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 Vestenholt matr. nr. 4e, 4b, (4c og 4h) af Vandel. 
Østerbyvej 23, Vandel. 
 
Landbrugsejendommen matr. nr. 4e og 4b blev udstykket fra matr. nr. 4a af Vandel før 1850. 
Matrikel nr. 4a er en af de oprindelige gårde i Vandel og er den gård, hvor Vandel Efterskole har til 
huse i dag. Udstykningen skete formodentligt i Peder Mogensens ejertid.  
 
1850 
Niels Christensen 
 
Niels Christensen ejede i forvejen Vestengaard og har sandsynligvis kun købt jorden på matr. nr. 
4b. 
 
1881 
Peter Jensen Horsted 
 
1886 
Søren Bredal Nielsen 
 
1901 
Hans Christian Hansen 
 

 
 
 
Vestenholts beliggenhed omkring år 1920. Kort- og matrikelstyrelsen. 
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1895 (Matr. nr. 4e) 
Peder Pedersen 
 
Tilsyneladende blev matr. nr. 4e udskilt fra 4b i arealets nordlige del omkring 1895. Måske blev 
bygningerne opført på dette tidspunkt, men det er ikke undersøgt. 
 
Peder Pedersen kom fra Egtved sogn og var opkaldt efter såvel sin far som bedstefar. 
Mens familien boede i Egtved sogn så den ud som nedennævnte folketælling af 1180 fra Egtved 
sogn viser. Peder Pedersen var da 19 år. 
 
Ved folketællingen for  
 i 1880 (opslag 6) så familien således ud: 
Peder Pedersen 63 år, født i Egtved Sogn, husfader 
M. (Maren?) Sørensen 57 år, født i Egtved Sogn, hans hustru 
Peder Pedersen 19 år, født i Egtved Sogn, deres barn 
Søren Pedersen 17 år, født i Egtved Sogn, deres søn 
Peder Pedersen 91 år, født i Skibet Sogn, enkemand, husfaderens fader, forsørges af ham 
Niels Pedersen 3 år, født i Andst Sogn, plejebarn 
 
Sønnerne Peder og Søren tilføjede senere (1914) Bremer til deres efternavn og hed derefter Peder 
og Søren Pedersen Bremer. 
Søren Pedersen blev senere ejer af to ejendomme, som lå lidt øst ovennævnte matrikel nr. 4e og 4b, 
efter sin far. 
 
Ved folketællingen i 1890 havde Peder Pedersen stiftet familie og var bosiddende i Hofmanslyst. 
Hofmanslyst ligger på vejen mellem Frederikshåb og Fitting, syd for Guldbergsminde. 
 
Folketælling 1890: 
Randbøl Sogn, Hofmanslyst. 
Peder Pedersen 29 år født i Egtved Sogn, husfader 
Ingeborg Hansen 31 år født i Nørup Sogn, husmoder 
Johannes Nicolajsen 5 år født i Taulov Sogn, barn  
Peder Pedersen Bremer, født 25/9 1889 i Randbøl Sogn, barn. 
 
Ægteparret var blevet gift i Randbøl Kirke 24/11 1888. 
Ingeborg Hansen var født i Mørup, Nørup Sogn 4/8 1858. Hendes mor hed Kristine Hansen født 7/4 
1840 i Nørup Sogn. Ingeborg var enke efter en Nicolajsen fra Randbøldal og havde ovennævnte 
Johannes Nicolajsen sammen med ham. 
Vi vender senere tilbage til halvbrødrene Johannes Nicolajsen og Peder Pedersen Bremer længere 
inde i fortællingen. 
 
Peder Pedersen købte matr. nr. 4e i 1895 og har måske opført bygningerne på stedet. Han kaldte 
ejendommen for Vesterholt. Navnet blev senere ændret til Vestenholt. Se nedenfor. 
Søren Bredal Nielsen var fortsat ejer af den resterende del af matr. nr. 4b. 
Søren Bredal Nielsen boede i Grindsted, men havde under folketællingen i 1901 lejere boende på 
matrikel nr. 4b, i hvad der benævnes som et boelsted. 
 
I 1899 købte Peder Pedersen arealerne matr. nr. 4c og 4h af Vandel. 
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 Peder Pedersen foran Vesterholt. Foto udlånt af Eli Jensen, Vejle. 
 
Ved folketællingen i 1901 så familien således ud: 
Matr. nr. 4e af Vandel. 
Peder Pedersen født 13/2 1860 i Egtved Sogn, tilflyttet 1895, husfader, landbrug, boelssted 
Ingeborg Hansen født 4/8 1858 i Nørup Sogn, tilflyttet i 1895, husmoder 
Peder Pedersen Bremer født 25/9 1889 i Randbøl Sogn, barn 
Hans Pedersen Bremer født 7/9 1891 i Vorbasse Sogn, barn 
Amanda Magdalene Pedersen Bremer født 15/3 1894 i Nørup Sogn, barn 
Severin Pedersen Bremer født 18/3 1897 i Randbøl Sogn, barn 
Pige (endnu ikke navngivet) født 27/12 1900 i Randbøl Sogn, barn. 
 
I 1908 tilkøbte Peder Pedersen matr. nr. 4b. 
 
Folketællingen af 1911 opregner familien således: 
Peder Pedersen, som ovenfor 
Ingeborg Pedersen, som ovenfor 
Severin Pedersen, som ovenfor 
Martha Kjestine Pedersen Bremer født 27/12 1900 i Randbøl Sogn, barn 
Mette Marie Pedersen Bremer født 12/1 1904 i Randbøl Sogn, barn 
Kirstine Madsen født 7/4 1840 i Nørup Sogn, slægtning (Ingeborgs mor). 
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I juni 1914 føjede Peder Pedersen navnet Bremer til sit efternavn, så han kom til at hedde Peder 
Pedersen Bremer. Dette blev tilføjet hans dåbsattest i Egtved. 
 
Peder Pedersen Bremer var valgt til Randbøl Sogneråd fra 31/3 1913 til 31/3 1921.  
Han var valgt ind i skolekommisionen som repræsentant for sognerådet fra 17/4 1913 og på samme 
vilkår medlem af menighedsrådet fra 13/8 1918. 
Han fungerede tillige som skatteopkræver af kommuneskat for kommunen.  
 
 
Af folketællingen fra 1921 (opslag 75), fremgår det, at familien var blevet forøget med to plejebørn, 
hvilket måske var en følge af Peder Pedersen Bremers arbejde i sognerådet. 
 
Matr. nr. 4b Vandel 
Peder P. Bremer født 13/2 1861 i Egtved 
Ingeborg P. Bremer født 4/8 1858 i Mørup 
Severin P. Bremer født 18/3 1897 i Vandel 
Jørgine Nielsen født 25/8 1907 i Almstok, plejebarn 
Anne Nielsen født 14/5 1911 i Almstok, plejebarn  
 
 

 
 
Foto fra enten april/maj 1910 eller august 1911 af familien fra Almstok. 
Bagest faderen Jens Jørgen Nielsen, født i Ajstrup sogn Ålborg Amt 24/1 1875. Siddende moderen 
Ane Marie Larsen, født i Hammer sogn Ålborg Amt 12/11 1878. Børnene stående fra venstre Karen 
Kirstine Nielsen, født 9/5 1903, dernæst Jensine Jørgine Nielsen, født 25/8 1907. På skødet er det 
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enten Ane Marie Nielsen født 10/1 1910, død 10/5 1910, eller Ane Kirstine Nielsen født 14/5 1911. 
Stående til højre Karoline Marie Nielsen født 14/1 1905. 
 
På grund af en familietragedie i Almstok, hvor såvel mand som kone døde med et års mellemrum, 
påtog familien Bremer at være plejefamilie for to af den ramte families døtre. Måske har familien i 
Almstok været bekendte af Bremerfamilien i forvejen, eller var grunden til at Peter Bremer tilbød 
sig, at han var medlem af sognerådet. 
 
De to piger var Jensine Jørgine Nielsen født i Almstok 25/8 1907 og Anna Kirstine Nielsen født i 
Almstok 14/5 1911. 
Jensine kom til Vesterholt i november 1914. Anna Kirstine var da indlagt på tuberkulosesanatorium 
ved Juelsminde og kom derfor senere til Bremerfamilien. Hun boede hos familien ved sin 
konfirmation i 1925. Hun blev imidlertid aldrig rask og døde af tuberkulosen 20/6 1928, 17 år 
gammel i Hofmansfeldt, hvor hun var husassistent. 
Jensine blev ligeledes konfirmeret medens hun var hos Bremerfamilien 16/9 1921. Hun døde i Vejle 
21/3 1996, 89 år gammel, efter at have boet i det samme hus på Irisvej på Søndermarken i Vejle i 67 
år, fra 1929 til 1996. Hun blev gift med Ejnar Jensen i 1929, hvor parret flyttede ind i huset, som de 
overtog efter Ejnar Jensens forældre. 
Såvel Jensine, som hendes mand Ejnar Jensen, ligger begravet på Søndermarks Kirkegård i Vejle. 
Huset bebos i dag af ægteparrets søn Eli Jensen, som således er 3. generation i dette hus på Irisvej i 
Vejle. 
Jensine har fortalt, at pigerne var meget glade for at bo hos deres plejefamilie. 
Ingeborg og Peder Pedersen var således med til Jensines bryllup i St. Nicolei Kirke i Vejle 6/8 
1929. 
 

 
 
Jensine og Ejnar Jensens bryllupsbillede med brudeparret til højre. Til venstre Ingeborg og Peder 
Pedersen Bremer. Fotografiet blev taget ved indgangen til huset på Irisvej 1a, Søndermarken i 
Vejle.  Foto udlånt af Eli Jensen, Vejle.  
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Dette postkort med Frederikshaab Missionshus blev sendt til Jørgine Nielsen, adr. Peder Bremer, 
Vandel mark fra hendes søster Karen før 1920. Kopi udlånt af Eli Jensen, Vejle. 
 
Man kan i dag undre sig over, hvad der fik Ingeborg og Peder Bremer til at påtage sig pligterne ved 
at have to fremmede børn i pleje. Ingeborg og Peder Bremer havde i forvejen selv fem børn Der har 
givet ikke været meget at slå til side med på den lille ejendom med den sandede jord. Dertil 
kommer, at tuberkulosen hærgede egnen og hele landet dengang, hvilket også var skyld i 
plejebørnenes forældres alt for tidlige død. Det var ingen spøg at få denne sygdom slæbt ind i huset. 
Men det var meget almindeligt at have plejebørn på den tid og som det fremgår af tidligere 
folketælling, havde der før været et plejebarn i familien. 
Dertil kommer, at man fik såkaldt plejeløn af kommunen for at tage sig af plejebørn. Således fik 
Peder Bremer plejeløn for Jensine Jørgine Nielsen den 26/3 1915 på 60,- kr. gældende for perioden 
1/7 1914 til 1/4 1915. Da Jensine Jørgine skulle konfirmeres i 1921, fik familien ligeledes et tilskud 
hertil på 50,- kr. Det har nu nok ikke været på grund af pengene, at familien Bremer tog sig af de to 
piger. 
Som det fremgår af ovenstående undgik familien ikke tuberkulosens svøbe, idet det mindste af 
plejebørnene Anna Kirstine, allerede ved ankomsten havde fået konstateret tuberkulose og været i 
behandling på sanatorium for det. Hun blev imidlertid meldt rask og fik plads som husassistent i 
Bredsten. 
Den 28. maj 1928 skrev Peder Bremer i et brev til storesøsteren Jensine, kaldet ”Ginne”, som havde 
fået plads som tjenestepige hos byrådssekretær Andre Hansen, Vejle, at Anna var kommet hjem fra 
sin plads og var syg og at de havde haft doktor til hende. 
 26/6 1928 sendte Peder Bremer et nyt brev til Jensine, hvori han bl.a. skrev ”Kære Ginne. Jeg vil 
herved lade dig vide at Anna er pludselig død, jeg var gået til Vandel for at få doktoren til at komme 
herud, mor havde talt med ham i går formiddag om at komme her, men det fandt han ikke 
nødvendig, men jeg kunne komme op til ham hen ved aften med lidt vand, han var da ikke hjemme, 
jeg ville have ham herud, men da var hun død da jeg kom hjem”. Han slutter brevet med, at 
begravelsen var bestemt til mandag d 25 Juni 1928 og beder Ginne om at komme i god tid. 
 
I 1924 overdrog Peder Pedersen Bremer ejendommen Vesterholt til sin søn Severin Pedersen 
Bremer. Peder og Ingeborg flyttede i første omgang ud til deres datter Martha Kirstine i 
Hofmannsfeldt. Hun boede her med sin mand Hermand Kristian Hansen, som var fra Flensborg. 
Dette ses af folketællingen fra 1925, som så således ud. 
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FT 1925 (opslag 48). 
Hofmannsfeldt, (intet matrikelnummer, men stedet antages at have ligget i den allervestligste del af 
Hofmannsfeldt) 
 
Hansen, Hermand Kristian født 23/4 1899 i Flensborg, tysk, husfader, husmand 
Hansen, Martha Kirstine født 27/12 1900 i Randbøl Sogn, husmoder 
Hansen, Magda Ingeborg Bremer født 20/2 1924 i Kollerup Sogn, barn 
Bremer, Peder Pedersen født 19/2 1860 i Egtved Sogn, husfader, lever af formuen 
Bremer Ingeborg født 4/8 1858 i Nørup Sogn, husmoder.  
 
Senere, men hvornår vides ikke præcist, dog senest i 1929, flyttede Ingeborg og Peder Bremer 
til Vandel i det hus, som i dag ligger på Randbølvej nr. 1. 
 

  
 
 Peder og Ingeborg Pedersen Bremer på ”deres gamle dage”. 
          Foto udlånt af Eli Jensen, Vejle. 
 
Peder Pedersen Bremer døde 16/3 1942 i Vandel.  
Ingeborg Pedersen Bremer, født Hansen, døde på Riis Plejehjem 6/5 1944. 
De ligger begge begravet på Randbøl Kirkegård, hvor deres gravsted endnu findes. (se foto). 
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Kopier af postkort sendt til og fra Familien Bremer. Kortet længst til højre er til ”Ginne” Nielsen, 
som tilsyneladende var tjenestepige hos Albert Laursen i Vandel. ”Ginne” var kælenavn for 
plejebarnet Jensine Nielsen.  
Kortene er tydeligt adresseret Vesterholt. Hvornår og hvorledes navnet på ejendommen blev 
ændret til Vestenholt vides ikke. På folketællingsskemaet fra 1921 fremgår navnet Vesterholt 
ligeledes, men meget utydeligt.  
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Som tidligere nævnt havde Ingeborg og Peder Bremer to sønner, som egentligt var halvbrødre. 
Ingeborgs søn fra et tidligere ægteskab Johannes Nicolajsen og deres fælles søn Peder Pedersen 
Bremer. 
Johannes emigrerede til Amerika i 1906 og Peder fulgte efter i 1910. 
Nedenfor ses kopi af indrejsedokumentet hvoraf det fremgår, at Johannes Nicolajsen ankom til New 
York 26. november 1906 med sejlskibet Coronia fra Liverpool. (Coronia var et dampskib). 
 

 
 
 
Johannes skrev hjem, at han var ankommet til New York, hvilket fremgår af nedenstående kopi af 
hans postkort. 
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Johannes rejste til Hennepin i Minnesota, hvor han bl.a ernærede sig som selvstændig mælkemand. 
Han brugte navnet John Bremer i USA. Den 7. august 1913 giftede han sig med Johanne. 
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I 1908 sendte Johannes det viste postkort med floddamperen som forside til sin broder Hans. 
Hjuldamperen var fra Minnetonkasøerne i Minnesota, som kaldes de tusinde søers stat. Det er 
faktisk muligt at sejle fra Minnesota til Texas på Missisippifloden.  
Billedet af det andet skib er forsiden af  et andet postkort med skibet, som bragte Johannes til USA. 
Billedet med mælkevognen og hesten er fra omkring 1918, hvor Johannes var selvstændig 
mælkemand med kælenavnet Danyman.  
 

 
 
I 1918 blev Johannes Bremer registreret i den stedlige lægdsrulle under navnet John Bremer. 
 
Mellem 18/9 1918 og folketællingen i 1920 Rejste Johanne og Johannes til Texas, hvor de købte en 
farm i lokaliteten Mission ved Hidalgo. 
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Kopier af folketællingsskemaerne fra USA fra 1920 og 1930. Der ses, at ægteparret Johanne og 
Johannes Bremer i 1930 havde fem børn. 
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To fotos af Johanne og Johannes Bremer i Texas. Billedet til venstre er fra 1952, hvor de sidder 
med deres søn Clifforts barn. Billedet til højre er fra parrets 40-års bryllupsdag 7/8 1953. 
Ægteparret blev meget gamle. Da kræfterne slap op, overdrog de farmen til deres søn. 
 
Johannes døde i Texas i december 1976, 92 år gammel, medens Johanne blev 99 år inden hun døde 
i januar 1984. 
 
Også om Johannes’ broder Peder Pedersen Bremer findes der oplysninger om fra USA. 
Som det fremgår af nedenstående uddrag af passagerlisten fra skibet Carmania, rejste Peder Bremer 
til USA med ankomst til New York den 21. november 1910. 
 

 
Peder Bremer rejste til Hennepin, Minneapolis i Minnesota, hvor også Johannes havde bosat sig i 
1908. Peder Bremer var ikke kun på besøg. Han var emigreret og blev amerikansk statsborger den 
1. august 1918. Måneden efter blev han optaget i den stedlige lægdsrulle på grund af 1. verdenskrig, 
som det fremgår af nedenstående. 
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Peder Bremer blev ikke kun registreret i lægdsrullen, han var amerikansk soldat de sidste seks 
måneder af 1. verdenskrig, men hvor og hvorledes er ikke oplyst. Han var derfor krigsveteran og 
blev begravet som sådan. 
Peder Bremer blev boende i Hennepin hele sit liv, men forblev ugift. I den stedlige folketælling fra 
såvel 1920 som 1930 benævnes han som logerende og single. Han arbejdede på en farm, også da 
han var 40 år gammel og boede sammen med andre, som også arbejdede på farmen. 
 

 
Som det fremgår af ovenstående dødsattest, døde Peder Bremer i 1956 67 år gammel. Han blev 
begravet på veteranernes kirkegård i South Minneapolis den 1. marts 1956. 
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Alle oplysninger, fotos m.v. om Johannes og Peder Bremer er stillet til rådighed af Willy E. Jensen, 
Fredericia og Eli Jensen, Vejle. 
 
 
1924 
Severin Pedersen Bremer 
 
Severin Pedersen Bremer overtog Vesterholt efter sine forældre i 1924 efter at have giftet sig med 
Kirstine Hansine Andrea Christensen, født 8/3 1900 i Brøndsted, Gaurslund Sogn. 
Året efter ved folketællingen i 1925 beskrives familien således: 
 
Vandel (opslag 115) 
Severin Pedersen Bremer født 18/3 1897 i Randbøl Sogn, husfader, landmand 
Kirstine Hansine Andrea Pedersen Bremer født Christensen 8/3 1900 i Gaverslund Sogn, husmoder 
Hans Børge Pedersen Bremer født 12/10 1924 i Randbøl Sogn, barn 
Kristine Olsen født 7/4 1840 i Lindet Sogn, enke, logerende. 
 
Ægteparret fik en søn mere, Holger Pedersen Bremer født 21/3 1930. 
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Kirstine og Severin Pedersen Bremers bryllupsfoto fra 1924. 
Foto udlånt af Eli Jensen, Vejle 
 

 
 
Severin Pedersen Bremer kørende med to læs kartofler på én gang, hvilket var en meget sjælden 
forspænding. På vejstenen står der Lille Lihme 1,7 km og Randbøldal 2,5 km, så der formodes, at 
Severin kører på landevejen mellem Ny Nørup og Vandel, lidt øst for Gødding Mølle.  
Foto udlånt af Eli Jensen, Vejle. 
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I 1930 solgte Severin Pedersen Bremer ejendommen Vesterholt til Peter Georg Christensen. Severin 
tog arbejde i en grusgrav og senere i skoven som skovløber i Frederikshåb Plantage. 
Mens Severin arbejdede i grusgraven, boede familien i en mindre landejendom med én længe i den 
vestlige del af Hofmannsfeldt ejerlav. Ved besættelsen var den ejet af Edith og Erling Thorsen og 
blev tildelt tysk nr. 32. 
Med stillingen som skovløber medfulgte Almstokhus som tjenestebolig, hvortil der også hørte et 
mindre landbrug. 
Her havde de blandt andet to jerseykøer og dyrkede en del kartofler, fortæller Eli Jensen, Vejle. 
Han er søn af tidligere nævnte plejebarn Jensine Jørgine Nielsen og var på besøg nogle gange hos 
familien Severin Pedersen Bremer under krigen og til sidst i 1940’erne. Kirstine og Severin 
Pedersen Bremer flyttede i 1962 til Randbøl i det hus, der i dag har adressen Rygbjergvej nr. 7. 
 
Severin Pedersen Bremer døde 7/1 1970 
Kirstine Pedersen Bremer flyttede da til Randbølparken, hvor hun døde 19/10 2001 101 år gammel. 
De ligger begge begravet på Randbøl Kirkegård i samme gravsted som Peder og Ingeborg Bremer. 
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 Avisomtaler af familien Bremer. Kopier udlånt af Eli Jensen, Vejle. 
 
 
1930 
Peter Georg Christensen 
(oplysninger savnes) 
 
1931 
Axel Vestergaard 
(oplysninger savnes) 
Auktion 9/7 1932 
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1932 
Peder Pedersen 
Måske var dette Peder Pedersen Bremer, som så sig nødsaget til at genkøbe Vesterholt ved auktion 
9/7 1932, sandsynligvis på grund af et tilgodehavende på et pantebrev. 
 
1935 
Fru Anna Magrethe Hansen 
(oplysninger savnes) 
 
1935 
Villy Jendre Knudsen Fyhn 
 
Villy Fyhn var handelsmand. 
I 1942 købte han landbrugsejendommen Hvidekilde, som lå lidt sydligere end Vesterholt. Han 
solgte Hvidekilde i 1943 og flyttede familien til Nebel ved Vorbasse. 
 
Hans søn Carl Fyhn var fra 1967 til 1992 brugsuddeler i Frederikshåb Brugsforening. 
Da brugsforeningen blev opløst i 1992, videreførte Carl Fyhn butikken som selvstændig 
købmandsbutik under navnet Fyhns Landhandel indtil 2002, hvor han og hustruen Laila solgte 
stedet og flyttede til Vandel.  
 
 
1939 
Eli Jørgensen 
 
 Eli Jørgensen var gift med Karen Sørensen, datter af Elias Sørensen, som boede nabo til førnævnte 
Hvidekilde. På en anden naboejendom øst herfor boede Eli Jørgensens broder Arne Jørgensen og 
hustruen Asta. 
I 1940 frasolgte Eli Jørgensen matr. nr. 4c og 4h af Vandel til Dr. Chr. B. Schjørring, som 
tilplantede jorden fra disse matrikelnumre. 
Da Karen og Eli Jørgensen solgte Vesterholt, flyttede de til Krog ved Billund. 
 
1943  
Hans M. Christensen  
(oplysninger savnes) 
 
1943 
Marius Evald Terkildsen 
 
Marius Evald Terkildsen var søn af Regner og Anne Kristiane Marie Terkildsen som boede på 
ejendommen matr. nr. 3k af Vandel, som ligger en kilometer øst for Vesterholt. Anne Kristiane 
Marie var datter af Jacob Mikkel Nielsen på den nærliggende Vestengaard. 
Under krigen flyttede Marius E. Terkildsen til Gadbjerg. 
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1944 
Besættelsen 
Vestenholt blev, i lighed med mange andre ejendomme og huse i omegnen, beslaglagt af den tyske 
besættelsesmagt for at give plads til den påtænkte militære tyske flyveplads syd for Vandel. 
I det sene efterår 1943 blev de berørte ejendomme beskrevet og fotograferet af Baurat 
(vicebygningsinspektør) Hermann Sülling og omkring årsskiftet 1943/44 fik ejendommenes ejere at 
vide, at deres ejendom var beslaglagt. I slutningen af januar 1944 fik de fleste af dem brev om, at de 
skulle fraflytte deres hjem, mange af dem allerede 8. marts. Der afgjordes ved forhandling, om man 
ville medtage besætning og løsøre helt eller delvis ved fraflytningen. Erstatning for såvel fast 
ejendom, som løsøre blev betalt af den danske stat. Samtidigt udfærdigedes en såkaldt 
tilbagekøbsklausul, som skulle træde i kraft, hvis ejerne senere kunne købe netop deres ejendom 
tilbage, når krigen engang var slut. 
Ejendommen blev tildelt tysk nr. 11. 
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Stellvertretende Baurat (Vicebygningsinspektør) Hermann Süllings skitse med foto af 
Vestenholt fra november 1943. Øverst bemærkes, at ejendommen stod tom på dette tidspunkt,  
hvilket var lidt atypisk for de beslaglagte ejendomme, som generelt blev fraflyttet i marts måned 
1944. Hvorfor Marius E. Therkildsen var fraflyttet så tidligt vides ikke. 
Der bemærkes desuden længere nede i teksten, at den trelængede ejendoms tilstand var dårlig (slet). 
Der var dog indlagt elektricitet. 
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Efter krigen opgjordes lodsejernes stilling af Indenrigsministeriets Afviklingsudvalg, som i 
Registrering af Vejle og Ribe Amter, Beskrivelse af Flyveplads Vandel, beskriver Vestenholt 
således: 
Matr. nr. 4b Vandel 
Areal 173521 kvm Ejer: Marius E. Therkildsen 
Vederlagets størrelse kr. 16.200 
Landbrugsejendom (186 kvm). 3-længet opr. nu en længe nedrevet og de to andre i en meget dårlig 
forfatning, nærmest ruin. Ubeboet. 
 
 
1948 
Marius Evald Therkildsen 
I modsætning til mange andre tidligere ejere af de beslaglagte ejendomme i Vandelområdet, gjorde 
Marius E. Therkildsen brug af sin tilbagekøbsklausul, da Vesterholt blev frigivet til salg af den 
danske stat. 
Han solgte imidlertid ejendommen videre allerede samme år. 
Hvad staten har anvendt bygningerne til fra 1945 til 1948 vides ikke, men jordtilliggendet har givet 
været drevet under Statens Landbrug i Vandel ledet af inspektør Karl Kaspersen.  
 
For en ordens skyld benævnes ejendommen herefter Vestenholt, idet det er ukendt, hvornår 
ejendommens navn blev ændret. 
 
1948 
Svend Jørgensen 
(oplysninger savnes) 
 
1949 
Åge Larsen Møller 
(oplysninger savnes) 
 
1951 
Axel Hardenberg Jørgensen 
 
Axel Hardenberg Jørgensen var født 24/2 1908.  
Hans kone Gudrun var født 30/5 1936. 
Der fortælles, at Axel H. Jørgensen var stor og stærk og derfor blev kaldt ”Tarzan”. 
Engang var han cyklende i et ærinde til Hejnsvig, hvor han blev angrebet af en gal hund, som bed 
efter hans bukseben. Da den ikke ville holde op med det, greb Tarzan den og svingede den rundt i 
luften for til sidst at hamre den ned i jorden, hvilket den døde af. 
Hundes ejer kom tilstede og var noget sur og skældte ud, hvortil Tarzan replicerede, at hvis han 
ikke holdt mund, kunne han få samme tur. 
 
Da Axel H. Jørgensen solgte Vestenholt efter kun et år, flyttede han og Gudrun til Randbøl i det 
hus, som i dag har adressen Hærvejen 43. 
Axel Hardenberg Jørgensen døde 20/3 1982. 
Gudrun E. Jørgensen døde 4/6 1992.  
De ligger begge begravet på Randbøl Kirkegård. 
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1952 
Hans Peder Kragh 
(oplysninger savnes) 
 
1963  
Gunnar Christensen 
(oplysninger savnes) 
 
1964 
Ove Jensen 
 
Ove Jensen var gift med Anna, som var datter af Hans Hansen i Bindeballe. 
Ove Jensen var tømrer i Gl. Sole. 
Ægteparret brugte Vestenholt som sommerhus. 
 
 
1968 
Ib Elbæk Lauridsen og Terkel Lehn 
(oplysninger savnes) 
 
1971  
Hakon Kristensen 
(oplysninger savnes) 
 
1971 
Erik Mellemkær 
 
1975 
Max Frebbien Rohrberg 
(oplysninger savnes) 
 
1976 
Eggert Fröhlich og Else Marie 
 
Efter overtagelsen af ejendommen startede ægteparret en gennemgribende forøgelse af ejendommens 
bygningsmasse. Først tilbygning til stuehuset, garageanlæg, 108 kvm kontorbygning samt et maskinhus. 
P.t. er der ved at blive etableret et sol- og jordvarmeanlæg. Ægteparret er meget miljøbevidste. 
 
Eggert Fröhlich fortæller: 
Navnet 'Vestenholt' var ellers gået i glemmebogen, men en dag fandt vi et gammelt frønnet bræt på loftet 
med det gamle navn, som derefter kom til ære og værdighed. 
Og i dag pryder et flot skilt ved gårdens indkørsel med navnet 'Vestenholt'. 
Ca. halvdelen af jorden (8 ha) er lejet ud, periodevis, til naboen Østerbyvej 21 og senest til Oksegården, 
Grindstedvej 69. 
Resten af ejendommen ligger hen som skov. Under den store storm 3. december 1999 væltede, i lighed 
med andre skove på egnen, alle store træer. Skoven bestod før af grantræer der nu er erstattet med 
løvtræer. 
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Jorden på gården var så karrig, at naboen, i starten, næsten ikke kunne avle noget på den sydøstligste del 
og derfor benævnte denne del 'ørkenen' – det hjalp dog meget da man fik etableret vandingsanlæg i 
området. 
 
Eggert og Else Marie har arbejdet som lønmodtagere på kontor på LEGO i Billund. 
Fra 1997 blev Eggert selvstændig og drev herefter IT-virksomhed på adressen. Else Marie fortsatte karrieren 
på LEGO. 
I fritiden var Eggert i Vandel Skoles bestyrelse i en 20-årig periode, hvor han satte sit præg. Også turismen i 
Egtved Kommune nød godt af hans evner. 
 
Fortalt til: Svend Aage Hansen 
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 Ovenstående fotos: N.M.Schaiffel-Nielsen. 
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