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Foreningens hæfte til medlemmerne drejer sig i år om Hvolgaard, som vi nok er mange der har fulgt under 
dens forvandling fra det kendte med de røde mursten til sit nye lyse udseende. 
Vi har i hæftet kigget på den tidligere herregårds lange historie og som en naturlig følge af det kom ønsket 
om at finde gravminder på nogle af gårdens tidligere ejere. Derfor en lille tur på Langskov kirkegård, hvor der 
heldigvis er bevaret en del gamle gravsten. 
Imellem disse står en sten med navnet Claus Heinrich Jessien på. Han var ejer af Hvolgaard fra 1846-66 og 
blev født år 1805 i Preetz i Holsten. Han blev gift med den 5 år yngre Charlotte Wilhelmine Sophie Janssen fra 
Schwansen, halvøen hvor Eckernførde ligger i bunden af fjorden. Parret havde fået de 3 første af deres børn 
inden de flyttede nordpå, da de købte Phønixborg i Øster Starup, hvor både gården og børneflokken blev ud-
videt. De købte derefter Hvolgaard og havde 7 børn, da de kom hertil. De fik de sidste 2 børn her, men miste-
de 2 børn, der døde som små samt en søn, der døde som 22-årig.  Hans gravsten er også at finde på kirkegår-
den. 
Familien havde altid deres egne huslærere og en del folk, som havde tjent hos dem i Ø. Starup fulgte med 
her til Langskov. Derfor dukkede der efterhånden efternavne som f.eks. Rahn, Kÿhl, Thielfold, Hilbert, Will, 
Kahle og Dieckmann op på familier her, alle med rod i det nuværende Tyskland. Rahn var møller på Hvol-
gaards mølle, som var af typen Hollandsk vejrmølle, og blev bygget i 1850’erne. Det må have været en speci-
el tid for familien Jessien, som oplevede krigen 1848-50 og slaget ved Dybbøl i 1864, mens de boede her, og 
en voldsom brand på gården måtte de også igennem. 
Charlotte døde på Hvolgaard den 11. oktober 1864, 53 år gl. som følge af tyfus. Hendes gravsten står ved si-
den af mandens. C. H. Jessien solgte gården og købte Reballegaard ved Søvind, men flyttede senere tilbage til 
egnen, da han kom til at bo hos sin gifte datter på Hvejselgaard. Her døde han og blev begravet på Langskov 
kirkegård i maj 1879, 73 år gl. 
Den senere ejer af Hvolgaard fra 1870-1917, Ludvig August Steensen-Leth var født i 1845 på Steensgaard på 
Langeland. Han var oprindelig cand. phil. og var gift med Othilde f. Barner fra Eskildstrup på Sjælland. Han 
var søn af en kammerherre, hun datter af en hofjægermester og blev født i 1847. 
Steensen-Leth fik bygget de nuværende bygninger kort efter købet og var bl.a. landvæsenskommisær og 
landstingsmand. Ægteparret døde barnløse, han i 1917 og hun i 1918 og deres gravsted ligger på den sydlige 
side af og tæt på kirken. 
Den foreløbig sidste gravsten over Hvolgaards ejere er med Arnt Odgaard og hustruen Gudas navne på. Han 
var født i 1912, gift og havde tidligere en gård i Balling. Boede i Viborg inden parret sammen med datteren 
Liselotte flyttede hertil da de købte Hvolgaard i 1948. De kom aldrig til at bo der pga. en forpagtningsaftale 
som var indgået af den tidligere ejer. Odgaardfamilien boede de første 2 år i Skovkrogen, Hvolgaardsvej 25, 
og lejede derefter huset på Holmdalsvej 5, hvor Arnt døde i 1952 som en følge af astma. Guda, f. 1917 og 
datteren blev boende der, indtil hun byggede hus på Skolevej lige efter stadion og med udsigt til Hvolgaard, 
som hun solgte i 1970. Guda Odgaard døde i 1999, 82 år gl.. 
 



Foto: Hvolgaard ca. 1953 
 


