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Poderhuset, Carlsborg, Hastrup 1b

Matr. nr. 1b Hastrup. Carlsborg.
Carlsborg har en forhistorie i et hus, der kaldtes Poderhuset. Det lå syd for Hastrup sø ovenfor engen. Det omtales første
gang i 1706, men det kan godt være ældre. Det var Erich Hansen, der var gartner eller poder på Hastrup, der boede i det.
Han betalte 10 mark årlig i huspenge. Han var født i 1622, så han var en gammel mand i 1706, men han levede helt til
1718, han blev begravet d. 10. juli. Huset omtales også i 1715 med samme beboer og samme afgift.
I Ole Krabbes auktionsskøde på Hastrup fra 1723 omtales stedet ikke, men det ser ud til, at huset straks efter Erich Hansens
død er overtaget af Hans Jensen. Han var gift med Ane Kirstine Rørbæk, og han var fisker og skytte på Hastrup. Han fik
mange børn, og han udmærkede sig ved at få 2 børn døbt i 1729, og de var ikke tvillinger. Anne Hansdatter, der var født i
1663 og døde i Poderhuset i 1724, var antagelig hans mor.
Der boede flere mennesker i Poderhuset, så der må have været god plads. I 1715 blev Maren Pedersdatter i Poderhuset gift
med Jens Andersen fra Bohuslen. Det var en af de svenske krigsfanger. Anne Andersdatter i Poderhuset blev gift med
Mads Christensen i Odderbæk i 1727. Svend Johansen "Svendske", der var født i 1675, døde i Poderhuset i 1727, det må
være en mere af de svenske fanger, der var blevet i landet efter fredsslutningen. Peder Povlsen boede i Poderhuset i 1715,
det må vel være Maren Pedersdatters far. Peder Jensen Skræder boede der i 1720. Jens Fiskers kone nævnes i 1720, men
det kan være en fejl for Hans Fisker, da det kun sker denne ene gang.
I 1748 mistede Hans Jensen en søn Christen på Hastrup, han blev dræbt, da en af de store porte faldt ned over ham, han
blev 11 år.
I 1749 døde Hans Jensen Skytte, han var født i 1699. To år efter blev hans enke gift med Jørgen Therkelsen, og han blev
fisker på Hastrup i stedet for Hans Jensen. Efter nogle års forløb flyttede de til Vester, hvor Jørgen Therkelsen blev fisker
på Rørbæk. De boede i Fiskerhuset, også kaldet Kirkehuset.. Der døde Hans Jensens datter Frederica Louise i 1763, 19 år
gl.
I Poderhuset blev de efterfulgt af Hans Friderichsen Skytte fra ca. 1756. Hans kone nævnes aldrig direkte, men hun må
være den Sidsel Schyts, der døde i 1792 og blev begravet d. 4. febr., 86 år gl. De havde en datter Anne, der blev gift med
gårdfæster Ole Christensen i Dørken. De fik en datter, der blev døbt Sidsel. Det tyder på, at Hans Friderichsen kom fra Åle,
men da hovedgården Bjerre og Hastrup havde samme ejer i mange år, var der gode forbindelser.
Hans Friderichsen døde i 1783, han var født i 1715. Hans enke blev boende i Poderhuset til sin død, men derefter skete der
store forandringer med huset.
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