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Stedets gamle navn er “Lille Langskov” og har været bolig for mange skiftende familier. Hvolgaard 
ejede stedet som i 1816 var en lille bolig med smedje mod vest beboet af det nygifte par Ane Niels-
datter og August Bøthkier. Han var grovsmed og dyrlæge. De fik 2 døtre og 3 sønner som mistede 
begge forældre i 1833, han 54 og hun 46 år gl. 
Samme år flyttede ægteparret Dorthea Mortensd. og Peder Lauesen ind i huset. De arbejdede på 
Hvolgaard og de to yngste af smedens børn boede hos dem i starten. De fik selv 3 sønner her. Den-
ne familie udvandrede senere alle til USA for at udbrede Grundtvigs tankegang, dette er fortalt af en 
efterkommer fra USA som har besøgt arkivet.  
I 1840 er det smeden Thomas Pedersen med hustruen Ane Hansdatter og deres 3 børn, som bor 
her. Thomas dør i 1842, kun 42 år gl. og enken flytter herfra. En ny smed Jacob Peter Urvalt og 
hans højgravide forlovede Bodil Maria Michelsd. flytter ind samme år. De bliver gift i Langskov og får 
2 døtre her. De flytter senere til Hauge og smedjen bliver flyttet til Hvolgaard. 
De næste lejere i huset er ægteparret Sophie Urvalt og Stephen Martinussen, der arbejde som dag-
lejer. De har Maren Nielsdatter, en enke på 50 år samt hendes datter på 10 år boende, disse boede 
tidligere til leje i en lille gård på den modsatte side af nuværende Skolevej. Denne gård var også ejet 
af Hvolgaard. Ægteparret flytter, så en tid boede enken der alene med sine egne døtre og ernærer 
sig ved håndarbejde. 
I 1855 bor hun der sammen med ægteparret Nicoline Jørgensdatter og Søren Lauridsen og deres 4 
børn. Søren arbejdede som murer, parret flyttede senere til Ølholm, hvor de stadig har efterkomme-
re. 
Ind i huset “Lille Langskov” flyttede ægteparret Karen Clementsd. kaldet Karen Uth og Søren Niel-
sen samt deres 6 børn. Søren arbejdede som daglejer og enken Maren Nielsdatter boede der sta-

Præstevej 17, ca. 1955 



dig. 
I 1867 blev huset totalt ombygget og af brandforsikringen kan ses, at huset er delt op i 2 lejligheder. 
Karen Uth og Søren Nielsen flytter til Ølholm og i deres sted flytter det yngre ægtepar Johanne Hen-
riksen og Kristian Nielsen og deres 4 børn ind. Kristian arbejder som daglejer. Maren Nielsdatter bor 
i den anden del af huset og der bliver hun boende da den unge familie bliver skiftet ud med en nytil-
flyttet ung familie, Else Marie Andersen og Søren Møller Jørgensen samt hans mor fra Eriknaur. Sø-
ren var røgter på Hvolgaard fra de kom i 1876 til sin død. Ægteparret fik 3 børn, men i 1885 døde 
Else Marie kun 37 år gl. Søren havde sin mor som husholder til han giftede sig igen i 1891 med Ma-
ren Elisabeth, kaldet Lise. Hun arbejdede som malkekone på Hvolgaard og de fik 3 børn. 
Søren Jørgensen døde i 1925, 75 år gl. og Lise blev boende til huset blev solgt af Hvolgaards ejer 
P. Bogh, og derefter flyttede hun til Ølholm i 1931. Herefter fulgte 3 hurtige ejerskifter og i 1935 blev 
det solgt til Maren og Christen P. Christensen, kaldet  Christen Amerikaner p.g.a. et kortvarigt USA-
eventyr. De boede tidligere i Ølholm og Christen ernærede sig som arbejdsmand. De solgte stedet i 
1946 til Marie og Harald Rasmussen, som kom hertil med deres 3 ældste børn og fik 3 børn her. 
Harald var arbejdsmand og blev vejmand senere. De flyttede ind i det gamle hus med stråtag som i 
sommeren 1953 blev ramt af lyn og brændte ned. Familien boede i det daværende forsamlingshus, 
på den modsatte side af vejen, indtil det nye stuehus var bygget. Senere blev det gamle svinehus 
skiftet ud og deruden blev der købt mere jord til ejendommen. Harald døde i 1996 og Marie i 1998. 
Deres ældste søn Folmer bor nu i huset, som nu for anden gang bliver berørt af vejbyggeri, først 
Hovedvej 13 og nu motorvej. 
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