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Fortalt af Hans Andersen 
 

 
 

Langengsgården lå indtil udskiftningen omkring 1790-1810 i Ishøj Landsby - umiddelbart vest for 
daværende Kirkebjerggård og nord for Ishøj Bygade. 

Følgende er hentet fra Hans Olsens, Gl. Ishøjgård, slægtsbeskrivelse. 

Langengsgård: 
- Som omtalt under slægtsgården Gl. Ishøjgårds historie ejede Benzonsdal to store "Hoveri” frie 
gårde i Ishøj. Disse gårde blev ved omreguleringen af hartkornet i 1798 (hvilket blev foretaget af 
godset), eller måske et par år forinden, sat til 1 ½ gang de almindelige gårdes hartkorn.  
Den ene af disse var slægtsgården Gl. Ishøjgård, den anden var Langengsgård. 

I 1688 var, ligesom et par andre gårde i byen, Langengsgården tillagt Vartov stiftelsen og derved 
Vartov Hospital. Den blev beboet af Peder Andersen, men om hvem intet særligt vides.  
Til gengæld kan der fortælles en del om en noget senere beboer på Langengsgården, nemlig Jens 
Larsen.  
Han nævnes bl.a. i Benzonsdals jordebog fra 1740, da der blev givet følgende landgilde af gården: 
10 tønder byg, 2 tønder og 4 skæpper havre samt ikke mindre end 12 Rigsdaler, 4 Mark og 8 
Skilling i hoveripenge. Gården var nemlig allerede dengang fri for hoveri, uvist af hvilken grund. 



Det mærkeligste der kan fortælles om Jens Larsen er, at han i året 1743, nærmere bestemt den 12. 
juli, ved et skøde som er udstedt af "Kornerupgård" ved Roskilde, af Jacob Benzon til Benzonsdal 
og Ruggaard, Ridder og Kongelige Majestæts Befalingsmand over Aarhus Stift og Amtmand i 
Havreballegård og Stjernholm Amter, får overdraget halvdelen af en fæstegård i Ishøj til selveje. På 
den tid var det ret specielt.  
Der fandtes ikke i Ishøj eller omegnen noget tilsvarende eksempel på, at en bonde købte fæstejord 
til selveje. 

Hvad der årsagen til dette lidt ejendommelige salg kan man jo kun gætte. Måske var sælgeren i 
pengetrang, men hvis han var, kunne han jo som man normalt gjorde i en sådanne situation, sælge 
et par bøndergårde til en anden godsejer på normale vilkår. Men dette salg, af en halv bondegård -
til en fæstebonde, må der have været en helt særlig og personlig årsag til. Hvilken forbindelse der 
har bestået mellem Jens Larsen, Langengsgård i Ishøj og den adelige stiftamtmand i Aarhus, 
unddrager sig desværre i dag enhver efterforskning. 

Jens Larsen blev boende i sin fæstegård og drev sandsynligvis tillige den halve gård, han havde 
købt til selveje. Det vides at hans bror Peder Larsen på et tidspunkt boede på selvejergården. 

Ved skøde af 10. januar 1766 solgte Jens Larsen selvejergården til Hans Christensen, 
Kirkebjerggård. Og Lars Sørensen (døbt i Karlslunde 7. Maj 1741, forældre: Søren Christensen gift 
med Karen Larsdatter) nevø til Jens Larsen fik fæstebrev på fæstegården den 29. marts 1770. Jens 
Larsen valgte at opgive gården på grund af alderdom og skrøbelighed, og da han var enkemand 
uden børn, blev det altså nevøen der overtog. Jens Larsen nød herefter livslang aftægt på gården. 

Sådan, i store træk, er hvad Hans Olsen havde at fortælle om Langengsgården. 

 
I kronologisk orden - så nogenlunde – er her de forskellige ejere af Langengsgården - hentet fra 
Realregisteret på Landsarkivet, Kirkebøger og Folketællinger: 

 

1. 1688 nævnes Peder Andersen, hvorom ikke meget vides. 
2. 1743, 12. juli får Jens Larsen skøde på gården som selvejer, fra Benzonsdal. 
3. 1766, 10. januar solgte Jens Larsen gården til Hans Christensen  
4. 1787 er Lars Pedersen ejer - gift med Margrethe Hansdatter, 44 år; hun er i 3. ægteskab og 

han i første. 
5. 1834 ses af folketællingen, at Inger, Lars Hansens enke er ejer af Langengsgård. En ugift 

søn, Peder på 23 år bestyrere gården. En anden søn er Hans Larsen, 16 år. Der er jvf. 
folketællingen flere børn. 

6. 1845, ved folketællingen, er gårdens ejer, fæster Hans Larsen, 27 år, og hans hustru Maren 
Larsdatter, 27 år. Fra Realregisteret: Hans Larsen tinglæst 23.oktober 1844 og igen 27. juni 
1881. 

7. 1897, d. 30.juni i Realregisteret: Skjøde for Lars Hansen - Peder Hansen og Ane Hansen, 
alle børn af den forrige ejer, også en Hans Larsen er nævnt.  



8. 1906. Ved tælling er Lars Hansen, f. 1848, ugift, og hans broder Peder Hansen, f. 1852, gift, 
begge ejere. 

9. 1912. d. 10. juli: Skøde fra ovennævnte tre personer Lars Hansen, Peder Hansen og Ane 
Hansen til Jens Christian Nielsen 

10. 1922. d. 21. februar: Skøde fra Jens Chr. Nielsen til Jens Søren Sørensen. 
11. Omkring 1960 var fru L. Sørensen, enke efter Søren Sørensen, ejer af Langengsgård. 
12. 1972 ejere: 0. L. Sørensen, V. M. Sørensen, H.C. Sørensen. Fru K. A. Hansen og  

J. M. Nielsen (Kilde: Større Danske Gårde 1972). 
 
Her følger i uddrag en beskrivelse af Langengsgård, fra "Større Danske Landbrug 1930" 

- Ejer: Jens Sørensen, Matr. nr. 10 a m.fl. - Areal 57,2 ha. Hartkorn 14 tønder, 3 fjerding kar, 2 ½ 
album.  
Ejendomsskyld: 128.000 kroner. Jordværdi 80.500 kroner. Bygningerne er forsikret for 71.000 
kroner, løsøret for 54.000 kroner. 

Der er ingen elektrisk installation på gården. De faste maskiner drives ved petroleumsmotor. 

Jorden drives i 8 marks drift: 1. halvbrak, 2. hvede, 3. byg, 4. roer, 5 byg, 6. havre med udlæg, 7. - 
8. kløver og græs. Kvægbesætningen består af 22 malkekøer, 20 stk. ungkreaturer. Mælkeydelsen 
var sidste år pr. ko: 3738 kg. mælk med 160 kg. smør. Der holdes som regel 6 arbejdsheste. Der 
leveres ca. l00 slagtesvin om året. 

Langengsgård er en 4-længet gård. Stuehuset er af bindingsværk med stråtag. Udlængerne er 
grundmurede. 

Gården ejedes 1844 - 97 af Hans Larsen, der i 1897 overdrog den til 2 sønner, Lars og Peter.  

De solgte i 1912 til Jens Chr. Nielsen for 87.000 kroner. Han kunne ikke klare den og solgte videre 
til den nuværende ejer Jens Sørensen i 1922. 

Jens Chr. Nielsen flyttede efter afståelsen af Langengsgård til Taastrup, hvor han i mange år solgte 
forskellige landbrugsmaskiner til omegnens landmænd, hvilket skulle vise sig, at være en ganske 
god forretning.  
Han var derudover en ivrig jæger, og havde som sådanne jagt ret på mange af egnens gårde. 

Et lille uddrag fra "Større Danske Gårde 1960-65" 

- Langengsgård: Ejer, fru L. Sørensen. Forpagter hr. Gunnar Hansen. Det samlede areal udgør 104 
tønder land.  
Ejendomsværdi: 344.000 kroner, grundværdi: 208.000 kroner. Brandforsikring for bygninger: 
255.000 kroner. Der tilhører et fodermesterhus til gården. Gården drives kvægløst med svinehold. 
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