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I fordoms dage lå en stråtækt gård på Gl. Søndergade 18 i Bolderslev, som i 1891 blev 

overdraget til Thomas Nicholaj Festersen fra sin far.  

I 1895 brændte gården i Bolderslev efter et lynnedslag. Den blev derefter flyttet uden for 

byen – det nuværende Kronborg. Stuehuset var ikke ret stort og med lavt tag, næsten som 

”Jørgensgaard”, der blev bygget til broderen Jørgen Festersen som en udstykning. Der 

blev også udstykket en gård i Bjolderup. Thomas Nicholaj Festersen døde på Kronborg 

den 24.12.1945 og hans hustru Marie Kjestine f. Jørgensen, døde ligeledes på Kronborg 

den 31.3.1934. Ægteparret fik kun datteren Marie Caroline. 

Den gamle gård i Bolderslev blev genopbygget som aftægtsbolig til Thomas Festersens 

forældre, og da de i 1906 var døde blev den solgt med noget jord til. Den blev revet ned i 

1999 og i dag er der bygget ældreboliger på matriklen. 

 

I 1922 fik udflytningsgården sit nuværende navn, Kronborg. Det skete samtidig med, at 

gården i anledning af datteren Marie Caroline’s bryllup med Niels Chr. Jacobsen 

(Margrethe Brandenhoff’s forældre), blev udbygget med højt tag, frontspice og aftægts-

bolig. Marie Caroline og Niels Chr. Jacobsen fik 2 sønner og 3 døtre. 

I april 1946 købte Hans og Christine Matzen gården, og den gennemgik en grundig 

renovering. De flyttede ind 1. oktober sammen med deres ældste datter, to karle og en 

ung pige. I april 1947 fik de endnu en datter og en tredje datter i november 1950.  

I sommeren 1975 flyttede den yngste datter og svigersøn ind på gården. I 1986 flyttede 

Christine og Hans Matzen på aftægt i Bolderslev, og de to unge overtog driften af gården. I 

1987 blev der bygget en ny stald, og i 1991 brændte alle de gamle staldbygninger. 

Gårdens staldbygninger blev genopført som den ser ud nu.  

I perioden 1993 til 1999 drev svigersønnen gården videre. Gården blev derefter 

overdraget til et hollandsk ægtepar, Linda og Tomas Vonk og deres 2 sønner, og den 

drives i dag som et mønsterbrug anno 2005. 

 

Efterskrift januar 2017:  

Linda og Tomas Vonk driver stadig ejendommen. 


