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Ladegaard-slægten på og fra "Rønshauge" 
 
 

"Rønshauge" var oprindelig en Hovedgård i Smidstrup sogn 
 
Gården "Rønshauge" på Håstrup Mark i Smidstrup sogn var oprindelig en Hovedgård. Omkring 
reformationen var "Rønshauge" ejet af adelsmanden Henrik Vind, som i en periode også ejede den anden 
Hovedgård i Smidstrup sogn, "Velling Hovedgård", der lå i Velling by. Henrik Vinds søn Christen Vind blev 
høvedsmand på Københavns slot og ejede også i en periode "Velling Hovedgård". Henrik Vinds anden søn, 
Iver Vind, grundlagde i 1578 godset "Store Grundet" ved Vejle ved et mageskifte med Kronen. 
  
Ved ligeledes et mageskifte med Kronen blev "Rønshauge" i 1579 en fæstergård under Koldinghus. Herfra 
blev gården frikøbt ved en aktion i 1766. Det berettes, at "Rønshauge" - i modsætning til så mange andre 
gårde og huse i Smidstrup sogn -  ikke blev udsat for ødelæggelse og nedbrænding under de forfærdelige 
svenskekrige 1657-1660. 
 
Måske var det indskriften på træpladen, der hang over porten til gården, der reddede den. På træpladen 
står, oversat til nydansk: "Den som bygger på Gud, bygger trygt i Himmelen og på Jorden". 
 
 

 
 
 
 
Ladegaard-slægten på "Rønshauge" 
 
 
 
Træpladen med inskriptionen hænger i dag på kontoret for Avlscenter Rønshauge A/S. Et imponerende 
stort svineavlscenter,  som ejes af Per og Mads Kring. Man fristes til at sige - med den udvikling avlscentret 
har været igennem siden 1983 - at "Rønshauge" igen er blevet en Hovedgård. Nu inden for svineavl!  
 

Ladegaard-slægten på "Rønshauge" 
 
Omkring 1770 blev "Rønshauge" købt af Jens Pedersen Lyche, stamfaderen til den senere Ladegaard-slægt. 
Han sælger i 1784 gården til sin søn Peder Jensen, der var gift med Anna Margrethe Sørrensdatter. Deres 
ældste søn Jens Pedersen bliver i 1795 gift med Anna Jensdatter Møller fra Svinholt. De overtager 
halvdelen af "Rønshauge". Den anden halvdel af gården blev overtaget i 1799, da forældrene kom på 
aftægt. 
 
I 1835 sælger Jens Pedersen "Rønshauge" til sin søn Jens Jensen, der samtidigt blev gift med Barbara 
Jensdatter Ladegaard fra Torp i Bredstrup sogn. Herved kommer navnet Ladegaard ind i slægten. De får 
sønnen Jens Ladegaard Jensen (01.12.1837-20.10.1903), der i 1871 gifter sig med Ane Jensen Kragh 
(f.25.09.1840 i Erritsø). Samme år dør Jens Jensen og de nygifte overtager "Rønshauge". 
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På ovenstående billede fra omkring år 1900 ses på gårdspladsen på "Rønshauge" fra venstre: Jens 
Ladegaard Jensen, hans hustru Ane Kragh Jensen og datteren Christiane Jensen. Ved hestene ses sønnerne  
Hans og Jens Peder Ladegaard Jensen. Drengen foran hestene er ukendt.  
 
Jens Ladegaard Jensen og Ane Jensen Kragh blev på "Rønshauge" beriget med i alt syv børn, hvoraf de seks 
nåede skelsår og alder. På billedet fra omkring år 1900 ses Ane Kragh Jensen og Jens Ladegaard Jensen 
siddende omgivet af deres seks børn og en svigersøn.  
 
Disse er fra venstre mod højre side af trappen: 

 Søren Ladegaard  Jensen                                                                                                                                   
(06.02.1880-25.10.1966)  

 Hans Ladegaard Jensen                                                                                                                             
(25.09.1876-26.03.1949) 

 Svigersønnen Peter Jessen fra Skærbæk                                                                                                                                              
(23.12.1869-09.02.1944) 

 Ane (Anne) Jensine Jensen g. Ladegaard                                                                                                         
(03.03.1884-02.02.1960)           

 Karen Marie Jensen g. Jessen                                                                                                                     
(01.08.1878-17.10.1954) 

 Jens Peder Ladegaard Jensen                                                                                                                 
(24.06.1872-24.03.1938) 

 Christiane Jensen                                                                                                                                      
(13.11.1873-07.12.1956) 
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Sønnen Hans Ladegaard Jensen og datteren Christiane Jensen bliver boede hjemme på "Rønshauge". De 
driver gården frem til 1937, hvor den overtages af deres søsterdatter Agnes Ladegaard Andersen 
(04.02.1917-21.03.2014) og hendes mand Anders Vagn Andersen  (25.10.1912-30.01.2000), der var blevet 
gift samme år. Hans Ladegaard Jensen og Christiane Jensen går på aftægt og køber et hus i Smidstrup.  
 
Agnes var datter efter Ane (Anne) Jensine Jensen, der var gift med Jørgen Jørgensen Ladegaard fra 
Pjedsted. De drev "Bouballe Mølle" fra 1921 til 1937, hvilket du kan læse mere om i artiklen: "Bouballe 
Mølle" gennem tiderne på Smidstrup Museums hjemmeside: smidstrupmuseum.dk.  
 
På "Rønshauge" får  Agnes og Vagn Andersen datteren Inger Ladegaard Andersen (f. 13.11.1938) og 
datteren Eva Ladegaard Andersen (f. 02.03.1941), inden de i 1942 sælger gården til Thomas Nørgaard for i 
stedet at overtage "Tofthøj" i  Ll. Velling efter Vagns far, Johan Sofus Andersen.  
 
"Rønshauge" er derefter ude af Ladegaard-familiens eje. 
 

Familien Andersen på "Tofthøj" i Ll. Velling 
 
På "Tofthøj" får Agnes og Vagn Andersen sønnen Johan Sofus Andersen (f. 27.12.1943). Han bliver i 1970 
gift med Eva Christensen fra Bovense ved Nyborg. De køber gården "Vestervig" i Skærup. I 1972 overtog de 
tillige "Tofthøj"  efter Agnes og Vagn Andersen, der i 1974 flytter i et nybygget hus i Skærup.  
 
På billedet, som er taget i forbindelse med Ingers konfirmation i 1953, ses fra venstre Vagn Andersen, Inger 
Ladegaard Andersen g. Mindested, Johan Sofus Andersen, Agnes Ladegaard Andersen og Eva Ladegaard 
Andersen g. Jakobsen. 
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Jens Peder Ladegaard fra "Rønshauge" blev gift med nabodatteren fra "Baunbjerglund" 

 
Ladegaard-slægten og Bundgaard-slægten i Håstrup blev forenet, da Jens Peder Ladegaard Jensen 
(24.06.1872-24.03.1938) fra "Rønshauge" i 1903 i blev gift med Ane Margrethe Andersen Bundgaard 
(28.08.1879-05.04.1965) fra nabogården "Baunbjerglund". De køber "Dalgård" i Assendrup Skovhave i 
Engum sogn. Her får de syv børn, hvoraf de fire - som ses på billedet fra 1920 - når skelsår og alder: 
 

 
 

 Yderst til venstre på første række ses Anne Emilie Ladegaard g. Jensen (12.10.1904-01.03.1997). 
Hun bliver i 1932 gift med Hans Nielsen fra Højen. De køber i 1936 "Degngård" i Egeskov ved 
Fredericia. Her får de i 1943 datteren Karen-Margrethe Ladegaard Jensen f. Nielsen. 

 Bag Anne Emilie ses Asger Peter Ladegaard (15.10.1905-05.04.1986), der i 1930 bliver gift med 
Karen Lykke. På "Astrup Vestergård" i Forum ved Esbjerg får de tre børn: Gunnar Ladegaard i 1932, 
Johanne Ladegaard g. Nielsen i 1934 og Inger Ladegaard g. Nielsen i 1937. Inger dør i 1973.  

 Til højre for Asger Peter ses Jens Gunni Ladegaard (28.03.1910-14.07.1989), der i 1938 bliver gift 
med Bertha Christine Petersen fra Bevtoft. Ved giftermålet overtager de "Dalgård" i Assendrup og 
får her børnene: Jens Peder Ladegaard i 1939, Mogens Ladegaard i 1942, Jørn Ladegaard i 1944 og 
Bodil Ladegaard g. Bertram i 1947. Bodil dør i 2001. 

 I midten af første række ses Anders Ditlev Ladegaard (19.01.1913-30.12.2007), der i 1943 bliver 
gift med Johanne Dein. De overtager Johannes fødegård "Oustruplund" i Røgen ved Hammel. I 1944 
får de sønnen Johan Dein Ladegaard og i 1950 datteren Solveig Dein Ladegaard g. Kjeldgaard.  

 
NB: De fire børn og børnebørnene efter Ane Margrethe og Jens Peder Ladegaard Jensen fik i 1965 sløjfet 
Jensen som efternavn med henvisning til, at navnet Ladegaard var kommet ind i slægten ved Jens Jensens 
giftermål i 1935 med Barbara Jensdatter Ladegaard fra Torp i Pjedsted sogn.  
 
Artiklen er skrevet i forbindelse med Arkivernes Dag på Smidstrup Museum den 9. november 2019 af Mogens 
Ladegaard, Vesterbakken 14,  Grejs, 7100 Vejle, mogens.ladegaard@gmail.com, tlf. 23 74 97 47  


