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Søndergaard er en gammel slægtsgård, som har været i familien Brodersens eje siden 

1879. Det oprindelige gamle stråtækkede hus lå lidt længere mod nord og ud mod vejen og 

var i slægten Bachmans eje fra 1779-1879. 

Før Jens Christian Brodersen købte gården 1879, havde han været 7 år i USA. Han kom 

oprindeligt fra Mårholm (Todsbølvej 65). Jens Christian Brodersen var i mange år 

kommuneforstander for Gåskær og Todsbøl sogne. 

I 1912 blev ejendommen overtaget af hans søn Nicolai Peter Brodersen, som kort tid efter 

blev indkaldt som soldat og måtte deltage i 1. verdenskrig i perioden fra 1914 til 1918. 

Ejendommen blev i den periode drevet af hans hustru Claudine Brodersen med hjælp fra 

russiske krigsfangere. I den periode skrev han hjem fra skyttegravene i Frankrig om hvilke 

afgrøder, der skulle være i de forskellige marker. 

I 1920 byggede Nicolaj Peter Brodersen en ny stald og i 1924 byggede han det nuværende 

stuehus med aftægt i den østlige ende af huset.  

I 1947 blev ejendommen overtaget af sønnen Erik Brodersen og hans hustru Else (f. 

Jensen). Ægteparret drev i mange år ejendommen og i den periode gennemgik land-bruget 

en stor forandring. Hestene blev erstattet af traktorer og landbruget blev i det hele taget 

ændret radikalt med mange forskellige maskiner. Der var ingen børn i ægteskabet og 

specielt Erik Brodersen havde det svært med, at ejendommen ikke skulle blive i slægten. 

 

I efteråret 1993 blev Anne Marie (Mie) og Jørn Brodersen Bach tilbudt at overtage gården, 

så Søndergaard kunne blive i samme slægt. Mie og Jørn har moderniseret stuehuset, som 

stadigvæk har de samme udvendige rammer. Indvendigt er det ændret og aftægten er blevet 

lagt sammen med boligen. Stuehuset er blevet holdt i den gamle stil med bl.a. de gamle 

døre, gulve og dannebrogs vinduer. 

I næsten hele perioden, hvor Mie og Jørn har haft ejendommen, har det meste af jorden 

været bortforpagtet, og det er meget tvivlsomt, om der fremover vil blive drevet landbrug på 

ejendommen. 

 

Efterskrift januar 2017: 

Anne Marie og Jørn Bach bor stadig på ejendommen. 


