Slebsagervej 2
Research fra arkiv og artikler
Slebsagervej 2 var en gammel stråtækt gård, der lå mellem Fåborg og Årre. Her boede Georg og
Mine Pedersen. Gården er formentlig blevet bygget i første halvdel af 1800-tallet.
Her følger nogle billeder af gården:

Beskrivelse fra Arkiv.dk - om hvem der har boet på gården:
”Georg Pedersen havde gården i mange år vi ved ikke hvornår han overtog. Tidligere ejer Jakobi
Andreas Hillerup og Nis Peder Larsen Hillerup har skøde sammen 1895, Peder Hillerup eneejer 1899
de har overtaget gården efter deres fader Frands Pedersen Hillerup der har skøde 1875, Laurids
Frederik Bertram 1872, Jens Madsen 1854, Thomas Nielsen 1826, Niels Thomsen købte gården fra
Endrupholm 1804, med hartkorn 2-2-2-3/4. Peder Hillerup har bygget ny lade, han deltog i sport og
gymnastik.”

Selv bor jeg på Slebsagervej 5. Min far er en del af Faaborg lokalhistorisk arkiv og har skrevet flere
artikler om området Slebsager. Jeg fandt ud af at han netop havde skrevet en artikel i Årre og
Faaborg Lokalnyt, der omhandlede Slebsagervej 2.
Nogle oplysninger fra artiklen:
”Georg ejede gården. Mine var husholderske og havde boet der siden 1930. Georg havde arvet
gården efter sin far, som Mine også havde været husholderske for. Jeg vil tro, at Georg var født
omkring 1905. Mine, der egentlig hed Vilhelmine, var født i Roust Møkke i 1892”
“Fra bryggerset var der en lav dør til venstre ind i køkkenet. I bryggerset var der også en dør ud i
stalden og en dør til et karlekammer. Køkkenet var kun ca. to meter dybt og tre meter langt. Op imod
indervæggen stod et støbejernskomfur, der var sat ind, hvor det oprindeligt åbne ildsted havde
været.”
Slebsagervej 2 idag:
I dag står gården der stadig, men kun som ruiner. Taget og murene er faldet sammen. Stille og roligt
har naturen omsluttet gården, og træer, buske, mospuder og grønne alger vokser mellem gårdens
murbrokker, det gamle gulv og de gamle maskiner.

