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Ødemarken er det område i Langskov sogn som ligger mellem Nyborg, Holtum og Sindbjerglund. Hele områ-
det tilhørte tidligere Faarupgaard ved Jelling, som p.g.a. pengenød  solgte det til Hvolgaard i 1698 for 400 
Rigsdaler. En gammel historie har ellers påstået at Ødemarken var en dåbsgave i forbindelse med barnedåb 
på Hvolgaard. Hvolgaard ejede området til 1819, hvor det på en dødsboauktion blev solgt, inddelt i 9 parcel-
ler til Jørgen Jensen, Uldum og Mogens Hansen, Hesselballe. Indtil 1870 lå fattighuset for både Uldum og 
Langskov sogne i dette ormåde. 
De nye ejere solgte eller lejede ud til de nye beboere i området. Nu bor der kun 3 familier i Ødemarken.  
De første der er registreret på Ødemarksvej 8 er ægteparret Mette Sørensdatter og Søren Hansen, begge fra 
Sindbjerg sogn. De lejer huset, som er brandforsikret 1.gang i oktober 1824. Ægteparret har 1 datter og 3 
sønner, og de dør begge af nervefeber i 1838, hun den 7. maj og han den 26. maj, begge 48 år gamle. 
Lejemålet bliver overtaget af Peder Laursen g.m. Maren Jensdatter Braa fra Hesselballe. De er nygifte folk, 
som får datteren Maren i 1839 og samtidig har en plejedatter hos sig. Parret flytter herfra igen og ejendom-
men bliver i 1843 købt af Maren Madsdatter og Christen Andersen, som udbygger den med en længe. Chri-
stens 2 døtre i konfirmationsalderen er med. Den yngste af dem, Johanne Marie bliver gift i Langskov kirke 
som 21 årig  i 1852  med Niels Chr. Pedersen, der er 25 år gammel. De køber stedet samme år og har hendes 
forældre på aftægt. Deres første barn Christen f. 1853 dør kun 2 måneder gammel.  Deres andet barn Peder 
Christian får de i 1854 og det tredie barn Karen Maria i 1857. Året efter sælger de stedet og flytter herfra. 
Den nye ejer er Ane Marie Nielsen, en enkekone med en voksen søn Andreas, født i Givskud. De har en vok-
sen tjenestepige og aftægten fortsætter for Maren Madsdatter, da Christen Andersen var død af vattersot i 
1855, 62 år gammel. Enken Ane Marie Nielsen sælger i 1863 stedet til Hans Andersen, som er gift med Ane 
Catrine Pedersen. De får i 1864 en søn ved navn Johannes, og aftægten gælder stadig. 
Hans Andersen sælger igen i 1868 til Søren Laursen, en søn fra gården Tornslund, Stenagervej 10. Søren var 
nygift og hans kone var Maren Nielsen fra Sindbjerglund Mark og aftægten gælder stadig. Søren køber mere 
jord til og udbygger gården. Parret får sønnen Kristen i 1871,  og i 1874 datteren Mette Marie, der dog  dør 1 
år gammel. I 1879 får de så datteren Mette Marie. Aftægtskonen Maren døde i 1875, 77 år gammel. 
I 1893 bliver gården solgt til Kristen Pedersen Kristensen fra Sindbjerg, som samme år indgår ægteskab med 
Andrea Nielsen Hauge fra gården Ny Hauge. Kristen køber mere jord til, skifter bygninger ud og bygger nyt 
stuehus i 1909. Parret fik børnene Niels Peter, Kirstine, Axel, Holger og Helga. Niels Peter var i mange år køb-
mand i Ølholm. Hans bror Axel overtog fødegården i 1933, det samme år som han blev gift med Dorthea Ka-
trine Viese fra Fjerritslev. Forældrene flyttede til Ølholm, hvor de havde købt Ølholm Bygade nr. 32. 
Dorthea og Axel drev landbruget videre og 5 børn voksede op her. Da Dorthea døde i 1964 kom datteren Ka-
ren og hendes mand Gunnar Madsen hjem. Nordjyden Gunnar arbejdede på møbelfabrikken i Ølholm i man-
ge år og et mangeårigt arbejde som formand for menighedsrådet er netop afsluttet. De 2 sønner Jørgen og 
Jens Axel havde den store glæde at opleve deres bedstefar Axel til han døde i en meget høj alder i barndoms-
hjemmet. 
 
 
 
 
 
 




