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TRELDEGÅRD



Efterhånden kom der mere jorddrift og under 
plov, og dermed var der åbent mulighed for at 
sælge de yderste jordstykker fra. Det kunne 
måske også være til hjælp i en arvs deling.  En 
del år senere blev ½ delen af engen i Trelde 
blev dog solgt til Ford Hansen, i stedet fik 
Vagn en Ford Consul, der var så stor, at Mitte 
ikke var glad for køre i den i Fredericia.

Treldegård var oprindelig gård nr. 10 be-
liggende i Trelde By, øst for ”Kjældbækgård” 
(nr. 7). Torben Hansen, TH Byg er nuværende 
ejer.

Ved udflytning i 1906-07 med fulgte en bjælke 
over  indgangsdøren fra den gamle stue med 
indhugget tekst. 

Da ”Treldegård” kom tættere på Skansen!

Ved indgangen til det 1900. århundrede var 
der stor byggeaktivitet i Fredericia, og i de 
mindre landsogne,  herunder Vejlby Sogn i 
Elbo Herred. Indtil ca. 1765 tilhørte gårdene i 
Vejlby Sogn Koldinghus. I løbet af de næste 
100 år overtog flere fæstere gårdene som 
selvejere. Hans Pagh var den sidste fæster 
og første ejer af ”Treldegård.” Gården førtes 
videre af sønnen Søren Pagh og senere næste 
generation Jens Pagh, 1823 til Jeppe Madsen, 
ved hans død overtog enken gården. I 1876 
afstod enken gården til sønnen Jeppe Mad-
sen. Jeppe Madsen var en driftig mand og tog 
beslutning om udflytning fra Trelde By til nu-
værende beliggenhed. Året efter udflytningen 
i 1907 købte Chr. Svejstrup Schwartz gården.   

Foto af Treldegård (nr. 10)?
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Foto af bjælken på Treldegård!
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I 1920 kom  Anders Favrholt med familie, fra 
Ødsted ved Vejle og købte ”Treldegård”. Det 
var en familie med stort engagement. Spe-
cielt sønnen Vagn Favrholt satte sit præg på 
ikke blot Vejlby Sogn, men på hele Danmark-
skortet, og det gælder Dansk Kvægopdræt, 
Fredericia Byråd, Vejle Amtsråd og sidst men 
ikke mindst gymnastikken, hvor han var frivil-
lig idrætsleder, medlem af repræsentantskaber 
og  æresmedlem i Trelde GI.  

Den Amerikanske traktor ”Oliver” kom til 
Treldegård i 1948, via Marshallhjælpen, 
for at afløse de firebenede (Musse, Prins og 
Lotte). Oliver var Dansk Landbrugs Andels-
Maskinindkøbs (DLAM A/S  - oprettet af 

FDB), første traktoragentur. Mitte og Vagn 
blev gift i 1946 og de overtog Treldegård 1948 
efter Vagns faders død. Vagn sluttede sit ak-
tive liv på denne jord 1990, hvor en af Vagns 
mange store oplevelser var, da ko nr. 187 
opnåede i perioden 1974-75 (12-13 måneder) 
en mælkeydelse på 12.770 kg mælk der sam-
tidig var Danmarksrekord, i denne anledning 
fik Vagn overrakt ko nr. 187 i minature-model, 
udskåret i kirsebærtræ som tak for den indsats, 
han har ydet i kvægavlerarbejdet og i organi-
sationsarbejde på lokalt plan. 
Sønnen Niels Anders solgte gården i 1990 til 
Kirsten Jochumsen og Niels Madsen. ”Ko Nr. 
187” flyttede med Niels Anders til det hus, han 
købte i nærheden af Treldegård.

Luftfoto af Treldegård fra 1960 Svend Erik på Oliver i 1960

Foto Vagn med nr. 187 i miniatureudgave 

Mitte og Vagn 



Ophold på Ladelund Landbrugsskole blev 
mødestedet!
I 1984 Mødtes Kirsten Jochumsen, fra Kjæl-
bækgård i Trelde og Niels Peder Madsen fra 
Vidtskuegård/Damgård, Rands/Gårslev på 
Ladelund Landbrugsskole, hvor de skulle 
udvide deres viden om dansk landbrug, ved 
samme lejlighed fik de også udvidet deres in-
teresse for et personligt fælleskab, som førte 
til at de købte Treldegård i 1990. Med de mu-
ligheder landbruget har i dag, er der behov 
for en anden driftsform, og nytænkning i en 
rentabel landbrugsdrift. Der blev etableret et 
partnerskab mellem Treldegård og Kjældbæk-
gård, hvilket er udmøntet i at kobestanden er 

blevet betydelig større og jordarealerne er ble-
vet øget.
 Kirsten har arvet interessen for heste, fra sin 
far Hans Jochumsen. I dag fremavler Kirsten 
og Niels velplejede og dygtige dressurheste, 
der alle har Kirstens 1. hest som stammoder. 
Hestekendere fra ind- og udland udviser stor 
interesse for hestene fra Treldegård.

I 2009 byggede Kirsten og Niels nyt stuehus i 
samme stil som det gamle og på samme plads, 
denne gang dog hvilende på sokkel.  For dette 
hus har de i 2012 modtaget diplom for god 
byggeskik.

Nyt stuehus i 2009

Kirsten og Niels


