Sørensen. 1929 Ingvard Sørensen. - 38 
ha. Der er efter 1860 udstykket 1 ejendom samt nogle byggegrunde. 
 
Nr.13 (4). 1763 Joh. Philip Maul. 1765? 1774 Johs. Junb (d. y.), der 1779 byttede med Christoffer 
Philbert.1817 Joh. Georg Philbert. 1851 Johs. Philbert. 1891 Philip Fr. Johansen ( Philbert). 1917 Thomas 
Johs. Philbert. Fra gården, der er udflyttet, og hvis areal er 37 ha, er der udstykket 1 ejendom og nogle 
byggegrunde. 
 
Nr. 14. (5).1763 Jacob Børger. 1765 ledig. 1774 Johannes Lauth, der 1779 byttede med Christian Kraths 
enke. 1793 Johan Georg Herold, der var gift l gang med Anna Elisabeth Krath. 1842 Johan Georg Herold (d. 
y.).1883 Jacob Georg Herold. 1920 Jens P. Pedersen. 1932 Kaj Kristensen. - 37 ha. Efter 1860 udstykket 2 
ejendomme. 
 
Nr.15 (6). 1763 Johs. Betzer.1765 ledig. 1774 Philip Philbert. 1786 Christian Kraths enke, der i nogle år drev 
gården sammen med nr.l4, indtil hendes søn, Frederik Ernst Krath, ca.1790 overtog den. 1839 Philip Krath, 
som døde 1845, hvorefter enken giftede sig med Joh. Christoffer Hermann. 1876 Philip Fr. Hermann. 1901 
Joh. Georg Herold. 1928 Thorvald Herold. - 26 ha. Der er efter 1860 udstykket 2 ejendomme. 
 
Nr.16. 1763 Conrad Münster.1765 ledig.1774 Hans Jac. Dörr, der 1779 byttede med Johs. Rost' enke. 1793 
Joh. Conrad Rost, der dette år udflyttede gården til Benslehøj.  
 
Nr.17 (7). 1763 Gottlieb Kädler. 1765 ledig. 1776 do. 1786 Joh. Peter Bitsch. Han var gift med Eva Jung, 
datter af Johs: Jung d. æ., som efter 1779 flyttede ind på nr.18. Disse to nabogårde blev herefter drevet i 
fællesskab, hvilket jo også var tilfældet andre steder i byen, men mens sådanne dobbeltgårde i regelen igen 
blev skilt, er her et eksempel på, at to gårde blev til een og indgik under samme matr. nr. 1800 Thomas 
Bitsch. 1829 Jac. Lauth, der var gift med Eva Cathrine Bitsch. 1866 Frederik Lauth. 1909 Th. Thomsen 
Lauth. 1935 Peder Saugmann. - 46 ha. 
 
Fra gården, der er udflyttet fra byen, er udstykket: 
 
7 b. 1855 Johs. Lauth. 1897 Johs. Brauner. 1898 Niels Chr. Larsen. 1935 Chr. Larsen. 1940 Marinus 
Larsen. 1944 Edvard Laier. 
 
7c. 1855 Thomas Bitsch. 1894 Konrad Kriegbaum. 1905 Jens Kristensen. 1912 Peter Rudolf Petersen. 1917 
Joh. Georg Johansen. 
 
Desuden senere udstykket 5 ejendomme og mange byggegrunde. 
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Nr.18. 1763 Philip Philbert.1765 ledig.1776 do. (se ovenfor). Nr.19 (8). 1763 Joh. Peter Bitsch. 1765 ledig. 
1786 Philip Maul; s. å. Andreas Maul? 1787 Peter Zimmermann, gift med Elisabeth Maul. Ca.1793 Michael 
Keller. Ca.1800 Johan Samuel Brauner, der stammede fra Trehuse. 1842 sønnen Joh. Georg Brauner.1846 
Berendt Otto Adolfsen, som var søn af lærer Adolfsen i Havredal. Han blev 1846 gift med Elisabeth Philbert, 
datter af gmd. Joh. Georg Philbert i Grønhøj, men døde 1850. Enken giftede sig derefter med Lars Chr. 
Petersen, som stammede frs Horsens. 1859 Mads Jensen. 1864 Jens Jørgensen, der var fra Skals. 1877 
Jørgen Jørgensen. 1918 Gregers Jørgensen, hvis enke nu er ejer af gården. Til denne har i mere end 100 år 
været knyttet Grønhøj kro. -- 37 ha. 
 
Til gården er der købt flere parceller, mens andre i tidens løb er frasolgt. Inden 1860 var udstykket: 
 
8 b. 1854 Lars Chr. Petersen. 1862 Joh. Georg Brauner. 1879 Jens Jørgensen, hvis enke, Ane Gathrine 
Maul, blev gift med Peder Bitsch. 1889 Andreas Maul. 1895 Jacob Kriegbaum. 1902 Johannes Kristian 
Johansen. 
 
Desuden udstykket 1 ejendom og flere byggegrunde, bl. a. til byens forsamlingshus og vandværk. 
 
Nr. 20. 1763 Leonhard Cramer. 1786 Johs. Bitsch. O. 1793 synes gården, ligesom den tilsvarende 
beliggenhed i Havredal, at være forsvundet. (Det er dog sandsynligt, at jorden derefter kom til at udgøre det 
senere matr. nr. 21.) 
 
Nr.21 (9). 1763 Peder Marquard. 1792 byttede han gård med Henrik Majer i Aarestrup. 1824 Joh. Peter 
Philbert. 1839 Joh. Peter Petersen Philbert. 1870 Peder Petersen Philbert.1877 Gregers Jørgensen, en søn 
af ovennævnte kromand Jens Jørgensen, hos hvem P. P. P. nok skulle have fået for store kridtregninger. 
Gregers Jørgensen var snedker og tømrer og blev gift med Gecilin Christensen fra Ans; ægteskabet blev 
dog kun kortvarigt, idet G. J. døde, hvorefter enken biftede sig nled Thomas Herold. 1923 Ghr. Marinus 
Herold. - 30 ha. 
 
Fra gården er udstykket 1 ejendom og en del byggegrunde i byen.  
 
Nr.22 (10) .1763 Jacob Bärthel. 1786 Leonhard Cramer. 1801 Christian Cranler. 1838 Georg Leonhard 
Gramer. 1870 Philip Fr. Cramer. 1872 Peter Cramer.1879 Anders Christensen Dalsgaard. S, å. Philip Fr. 
Gramer. 1889 Jørgen Jørgensen. Hovedparcellen har siden hørt under matr. nr. 8. -- Udstykket: 
 

 10 b. 1842 Georg Leonhard Cramer. 1867 Søren Ghristensen (Ravn). 1901 Chr. Christensen. 1911 
Søren Pedersen. 1920 Niéls Jensen. 1921 Chr. Fr. Andersen. 1942 Anders Bro Bach. 1945 Thomas 
Pedersen. 

 10 c. 1842 Philip D3rr. 1895 Ane Marg. Derr. 1897 Georg L. Christensen. 1899 herredsfuldmægtig 
Esmann, Viborg. 1905 Jac. Bitsch. 1906 Joh. P. Christensen Ravn. 1939 Th. Pedersen. 1944 Aage 
Jensen. 1946 Evangine Christensen. 1948 Carl Bønsøe.  

 
Nr.23 (11). 1763 Andreas Biedermann. 1765 ledig. 1776 do. 1780 Jac. Bärthel.1786 ledig, men blev drevet 
sammen med nr. 28, som Jac. Bärthel da havde overtaget.1793 Georg Krath.1824 Joh. eller Johs. Krath, der 
var gift med Marie Christine Bärthel; efter at J. Krath var død som unb mand, giftede hans enke sig med 
Peter Betzer fra Aarestrup, som 1839 fik gården. 1872 Philip Fr. Betzer.1897 Peder Philipsen Betzer.1938 
Ejnar Betzer. -18 ha. 
 
11 b. 1842 Philip Laier.1865 Joh. Ghristoffer Bitsch.1872 Jens Nielsen.1897 Chr. Christensen. 1899 Johs. 
Kr. Laursen.1901 Joh. Georg Lauth. 1906 Niels P. Laursen. 1920 Niels Leth Jørgensen. 1922 Joh.Johansen. 
1930 Ejnar Pedersen Bach. 
 
11 c. 1856 Daniel Krath. 1870 Joh. Georg Hertnann. 1895 Joh. Jac. Hermann. 1899 Niels Peter Hermann. 
1930 Jens P. Iversen Jensen. 1952 Magna Ramskov. 
 
Nr. 24. 1763 Chr. Blajmajer. 1765 ledig. 1776 do. 1786 Joh. Philip Philbert. 1793 Johs. Bitsch, der da 
udflyttede gården til Benslehøj. 
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Nr.25. 1763 Tobias Biedenbinder. 1765 ledig. 1776 do. 1786 Johs. Peter Cramer, som 1793 udflyttede 
gården til Benslehøj. 
 
Nr. 26 (12). 1763 Johs. Rost.1776 ledig.1786 Gonrad Marquard, hvis enke, Anna Cath. Philbert, senere blev 
gift med Thomas Jung, der 1801 var mand på gården. En af døtrene, Cathrine Marquard, der tidligere havde 
været gift Dörr, blev gift med Peter Cramer fra Benslehøj, der fik fæstebrev 1812 og 1834 nævnes som gmd. 
og smed. Han døde 1836, hvorefter gården 1839 fæstedes af Ghristoffer DOrr, der var Peter Gramers 
stedsøn, og soui formentlig allerede da havde haft den i nogen tid. 1844 Jac. DOrr. 1878 Lars Carl 
Ghristiansen. 1926 Thomas Krath. - 18 ha. 
 
12 b. 1842 Jac. Dörr.1847 Laurs Christensen, hvis enke, Bodil Kirstine Jensdatter blev gift med N. M. 
Rasmussen. 1893 Joh. Georg Bärthel. 1911 Joh. Jac. Bärthel. 1925 F. M. J. Høeg. S. å. Anton Marinus 
Jensen. 1932 Joh. Jac. Johansen. 1935 Martin Grønkjær Jensen. 1936 Martin Madsen. 1943 Hilda 
Christensen. 1945 Poul Møller Christensen.1946 Alfr. M. Petersen.1947 Magna Petersen.1952 Jens P. 
Iversen Jensen. 
 
Nr. 27 (13). 1763 ledig. 1765 do. 1786 Johs. Philbert. 1801 Leonhard Dhrr.1829 Joh. Michael Ddrr.1839 Jac. 
Derr.1867 Jac. Bitsch. 1871 Jac. Dörr. 1873 Philip Bitsch. 1890 P. Pedersen. 1910 Søren Mikkelsen.1938 
Aage Ejner Mikkelsen. - 38 ha. 
 
13 b. 1854 Peder Harritz. 1866 Poul Pedersen. 1867 Peter Bitsch. 1868 Niels Andersen.1877 Jens Nielsen. 
1891 Mikkel Sørensen. 1910 Andr. M. Jensen. 1931 Karl Kristensen. 1941 Andr. Petersen. -1932  
 
13 c. 1856 Ghristen Pallesen. 1897 Johan Harritz.Svend Aa. Andersen. Efter 1860 er desuden udstykket 1 
ejendom oå en byggegrund. 
 
Magnus Harritz har i 2007 oplyst følgende om 13 c: 
 

 1897 Johan Harritz (min bedstefar) 

 1916 Johan Kristian Harritz (min far) 

 1935 Svend Aa. Andersen 

 1941 Villy A. Nielsen (Bach) 

 1948 Johan Kristian Harritz (Det var en stor dag da min far efter 13 års hårdt slid kunne købe 
fødegården tilbage) 

 1961 Dagny (min søster) og Peder Lausen. 
 
Begge ejendomme (13b og 13c) er nu på andre hænder - sammenlagt med andre gårde. 
 
Nr. 28. 1763 Joh. Adam Kling.1765 Johs. Jung d. y.1776 ledig. 1786 Jac. Bärthel, der 1793 udflyttede 
gården til Sandkærgaarde. 
 
Nr.29. 1763 Gaspar Frischel. 1787 Michael Herold, gift med Magdalene Frischel. Han var 1793 ikke længer 
bosat i Grønhøj, og gården er sandsynligvis overtaget og udflyttet af Jac. Bärthel til Sandkærgaarde, hvilket 
navn tyder på, at der var tale om mere end een; Sandkærgaardes hartkorn blev ved den første matrikulering 
ansat til 2-2-0-1/z, hvilket var ca. det dobbelte af en enkelt gård (jfr. Sandkærgaarde). 
 
Nr. 30 (14). 1763 Joh. Georg Reeder.1765 ledig.1776 do.1786 nævnes den som Philip Philberts tidligere 
gård.1787 beboede han attcr gården, og 1801 var den overtaget af hans søn, Joh. Philip Philbert, der 1840 
afstod gården til sønnen Johs. Philbert, som døde 1841, hvorefter hans enke, Elisabeth Herold, blev gift med 
Daniel Maul.1879 Adam Winkler.1928 Jens Hansen. 1944 Andr. Dörr.1950 Edvard Laier. -18 ha. 
 
Nr. 21. Ved omtalen af gården gl. nr. 20 i Grønhøj er berørt, at denne gård - ligesom Havredal - synes at 
forsvinde ca.1800. I stedet fremkommer skolen med en tilhørende skolelod som matr. nr.1 og desuden matr. 
nr. 21. Denne udvikling, der tilsyneladende er ens i begge byer, er tydeligt nok en foranstaltning, som 
myndighederne har truffet, da byens jorder blev udskiftet. Herved silcredes formentlig skolen husrum i 
bygningerne fra den nedlagte gård samtidig med, at skoleholderen efter tidens skik fik tildelt en mindre del af 
bymarken, en hedelod og en kærlod ved Hjortedalen - fordelt efter samme princip, som anvendtes ved 
fordelingen af byens arealer mellem de enkelte gårde. Når denne fordeling imidlertid ikke kom til at omfatte 
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et areal usniddelbart øst for byen samt -- som det fremgår af udskiftningslcortet - en ret stor parcel langs 
den vestlige del af Hjortedalen, altså henholdsvis markjord og kær, matr. nr. 21, er der måske hermed tænkt 
på en kommende udstykning af husmandslodder, en mulighed, man måtte regne med. Hvor mange af de 7 
husmænd, som 1834 iflg. folketællingen boede på Grønhøj mark, der havde jord på nr.2l, ses desværre ikke, 
hvorimod der ved udstedelsen af skøde 1854 gives følgende oplysninger: 
 
21 a. Peder Pedersen Philbert (form. ejer af gården matr. nr. 9. Parcellen tilhører nu Celius Herolds gård). 
 
21 b. Johannes Krath. 1865 hans enke, Marie Cathrine Laier. 1872 Georg Leonhard Cramer. 1898 Joh. Jac. 
Harritz. 1914 Andr. Mikkelsen. 1915 Vilh. Christensen. 
 
21 c. Philip Dörr (se 10 c). 
 
21 d. 1858 Anders Mogensen iflg. skifteudskrift. 1866 Andr. Nielsen. 1876 kroejer Jens Jørgensen. 1877 
Peter Petersen Philbert. 1899 Chr. Jacobsen. 1909 Morten Nielsen. 1913 Johs. Bech. 1914 Hans Dall. 
(Herefter under Kongenshus.) 
 
21 g.1857 Fr. Philbert.1861 Philip Laier.1865 Joh. Christoffer Bitsch.1872 Jac. Dörr.1901 Th. Ph. Jac. 
Dürr.1905 Knud Lykkegaard Mogensen.1920 Carl Maagaard.  
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Nedenfor er en plan over Grønhøj by 1760 - 1793, med angivelse af hvortil gårdene udflyttedes. Tallene i 
parantes er de nuværende matrikelnumre.  
 

 
 
Kolonifæstere i Grønhøj 1839: 
 

 
  
  



55 
 

Ulvedal 
 
Nr. 1. 1778 Mathias Herold, som 1796 mod erstatning afstod gården til kongen. Den blev herefter plantør- og 
skovfogedbolig i Ulvedal plantage, der blev anlagt på dens jorder, og Mathias Herold blev ansat som 
plantagens første skovfoged. 
 
Nr. 2. 1778 Christoffer Wackerhausen. 1787 Michael Frank, der dette år byttede gård med Henrik Maul i 
Grønhøj. 1801 Georg Frank, der før havde boet i Aarestrup, men nu blev gift med Henrik Mauls enke, Mette 
Marie Schrøter. Ca.1805 Conrad Brauner, der var gift med Mette Marie Maul.1850 Joh. Georg Conradsen 
Brauner. 1897 Peder Chr. Pedersen. 1922 V. Vald. Sørensen. - 87 ha. Fra gården er udstykket 1 ejendom. 
 
Kolonifæstere omkring 1839: 
 

  
 

Aarestrup 
 
Nr.1. 1779 Henrik Majer. 1787 Peder Marquard, der havde boet i Grønhøj, men byttet gård med 
forannævnte. I801 Jens Christensen. Ca. 1814 Jens Svendsen. 1838 Andreas Jensen(Svendsen). 1877 
Søren Nielsen, der ved giftermål med Else Marie Rasmusdatter fik gården. 1913 Rasmus Andreasen. 1940 
Marinus Bitsch. 1941 Henry Andreasen. 1945 Aksel Würtz. 1950 Harry Hansen. 1951 Aksel Kristensen. 
1952 Jydsk Motorcompagni. 1952 Søren Jensen Sørensen og Carl Vilh. Sørensen.76 ha. Fra gården er 
udstykket 1 ejendom. 
 
Nr. 2. 1779 Jac. Peter Betzer. 1787 Johannes Betzer, en søn af forannævnte. 1801 Niels Nielsen (Bødker). 
1840 sønnen Niels i Vielsen.1844 arvefæste til Anton Christensen Balle, som var svoger til Niels Nielsen. 
1877 Chr. Andersen Balle. 1891 Anton Christensen Balle. 1927 Ejnar Marinus Balle. - 77 ha. Fra gården er 
udstykket 1 ejendom. 
 
Nr. 3. 1779 Jac. Peter Betzer, der altså oprindelig havde 2 gårde i Aarestrup.1801 Philip Betzer.1824 Johs. 
Philip Betzer. 1876 Jac. Betzer.1918 Konrad Betzer.- 99 ha. Fra gården er udstykket 1 ejendom. 
 
Nr. 4. 1779 Georg Frank. 1801 Christen Sørensen. Ca.1808 Jens Nielsen.1810 Jens Christensen 
(Vallerbæk).1854 Joh. Philip Bitsch.1890 Jens Christensen Bitsch (Philipsenl.1918 Chr. Frandsen og N. S. 
Nielsen.1920 Marinus Andersen.1938 hans enke Kirstine Andersen.- 60 ha. 
 
Nr.5. 1779 Joh. Georg Fersch, der døde som indsidder og almisselem i Aarestrup. 1801 Peder Christensen, 
gift med Kirstine Marg. Fersch. 1838 Frederik Laier. 1881 Joh. Peter Laier.1920 Joh. Christian Laier.- 91 ha. 
Der er udstykket 1 ejendom og nogle parceller. 
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I Aarestrup har gårdene endnu ret store arealer, hvis ringe bonitet i nogen grad opvejes af frodige engdrag. 
Her -- som i sognets modsatte ende ved Resenfelde - synes endnu at være muligheder for en yderligere 
udstykning, som fremtiden måske vil bringe. 
 
Kolonifæstere omkring 1839: 
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Trehuse (Østre Frederikshede) 
 

 
 
Udflytningen af 3 gårde fra fra Havredal til Øster Frederikshede senere kaldt Trehuse, skete omkring 
1780/81. De 3 gårde der blev flyttet var gårdene 2, 3, og 10 i Havredal der blev til Trehuses nuværende 
matrikel 1,3 og 2. De 3 gårde blev beboet af de tre brødre Johan Christopher, Johan Philipp Friederich og 
Johan Jacob Breuner. 
 
Christopher Breuners gård blev på et tidspunkt kort efter udflytningen overtaget af hans kones broder 
Sigmund Dörr. Jacob Breuners gård blev beskrevet således: 
 
Stuehuset, 8 fag, loft over alt med 8 døre, indrettet således: 
 
a. Een stue østen i huset, 4 fag med 1 karm vinduer (vindver) og een enkelt ditto samt fjælgulv 
b. Tværtimod til nord 1 kammer, to fag 
c. Forstue, et fag 
d. Vesten for een stue, tre fag med et vindue (vindve) udi 
e. Norden derfor et køkkenet (kykkened) 
f. Vesten i huset et kammer for sønden - og til køer og får for norden 
 
Laden, 9 fag med 2 døre og een liden fåresti, dør, 3 skilderum. 
Forsvarligt bygget og ligeså stråtækket med lyng men ej mønnet - ej udspækket, som sker til forår -3 lemme 
norden på laden.  
  
 
Kilde: Slægtsbog for slægten Breiner - Udarbejdet af slægtsarkivet i Viborg 
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Firehuse (Søndre Frederikshøj) 
 

 
 
 
Jakob Krath f. 1798 som var søn af Anna Marie Frank f. 1767 d. 1839 og Frederik Ernst Kradt f. 1759 d. 
1840, blev gårdmand i Firehuse, og stamfader til derværende slægt. 
 

 
Daniel og Cathrine Margrethe Krath pløjer med stude i Firehuse i starten af dette 

åhundrede. Fra Elsa Steen Sørensens bog Daniel Krath - En kartoffeltysker 
 
Nr. 1. 1779 Johannes Lauth, som endnu levede i gården 1801, da sønnen Jacob Lauth havde overtaget 
den. Han døde 1834 og efterfulgtes af Johs. P. Lauth. 1865 Jac. Krath.1900 Jakob Krath. - Fra gården, hvis 
nuværende areal er 81 ha, er udstykket 2 ejendomme. 
 
Nr. 2. 1779 Jac. Hermann, hvis enke, Anna Elisabeth Lauth, i 1801 drev gården, og endnu 1824 stod hun for 
styret i en alder af 70 år. Hun døde dette år, hvorefter sønnen Andr. Hermann fik gården, som han havde til 
1865, da sønnen Joh. Georg Hermann blev ejer. Allerede 1870 afstod han gården til Daniel Krath, der efter 
sigende fik den uden penge, da den opdyrkede jord omtrent var gået i lyng igen, og besætningen udgjorde 
kun 2 køer og 1 stud) 1918 Thomas Krath. 1926 Jacob Krath. - Gårdens nuværende areal er 49 ha, og der 
er udstykket 3 ejendomme. 
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Daniel og Cathrine Margrethe Krath foran Østergård i Firehuse i begyndelsen af dette  

århundrede (Gård nr. 2).  Fra Elsa Steen Sørensens bog Daniel Krath - En kartoffeltysker 
 
 
Nr. 3. 1779 Johs. Jung. 1801 Johs. P. Jung. 1837 Daniel Jung, der ca.1866 omtales som den rigeste Mand i 
Bygen. 1868 Jacob Jung. 1897 Jacob Christensen (Jung). 1938 Søren Christensen (Jung). -- Nuværende 
areal 106 ha. 
 
3b. 1834 Peder Jung.1868 Frederik Jung.1879 Daniel Bitsch. 1884 Peter Bitsch (Høker).1915 Peter 
Sjørslev.1917 Jørgen Hovmand.1918 Ferdinand Christensen. 1923 Charles Christensen. Denne ejendom 
langt ude på Firehuse hede vil endnu huskes af mange i sin gamle skikkelse, en enkelt lav, lyngklædt 
våning, uden et træ eller en busk til at mildne den store, nøgne ensomhed med kilometerlange afstande til 
nærmeste nabo. Desuden er der fra gården udstykket 1 ejendom. 
 
Nr. 4. 1779 Johs. Th. Jung. 1787 Christoffer Bräuner, der var fra Havredal og tidligere havde haft en gård i 
Trehuse. 1801 Michael Rost, der mageskiftede med en gård i Havredal. Han døde 1815 og efterfulgtes af 
sønnen, Johs. Rost, der ligeledes døde som ung mand i 1826. 1834 Jac. Krath, der var fra Grønhøj og gift 
med Eva Lauth. Heller ikke han fik nogen lang levetid, idet han døde 1841. 1875 Frederik Krath. 1901 Ph. 
Fr. Harritz. Gårdens areal er 56 ha, og der er udstykket 2 ejendomme. 
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Gammel gård i Firehuse - Mtr. nr. 4a. 

 
 
Disse fire gårde i Firehuse dannede i ældre tid et lille samfund for sig, der knyttedes endnu stærkere 
sammen ved familiebånd. I 1801 var folketallet 31 personer; heraf 3 ægtepar og 1 enke husbondsfolk, 1 
ægtepar var aftægtsfolk,1 enkekone brugtes som jordemoder. 1 ugift ung mand var væver (ligesom 1 af 
gårdmændene). 1 ugift mand var smed. 7 var tjenestefolk, alle af tyske navne. 
 
Kolonifæstere i Firehuse omkring 1839: 
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Resenfelde (Vestre Frederikshøj) 
 

 
Gårdene i Resenfelde - Fra Valdemar Andersens 

bog "Alheden - Frederiks sogns historie" 
 
 
 
Nr.1. 1779 Joh. Conrad Kriegbaum. 1801 Christoffer Kriegbaum. 1838 Jacob Kriegbaum. 1890 Johs. 
Kriegbaum. 1928 Jac. Kriegbaum. 1945 Søren Jørgensen. 1949 Daniel Johansen. Gårdens areal er 46 ha. 
 
Nr. 2. 1779 Siegmund Dörr, som snart efter flyttede til Trehuse. 1787 var gården ledig og beboelsen udlejet. 
1801 Philip Fr. Harritz. 1838 Jac. Harritz. 1865 Philip Harritz. 1905 Jac. Harritz. 1908 Philip Harritz. Gårdens 
areal 61 ha. 
 
Nr. 3. 1779 Daniel Harritz.1789 Joh. Samuel Harritz.1801 Jac. j Frederik Harritz. 1838 Joh. Samuel Harritz. 
1861 Joh. Jac. Brauner. 1878 hans enke. 1889 Joh. Philip Harritz. 1895 Joh. Jac. Samuel Harritz. S. å. Emil 
Aug. Jensen. 1900 Jens Chr. Jensen. 1907 Johs. Harritz. Gårdens areal 52 ha. 
 
Nr. 4. 1779 Hans Jac. Dörr. 1787 og 89 var gården ledig og udlejet til beboelse. 1801 Johs. Kriegbaum. 
1838 Christoffer Kriegbaum, der blev sognefoged. 1893 Joh. Georg Kriegbaum. 1907 skøde fra Philip Fr. 
Johansen til Joh. G. Kriegbaum. 1923 Marie Magdalene Kriegbaum. 1935 Johs. Kriegbaum Johansen. 1948 
Marinus Bitsch. 1950 Laurits Fisker. Arealet er 58 ha. 
 



63 
 

 
 
 
Mens de to Dörr'er ret hurtigt forlod Resenfelde, blev slægterne Kriegbaum og Harritz rodfaste på stedet og 
ejede gennem flere generationer de fire gårde, en tradition der dog nu for slægten Kriegbaums 
vedkommende er brudt. Man vil bemærke, at der ikke er sket nogen udstykning eller opstået nye 
ejendomme fra Resenfelde; dog er der fra samtlige gårde frasolgt betydelige hedearealer. -1787 var de to 
ledige gårde udlejet til henholdsvis strømpehandler Niels Thestrup, 70 år, gift med Karen Majlund, 28 år, og 
til strømpehandler Christen Pedersen, 60 år, gift med Anna Nielsdatter, 70 år, og her boede desuden Maren 
Pedersdatter, 51 år, og hendes uægte datter af samme navn, 30 år, og disse ernærede sig ved 
strømpebinding. 
 

 
Gade i Resenfelde ca. år 1900 
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Kolonifæstere omkring 1839: 
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Tohuse (Nordre Frederikshøj) 
 
Gårdene i Tohuse: 
 
Nr. 1. 1779 Andreas Hoel. Ca. 1800 Andreas Maul, en søn fra nabogården. Ca.1840 Joh. Georg Maul. 1879 
Andreas E. Maul. 1887 Erik Laier. 1925 Edvard Laier. 1945 Ejnar Christensen. Nuværende areal 41 ha. 
Udstykket er: 
 
I b. 1855 Daniel Maul. 1879 Peter Maul. 1904 Søren Mikkelsen. 1910 Peder Pedersen. 1911 Søren 
Pedersen. 1913 Peder Cramer. S. å. Vilh. Christensen. 1915 And. Mikkelsen. 1916 Jac. Kristiansen. 1923 
Jens Kristiansen. 1927 Laust Johansen. Desuden udstykket 2 ejendomme. 
 
Nr. 2. 1779 Joh. Georg Maul. Ca.1800 sønnen Joh. Georg Maul. 1832 Andr. Georgsen Maul. 1871 Fr. 
Frederiksen. 1876 Andr. Isager. 1882 skolelærer Chr. Christensen.1897 Jac. Julius Christensen. 1930 Th. 
Christensen. 1947 Ove Saugmann Herold. 194J Johs. Bärthel. Gårdens areal er 27 ha, og der er udstykket 4 
ejendomme. 
 
Gårdfæstere omkring 1839: 
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Sandkjærgårde 
 
I Sandkjærgårde findes den sidste oprindelige kartoffeltysker bygning. Gårdene var i mange generationer i 
familien Bärthels eje. 
 
Ældre fotos Sandkjærgårde: 
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Gårdene i Sandkærgaarde - Fra Valdemar Andersens bog "Alheden - Frederiks sogns historie": 
 
Nr.20. (Grønhøj) 1793 Jacob Bärthel. Ca. 1805 Daniel Bärthel, der var sognefoged og lægdsmand. 1848 
Joh. Georg Danielsen Bärthel. 1887 Daniel Bärthel. 1925 Joh. Georg Bärthel. S. å. Dagmar Bärthel. 1935 
Ingvard Nielsen.19 ha. 
 
20 b. Denne gård var den anden af de to, Jac. Bärthel udflyttede. At han desuden må have forpligtet sig til at 
opbygge 2 gårde ses af, at den her omhandlede i 1801 var udlejet som beboelse for en sadelmager Laust 
Johansen. Ca. 1805 blev den overtaget af sønnen Andreas Bärthel. 1848 fik Johs. Andr. Bärthel fæstebrev. 
1882 Joh. Fr. Bärthel. 1914 Johs. Bärthel. - 47 ha. 
 
Fra Sandkærgaarde er desuden udstykket 4 ejendomme. 
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Nutidigt foto 

 
 

 
Det kongelige nøgleskilt og nøgle  

fra Sandkjærgårde 
 
 
 
   



69 
 

 
 
 
 

Benslehøj 
 

 
 
 
 
Gårdene i Benslehøj: 
 
Nr.15. (Grønhøj.) 1793 Joh. Conrad Rost. 1845 sønnen Philip Frederik Rost. 1874 Andr. Christoffersen 
Hermann. 1887 Daniel Andreasen Hermann. 1913 Søren Christensen Bach. 1937 Chr. Bach. 1946 Marinus 
Bitsch. 1947 Kresten O. Johansen. - 39 ha. Fra gården er udstykket 4 ejendomme. 
 
Nr.16. (Grønhøj.) 1793 Johannes Bitsch. 1829 Conrad Bitsch. 1858 Johannes Bitsch. 1878 hans enke, Ane 
Cathrine Harritz. 1889 Joh. Conrad Bitsch. 1918 Marie Philipsen Bitsch. 1931 Johannes Bitsch. - 47 ha. Fra 
gården er udstykket 2 ejendomme. 
 
Nr.17. (Grønhøj.) 1793 Peter Cramer. 1834 Jac. Cramer.1867 Johannes Cramer.1903 Joh. Georg 
Gramer.1945 Thorvald Johansen. - 68 ha. 
 
Udstykket er 1866 1 gård til Skansen. 
 
Kolonifæstere omkring 1839: 
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Tidstavle 
 

30-11-1751 Kgl. forordning om hedernes opdyrkning 

01-03-1759 Legationsråd Moritz fremsender forslag om Alhedens kolonisation. 
27-03-1759 A. G. Moltke giver Moritz besked orn at påbegynde hvervning af kolonister. 

23-04-1759 Opråb i Pfalz angående udvandring tit Danmark. 

24-10-1759 De første kolonister ankommer tlt Alheden. 

12-02-1760 Byggeplaner over kolonisternes gårde.godkendes af rentekammeret 

01-05-1760 Der ankommer ca. 100 familier til Alheden 

29-07-1760 Johann Thomas Frank ankommer til Frederiksdal med sin kone Eva Magdalena 
Benz og sønnerne Johann Georg Frank og Johann Michael Frank 

09-09-1760 Kgl. resolution om bortvisning af opsætsige kolonister 

06-09-1761 Alle beboere i Havredal i deres huse. 

02-11-1761 Alle beboere i Grønhoj i deres huse 
1761 Johann Thomas Frank – Årlig indberetning Frederikshede (Havredal) - Gård nr. 55 -  

En god gammel bonde 

1762 68 kolonistfamilier bortvises 

1763 95 familier rejser fra kolonierne 

26-04-1763 Johann Thomas Frank - På liste over kolonister af nogenlunde god håb 

29-08-1763 Johann Thomas Frank - Gård nr. 13 havredal – Tildet pladser og hele huse 

21-09-1763 Johann Thomas Frank - Fæstebrev på tysk 

1764 Johann Thomas Frank - Efterår på liste over tildelt sæderug. Årlig indberetning 
Frederikshede 1. 1 søn. 

1764 Johann Georg Frank – Årlig indberetning Frederikshede 13 

19-06-1764 Koloniforvalter Kjærsgaard ansøger orn en kirke til kolonisterne. 

31-12-1764 Kolonister får deres fæstebrev på dansk. Herunder også Johann Thomas Frank og 
hans søn Johann Georg Frank 

1765  42 kolonistfamilier rejser 

1766 Johann Thomas Frank - Årlig indberetning Frederikshede 17. En god gammel 
bonde. 

1766 Johann Georg Frank - Årlig indberetning Frederikshede 29. 2 børn. En ung god 
bonde. 

16-04-1766 Frederiks kirke indvies 

10-12-1774 Koloniforvalteren ansøger pA kolonisternes vegne om yderligere 10 års skattefrihed. 

1774 Pastor Oswald ansøger om at få en præstegård 

1774 To ledige gårde udlægges til en præstegård. 

1778 Der udflyttes 2 gårde til Ulvedal 

1779 Der udflyttes 5 gårde til Aarestrup. 

1779 Der udflyttes 4 gårde til Firehuse. 

1779 Der udflyttes 4 gårde til Resenfelde. 

1779 Der udflyttes 2 gårde til Tohuse. 

1779 Johann Georg Frank udflytter til Årestrup fra Frederikshede 
1779 Johann Thomas Frank dør 

1780 Der udflyttes 3 gårde til Trehuse. 

1781 Johann Georg Frank får en søn som også navngives Johan Georg Frank 

Før 1787 Johann Michael Frank - Husmand og kirkeværge i Grønhøj 

1787 Johann Michael Frank bytter sin gård i Ulvedal med Henrik Maul i Grønhøj. 

1787 Karup bliver annex til Frederiks 

25-05-1788 Rentekammeret henvender sig til kongen angående plantager på Alheden 

04-07-1788 Kongen godkender kammerets forslag om plantageanlæg 

10-11-1790 Rentekammeret køber Stendalgaard. 

1793 Der udflyttes 3 gårde til Benslehøj 

1793 Der udflyttes 2 gårde til Sandkærgårde. 
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21-08-1802 Kolonisternes friheder, dog ikke tiendefriheden, ophæves. 

26-04-1809 Frederiks præstegård brænder 

Ca. 1815 Johan Georg Frank (Den yngre) overtager gård nr. 14 i Havredal 

1820 Johan Michael Michaelsen Frank som er søn af Johann Michael Frank, flytter fra 
Grønhøj til Stenholt 

1822 Frederik d. 6 besøger første gang Stendal plantage 

27-01-1823 Johann Georg Frank dør i Havredal 

1824 Johan Georg Frank (Den yngre) - Af skatteprotokol for Alhedens kolonier - Vborg 
amtsstue 1824: Matrikel nr. 4, Georg Frank hartkorn: 1-1-3-2 Btandtaksation: 860 
rdl. 

23-06-1826 Frederik d. 6 besøger Havredal skole 

06-01-1833 Johann Michael Frank dør i Frederiks som almisselem 
1840 Der opføres en ny skole i Havredal 

08-04-1849 Frederiks præstegård brænder 

31-03-1852 Lov om kolonisternes selveje 

19-03-1856 Kongelig resolution om at der hver anden søndag skal prædikes på dansk i 
Frederiks kirke 

1857 Johan Georg Frank (Den yngre) dør i Havredal 

1866 Frederiks kirke hovedrepareres 

18-12-1867 Andragende om at skille Frederiks og Karup kommune. 

1870 Fastelavns søndag prædikes sidste gang på tysk i Frederiks kirke 
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Kilder 
 
En del af nedenstående litteratur kan købes hos kartoffeltyskerforeningen Kartoffeltyskerne på Alheden. Man 
kan også være heldig at finde nogle af bøgerne i antikvariater, og endelig kan de rekvireres via biblioteket. 
 

 Alheden - Frederiks sogns historie af Valdemar Andersen 

 Daniel Krath - En kartoffeltysker af Elsa Steen Sørensen - Forlaget Thise 1982 

 De Sydtyske Kolonisters Bosættelse på den Jyske Hede af Jørgen Nielsen og Stine Bitch-Larsen 

 Kartoffeltyskerne historie - Fra fremmed land de kom af Etlar Kramer Johansen  

 Slægten Breiner udgivet af Slægtaarkivet i Viborg 

 Fra Alheden af Chr. Jacobsen 

 Johannes Bitch og hans familie 1835-1886 

 Bemærkninger over Alheden og dens colonier af Frederiks Carl Carstens 

 Den jyske hede – før og nu af Ludvig Mylius-Erichsen  
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Kartoffeltyskerne og Frank Slægten 

Forklaringer 
 
Henvisning til data blade 
 
Når der efter et person navn står et tal i parentes med kursiv skrift f.eks. Michael Michaelsen Frank (86), 
henviser dette til nummeret på personens datablad i afsnittet Persondata blade. Man kan herefter slå op på 
data blad og finde yderligere oplysninger om personen. 
 
Bemærk at der kun er medtaget datablade for udvalgte personer. 
 
Slægtstavler 
 
For bedre at kunne følge med i hvem der er hvem, er der mange steder indsat slægtstavler som 
nedenstående: 
 
 
Søren Jensen (133), født cirka 1751, d. 21 maj 1836 
+Maren Arntsdatter (134), født 1776, d. 29 sep 1857 
├── Katrine Sørensdatter (135), født 1799 
└── Anna Kjerstine Sørensdatter (88), født 1809, d. 20 jun 1891 
    +Johan Michael Michaelsen Frank (86), født 1794, d. 14 jun 1865 
    ├── Dorthea Frank (136), født 1834 
    ├── Marie Kirstine Mikkelsen Frank (69), født 22 jul 1837, d. 15 apr 1905 
 
 
Slægtstavlen skal forstås således: 
 
Søren Jensen var gift med Maren Arntsdatter (Angivet med et + tegn) og de havde børnene Katrine 
Sørensdatter og Anna Kjerstine Sørensdatter. Anna Kjerstine Sørensdatter var gift med Johan Michael 
Michaelsen Frank. De havde børnene Dorthea Frank og Marie Kirstine Mikkelsen Frank. 
 
Tallene i parentes efter person navnet er nummeret på personen i mit slægtsforskningsporgram. Nummeret 
svarer til de numre som personerne har i afsnittet  Person data blade. Efter dette nummer er datoerne for 
fødsel og død angivet. 
 
De personer der bliver omtalt de enkelte steder, vil være markeret med fed skrift i slægtstavlerne. 
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De Tyske rødder 
 
Navnet Frank er betegnelse for en mand fra landskabet Franken, der ligger øst for Hessen. 
 
Ved hjælp af den amerikanske slægtsdatabase RootsWeb, er det lykkedes at spore Frank familien helt 
tilbage til Stephan Frank der er født i 1606 i Eschelbach ved Heidelberg. Stephan Frank er oldefar til Johann 
Thomas Frank der indvandrede til Danmark.  
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Johann  Thomas  Frank (125) og Eva Magdalena Benz (128) 
 
Efterslægtstavle for Johann Thomas Frank 
 
Johann Thomas Frank (125), født 11 dec 1713, d. 1779 
+Eva Magdalena Benz (128), født 1721, d. efter 1787 

├── Johann Georg Frank (129), født 6 dec 1744, d. 27 jan 1823 

│   +Anna Barbara (--?--) (442), født 1738, d. før 1787 

│   └── Agnete Catharine Frank (283), født 1765, d. 17 sep 1853 

│       +Johannes Jung (284), født cirka 1769, d. 2 aug 1826 

│       ├── Elisabeth Jung (450), født cirka 1792 

│       ├── Anna Maria Jung (451), født cirka 1794 

│       ├── Catharina Jung (452), født cirka 1798 

│       └── Johannes Jung (453), født cirka 1799 

│   +Maria Barbara Betzer (229), født 1743, d. efter 1787 

│   ├── Anna Maria Frank (285), født cirka 1768, d. 19 mar 1839 

│   │   +Frederik Ernst Kradt (286), født 1758, d. 13 jan 1840 

│   │   ├── Johannes Kradt (287), født cirka 1791 

│   │   ├── Georg Kradt (288), født cirka 1793 

│   │   ├── Friederich Kradt (289), født cirka 1797 

│   │   └── Jacob Kradt (290), født cirka 1798 

│   ├── Maria Magdalena Frank (279), født cirka 1779, d. efter 1840 

│   │   +Nicolai Laier (360), født 1762, d. 24 aug 1820 

│   │   ├── Johan Georg Laier (473), født 1802 

│   │   └── Anna Maria Laier (280), født 11 sep 1815 

│   └── Johan Georg Frank (367), født cirka 1781, d. 22 jan 1857 

│       +Mette Maria Thomasdatter (291), født cirka 1772, d. 23 feb 1847 

│   +Mette Maria Schrøter (230), født 1758, d. 2 okt 1825 

├── Georg Michael Frank (130), født 29 sep 1746, d. 11 nov 1746 

├── Maria Catharina Frank (131), født 29 jan 1748 

├── Jorg Thomas Frank (132), født 30 nov 1750, d. 25 jul 1751 

└── Johann Michael Frank (101), født 19 dec 1756, d. 6 jan 1833 

    +Maria Barbara Kradt (102), født cirka 1756 

    ├── Catharine Elisabeth Frank (105), født 1781 

    ├── Eva Catharine Frank (106), født 1782 

    └── Anna Margrethe Frank (107), født 1785 

    +Catharine Barbara Dürr (104), født cirka 1765, d. 4 apr 1815 

    ├── Johan Michael Michaelsen Frank (86), født 1794, d. 14 jun 1865 

    │   +Dorthe Sørensdatter (87), født 1803, d. 9 apr 1832 

    │   ├── Jacob Michelsen Frank (137), født 20 jun 1829, d. 22 maj 1830 

    │   └── Cathrine Marie Frank (138), født 24 aug 1831 

    │   +Anna Kjerstine Sørensdatter (88), født 1809, d. 20 jun 1891 

    │   ├── Dorthea Frank (136), født 1834 

    │   ├── Marie Kirstine Mikkelsen Frank (69), født 22 jul 1837, d. 15 apr 1905 

    │   └── Søren Christian Michaelsen Frank (139), født 12 maj 1840, d. 8 sep 1915 

    ├── Catharine Frank (108), født 1796 

    ├── Jakob Frank (109), født 1799 

    ├── Niels Christian Leonhard Mikkelsen Frank (110), født 1803, d. cirka 1 apr 1861 

    ├── Anna Maria Frank (111), født 11 nov 1805 

    ├── Thomas Frank (112), født 1807 

    └── Anna Margrethe Frank (113), født 28 jun 1811 
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Johann Jeremias Thomas Frank blev født i Eschelbach nær ved Heidelberg d. 11. December 1713. Han var 
søn af Johan Georg Frank (1682-1741) og Anna Catharina Zehner (1684-1755).  
 
Han blev i 1741 gift med Eva Magdalena Benz (eller Besser) i Eschelbach. Eva Magdalena var født i 1721 i 
Thaimbach nær Heidelberg som datter af Georg Heinrich Benz (1698-1777) og Maria Catharina Schweitzer 
(1701-1760). Medens de bor i tyskland, får de 5 børn.  
 
I 1760 udvandrer de sammen med andre kartoffeltyskere til den jyske hede i Danmark, og ankommer til 
Frederiksdal koloni nær Kragelund d. 29. juli 1760. Johan var på dette tidspunkt 46 år gammel. Med sig 
havde de 2 af deres børn. Johann Georg Frank der på dette tidspunkt var 15 år gammel og Johann 
Michael Frank der var 3 år gammel. Af de øvrige 3 børn var 2 døde på dette tidspunkt, medens der ikke 
vides noget om det sidste barns skæbne. 
 
I indberetningen fra Frederikshede (Det nuværende Havredal) i 1761 betegnes Johann Frank som ”En god 
gammel bonde”. I forbindelse med bedømmelsen af kolonisterne i 1763, hvor kolonisterne de blev opdelt i 2 
kategorier - "uduelige" og "nogenlunde godt håb”, og de ”uduelige” herefter bortvis, blev Johann Thomas 
Frank bedømt som værende af  "nogenlunde godt håb”, og fik derfor lov at blive i landet. 
 
Johann modtager fæstebrev på henholdsvis tysk i 1763, og d. 31-12-1764 modtager han i lighed med de 
øvrige kolonister fæstebrev på dansk. 
 
Johann Thomas Frank overtager gård nr. 55 i Havredal omkring 1761. I 1763 har han gård nr. 20 men 
overtager samme år gård nr. 1, som han formentlig har frem til sin død i 1779, da den sidste indberetning fra 
gården er i 1778. 
 
Eva Magdalena Benz dør efter 1787, da hun ifølge folketællingen for 1787 bor hos sønnen Johann Georg 
Frank.  
 

Johann Georg Frank (129) 
 
Johann Georg Frank bliver født i Eschelbach nær ved Heidelberg d. 6. december 1744, og er søn af Johann 
Jeremias Thomas  Frank og Eva Magdalena Benz. I 1760 ankommer han 15 år gammel til Frederiksdal 
koloni sammen med sin far og mor og broderen Johann Michael Frank. 
 
Johann Georg Frank overtager i 1763 gård nr. 13 i Frederikshede (Havredal) og han får i 31-12-1764 dansk 
fæstebrev i lighed med de øvrige kolonister. I 1766 har han ifølge den årlige indberetning gård nr. 29 i 
Frederikshede, og betegnes som en god ung bonde.  I 1769 har han igen overtaget sin gamle gård nr. 13.  
 
I forbindelse med udflytningen af kolonisterne i 1778, udflytteder Georg Frank til Årestrup hvortil der i alt 
udflyttedes 5 gårde. Ifølge den årlige indberetning for 1778 har han her gård nr. 2. I forbindelse med sit 
tredje ægteskab flytter han senere til Ulvedal. 
 
Johann Georg Frank er gift 3 gange:  
 
Første gang med Anna Barbara (Ukendt efternavn). Dette ægteskab er dog kun nævnt i Jørgen Nielsen og 
Stine Bitch-Larsen’s bog De Sydtyske Kolonisters Bosættelse på den Jyske Hede, og har ikke kunnet 
verificeres fra andre kilder. Han får det første barn Agnete Catharine Frank i 1765. Hun er formentlig datter af 
Anna Barbara. 
 
 I 1768 bliver Johann Georg gift anden gang, med Maria Barbara Betzer. Barbara Betzer var født i tyskland 
i 1743. Hun er søster til Jakob og Johan Peter Betzer i Årestrup. Ifølge Valdemar Andersens bog Alheden – 
Frederiks sogns historie skulle hun have været gift Frank, før hun blev gift med Johann Georg. Dette har dog 
ikke kunnet bekræftes. Barbara og Johann Georg får 3 børn: Anna Maria Frank (f. 1768), Maria Magdalena 
Frank (f.1779) og Johan Georg Frank (f.1781). 
I sit tredje ægteskab som bliver indgået imellem 1787 og 1801, bliver Johann Georg gift med Mette Maria 
Schrøter (f.1758) som er enke efter en anden kolonist Henrik Maul. Der er ingen børn i dette ægteskab.  
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Han overtager efter ægteskabet Henrik Mauls gård i Ulvedal. En gård som hans bror Johann Michael Frank 
for øvrigt tidligere havde ejet.  
 
 
Johann Georg Frank dør i 1823 i Havredal hvor han er aftægtsmand, og hans kone Mette Maria Schrøter dør 
2 år efter i 1825. 
 
Om Johann Georg Franks børn vides følgende: 
 
Agnete Catharine Frank (f. 1765) stammer som før nævnt, formentlig fra første ægteskab. I 1787 hvor hun 
er 22 år gammel, arbejder hun som tjenestepige i Frederiks kolonis præstegård. Hun bliver senere gift med 
Johannes Jung, der er søn af den tyske kolonist Johannes Jung d.æ.. Johannes Jung er gårdmand i og 
væver i Havredal. Efter hans død  i 1826, bor Agnete som aftægtskone hos Johan Georg Jung i Havredal. 
Agnete dør i 1853, 88 år gammel. 
 
Anna Maria Frank (f. 1768) bliver gift med Frederik Ernst Kradt som også er kartoffeltysker, og søn af 
Johann Christian Kradt der kom til Danmark med de tyske kolonister i 1760. Der er fire sønner i ægteskabet. 
Anna Maria dør i 1839, 71 år gammel.  
 
Maria Magdalena Frank (f.1779) bliver gift med Nicolai Laier der er søn af Johan Georg Laier og Anna 
Margrethe Herbelschmidt der begge er kolonister fra Tyskland. Nicolai er født i Frederiks efter ankomsten til 
Danmark. Maria bor i 1801 i Havredal, Fra før 1834 er hun enke og bor til aftægt hos sønnen Georg Laier. 
Hun dør imellem 1840 og 1845. 
 
Johan Georg Frank (Den yngre) (367) bliver født i 1781, formentlig i Årestrup.  I 1815 bliver han gift med 
Mette Maria Thomasdatter (f. i 1772).  Hendes far er den første danske gårdmand i kolonien Thomas 
Langmark.  Da hun bliver gift med Georg Frank, er hun enke efter Laurits Jensen, med hvem hun har 
døtrene Ida Christine Lauritsdatter (f. 1808) og Maria Catharina Lauritsdatter (f. 1809).  Laurits Jensen havde 
gård nr. 14 i Frederikshede (Havredal) og var byens hyrde.  
 
Johan Georg overtager efter ægteskabet med Mette Maria gården og har den frem til 1840. Der er ingen 
børn i ægteskabet imellem Georg Frank og Mette Maria. I 1834 bor Mette Marias yngste datter Maria 
Catharina hos dem. Hun har tilsyneladende været gift med en kartoffeltysker tidligere, idet hun har en datter 
på 2 år der hedder Maria Herholdt. Maria Catharina bliver senere gift med gift med Johannes Bitch der i 
1840 var indsidder hos Georg Frank.  
 
I husstanden er desuden 2 plejebørn, hvoraf det ene Jens Pedersen kaldes Jens Frank. I 1845 er 
ægteparret aftægtsfolk i Havredal. Mette Maria dør i 1847.  
 
I 1850 er Georg Frank  aftægtsmand hos Johannes Bitsch i Havredal, der som tidligere nævnt er gift med 
Mette Marias datter fra første ægteskab Catharina Laustdatter. Georg Frank dør i Havredal i 1857. Georg 
Frank er formentlig den sidste af Frank slægten der er bosat på Alheden. 
 
Nedenfor er en oversigt over besætning og udbytte for Johan Georg Frank i henholdsvis 1815-18 og 1837. 
Som det kan ses, er det i lighed med den generelle udvikling for beboerne i kolonierne, også gået tilbage for 
Georg. 

 

 
Kvæghold Udsæd 

 
Heste Stude Køer Får Rug Byg Havre Kartofler Boghvede Enghø 

 

     
tdr. skp tdr. tdr. skp Læs 

 
1815-18 2 2 2 20 4 2 12 8 1 0 

  
1837 0 3 1 16 3 2 5 6 1 1/2 

 
Kilde: Bemærkninger over Alhedens kolonier af Frederik Carstens 
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Johann Michael Frank (101) 
 
Johann Michael Frank er forfader til min gren af familien. Han er søn af Johann Thomas Frank og Eva 
Magdalena Benz, og er født i Eschelbach i Tyskland i 1756. Han  kom til Danmark sammen med sin far og 
mor og broderen Johann Georg Frank i 1760 hvor han var 3 år gammel. 
 
Han har oprindeligt gård nr. 2 i Ulvedal, men byttede i 1787 gård med Henrik Maul i Grønhøj.  Johann er i 
1787 opgivet til at være husmand og kirkeværge i Grønhøj. Endnu i 1801 nævnes han som gårdmand og 
kirkeværge, men det gik senere tilbage for ham, og han kom fra gården. Han døde i 1833 som almisselem i 
Grønhøj. 
 
Johann Michael var gift 2 gange.  
 
I det første ægteskab der er indgået før 1781 var han gift med Maria Barbara Kradt, som var datter af 
kartoffeltyskerne Johann Christian Kradt og Barbara Marckenthäler. Barbara var født i Tyskland omkring 
1756. I dette ægteskab får han børnene: 
 

 Catharine Elisabeth Frank f. 1781 

 Eva Catharine Frank f. 1782. Eva tjener I 1801 hos kartoffeltyskeren Leonhard Dürr i Grønhøj 

 Anna Margrethe Frank f. 1785 
 
 
Omkring 1791 indgår han sit andet ægteskab Catharine Barbara Dürr. Hun er datter af kartoffeltyskerne 
Johan Peter Dürr og Appelonia Schmuk der kom fra Darmstadt. Catharine er imidlertid født i Danmark 1765. 
Catharine dør i 1815. 
 
Johann og  Catharine får følgende børn: 
 

 Johann Michael Michaelsen Frank f. 1794. Han er den første af Frank slægten der bosætter sig i 
Stenholt, og er nærmere omtalt i bogen om slægten i Stenholt. 

 Catharine Frank f. 1796 

 Jakob Frank f. 1799. Han bliver konfirmeret i 1815 og får skudsmålet Meget veloplyst og sædelig 

 Anna Maria Frank f. 1805. Hun bliver konfirmeret i Frederiks kirke i 1824 og får skudsmålet Oplyst 
og sædelig 

 Thomas Frank f. 1807. Han bliver konfirmeret i 1826. 

 Anna Margrethe Frank f. 1811. Hun bliver konfirmeret i 1829 med skudsmålet Oplyst men verdslig. 
I 1833 flytter hun fra Frederiks sogn til Kragelund sogn hvor hun tjener hos broderen Johann Michael 
Michaelsen Frank. Hun er på et tidspunkt flyttet til Thorning sogn, for hun kommer i 1838 til Stenholt 
fra Thorning. I 1840 er hun igen tilbage i Thorning, sogn idet hun er tjenestepige hos hos Diderik 
Peter Kloch i Kampedal. I 1841 er hun i Kragelund sogn igen, hvor hun er tjenestepige på 
Refshalegård. Det er formentlig hos Jens Christensen som er far til gårdejer, sognefoged og 
dannebrogsmand Ole Christian Jensen, som igen er far til Jens Jensen (Se nærmere om Jens 
Jensen i afsnittet om slægten i Stenholt). 
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