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Stedet blev oprettet af Jacob Jacobsen (Krog) som var født 1765 i ”Kroggaard”, Ølholm og hustruen Mette 
Nielsdatter fra Bredsten, hvor de blev gift i 1795. Jorden blev købt sidst i 1790’erne af Hvolgaards ejer og hu-
set bygget. De får datteren Maren i 1798, sønnen Jacob i 1801. Derefter sælger de til ægteparret Ole Madsen 
og Inger Marie Hansdatter og flytter herfra. 
I 1802 får de nye ejere datteren Mette Marie, og derefter børnene Dorthe Marie, Hans, Jens og tvillingerne 
Peder og Ole som de sidste i 1812. 
Allerede 1817 dør Ole Madsen, kun 48 år gl. Hans enke gifter sig igen i 1819 med ungkarlen Christian Ander-
sen – han er 34 år og hun 46 år. Inger Marie er fra Vester Ørum og hun bliver enke igen i 1831, da Christian 
dør 46 år gl.  
Hun sælger boelsstedet til sin ældste søn Hans Olesen i 1835 og noget af jorden bliver skilt fra til hans lille-
bror Jens, som opretter stedet ”Dortheasminde”, Hvolgaardsvej 39 hvorefter moderen flytter derover og dør 
her mange år senere 88 år gl. 
I ”Kroghus” bor nu ægteparret Lise Lauesdatter og Hans Olesen, som får i alt 10 børn, 6 drenge og 4 piger, 
det sidste af børnene født i 1858. 
Familien oplevede det frygtelige at deres hjem brændte ned i april 1850. Det bestod kun af et hus og ved 
genopbygningen i juli 1850 kom der en længe mere på. Ægteparret blev ikke gamle, for Lise dør i marts 1867 
kun 52 år gl. og Hans døde i maj samme år 60 år gl. 
Efter deres død blev der afholdt offentlig auktion over boelsstedet , der blev købt af ægteparret Bodil Katrine 
Jensen og Jens Chr. Sørensen – kaldet Agerholm – fra Sellerup, et ungt par. Der blev solgt 2 parceller fra. I 
1871 solgte de til Peder Andersen og flyttede til Givskud. Peder Andersen solgte stedet igen i 1877 til Hans 
Thomsen, og denne solgte hurtigt videre til Søren Chr. Berthelsen fra Hvejsel. Han var ca. 40 år, fraskilt og 
boede der med et forpagterpar, sandsynligvis hans søster, som var gift med Hans Peter Sørensen, og deres 4 
børn; selv gik han ud som daglejer. 
I 1884 sælger han til Hans Kristensen, gift med Martha Jensen, og de får en søn her. 
På den tid bliver der oprettet en forskole, som lejer sig ind i en del af huset. Dette er nærmere belyst i arki-
vets nyeste årshæfte. 
Martha og Hans sælger i 1885 til Karen og Mogens Peter Nielsen fra Linnerup, forældre til 6 børn, hvoraf den 
senere lærerinde Elisabeth Nielsen er et af de yngste. Mogens Peter dør i 1903 og enken Karen dør i 1910. 
Elisabeth havde da været lærerinde i sit barndomshjem siden 1894 og var flyttet til Nyborg Forskole i 1907. 
Husmandsstedet blev i 1910 solgt til Kristiane og Thorvald Schou, som havde 3 små børn da de kom hertil fra 
Vindelev. De fik yderligere 2 børn inden Kristiane døde 37 år gl. Thorvald bliver gift med Sørine Sørensen fra 
Hammer, inden de sælger i 1918 og flytter herfra. De nye ejere er Karen og Jens Engebjerg Jensen fra Tørring, 
som også havde børn i skolealderen. 
De sælger 1929 og flytter herfra og de nye ejere er nygifte Johanne og Anton Jensen; han var selv født på 
Hvolgaards Mark. De levede som deres forgængere af stedet og Anton havde desuden en ekstra beskæftigel-
se som mælkekusk til mejeriet i Ølholm i 33 år. Johanne og Anton fik 2 døtre, men efter Johannes død solgte 
han stedet til sin nabo på ”Christinefeld” Leo Rasmussen i starten af 1970’erne. Anton flyttede herefter til 
Ølholm.  
Leo solgte bygningerne til Asta og Erik Jørgensen som brugte stedet som fritidsbolig. De solgte til pastor 
Svend Erik Langdahl, som ligeledes brugte det som fritidsbolig. Han solgte i ca. 1980 til Anette Arp og Kenn 
Panduro som igen gjorde stedet til helårsbolig. 
De solgte ca. 1988 til det unge par Liselotte og Leif Hovmand, som har boet i ”Kroghus” siden og fået deres 2 
børn der.  Under de seneste ejere har huset undergået mange forandringer. 



 
 
Fotoet viser Kroghus, Hvolgaardsvej 37 og er fra ca. 1950 


