Østerbygård

Oprindeligt et stort familiegravsted der stammer tilbage fra 1908. Johan C Boysen er
den første der får sat en mindesten på gravstedet. På stenen er der ligeledes minde om
en søn død som spæd i 1909.
Den ene lille hvide sten mindes vore kære små drenge født i fyrrene og først i halv
tresserne, hvor også Mathilde Elisabeth er fra.
Den anden sten er fra tidligere, også en lille pige.

Østerbygårds familiegravsted var et af de store på Toftlund kirkegård.
Gravstedet brugtes første gang i 1908, da Johann C. Boysen døde. I 2017
blev gravstedet ændret til det nuværende, hvor kun den gamle sten er
tilbage. De øvrige sten kan ses i lapidariet. Billedet er fra dkgravsted.dk.
Østerbygård overtages i 1881 af Johann Christian Boysen fra Aventoft.
Han blev gift med Kjestine Lauridsen fra Enderupskov. Parret fik 4 døtre
Anna Marie (født 1899), Ingeborg (gift Skov bosat i Rødding) og Lida
(gift Jensen bosat i Skamstrup. Endvidere havde de datteren Mette
Christine Boysen, der var født i 1907 og døde som 10-årig i 1917.
I september 1908 døde Johann Christian Boysen. Kjestine Boysen var da
gravid. Hun fik en lille dreng i februar 1909. Han blev opkaldt efter
faderen, men døde ved fødslen.

Tegninger til den nye stald fra 1909

I marts 1909 byggede Kjestine Boysen en stald til gården. Den var 24x10
m. Til at hjælpe sig på gården havde hun tjenestekarl Ole Petersen.
Han var født i 1884 i Hørlyk ved Skrydstrup. Hans mor var fra
Enderupskov. Familien flyttede til Galsted og Ole Petersen kom til at gå i
skole i Rangstrup. Han var dygtig i skolen. Han blev konfirmeret i
Agerskov i 1898. I 1903 tjente han på Saxgård. Herfra fik han en god
anbefaling.
Han blev i 1910 gift med sin madmor Kjestine Boysen på Østerbygård.
Parret fik 3 børn: Kjestine født i 1910, Johann (født i 1913) og Jens ( født i
1915)

Ole Petersen blev indkaldt og
kom med i krigen. Han kom til
Vestfronten og lå i Frankrig.
Den 28. maj skriver han sammen
med andre en hilsen hjem
gennem Hejmdal med ønsket om
en god pinse.
I juli 1916 var han hjemme på
orlov. Det var han også i marts
1917.
Han deltog i alvorlige træfninger ved fronten, og i juli 1917 fik hans kone
tilsendt Jernkorset II Klasse, som var tildelt Ole Petersen.
I 1919 arvede Ole Petersen sin mors fødehjem i Enderupskov. Han solgte
det og fik 3.000 Mark for det.
Kjestine Petersen døde i 1941. Sønnen Johann Boysen Petersen var blevet
gift med Lis Petersen. Hun var født Jepsen og var fra Rødding. Hendes far
havde en isenkramforretning. Lis Petersen havde været på højskole og var
dygtig og praktisk. Hun lærte hurtigt at passe en landhusholdning. Da
Kjestine Petersen døde, flyttede Johann og Lis Petersen ind på
Østerbygård. Ole Petersen blev boende på aftægt. Ole Petersen var
medlem af DSK.
I første omgang forpagtede Johann Petersen i 1942 Østerbygård. Der var
dengang:
1 3-års vallak
1 2 års vallak
11 køer
11 stude og kvier
2 efterårskvier med 4 kalve
2 grisesøer
70 høns
4 gæs

1 bistade
Østerbygård var i 1942 et typisk landbrug med lidt af hvert i driften.
Johann Petersen var en dygtig landmand. Han havde en enorm arbejdsevne
og havde også god økonomisk sans, så hans landbrug var et mønsterbrug. I
1950 købte han gården af Ole Petersen. Denne døde i 1965, og han var på
aftægt indtil sin død.

Johann Petersen fik en rød sten sat om Østerbygård ca. 1950
Østerbygård lå i udkanten af byen og havde jord flere steder. Koldingvejen
afskar gården fra dens jorder. Gårdens Østermark lå ud ad Bevtoftvej og
Vestermarken lå på den anden side byen ved Allerupvej. Det gjorde det
somme tider lidt besværligt at dyrke jorden. Man skulle gennem byen med
maskiner og vogne.

Lis og Johann Petersen i 1993
Johann og Lis fik en datter Mathilde Elisabeth og flere små drenge, der
døde i fødslen. De adopterede datteren Karen og fik derefter datteren
Kirsten, der senere overtog Østerbygård, istandsatte stuehuset og boede
der i en årrække
I 1966 udstykkede Johann Petersen den såkaldte Nørreløkke til gården.
Løkken lå ud til Østergade. Her byggede han et nyt parcelhus. Han var
begyndt at arbejde som tillidsmand i Top-Sikring, og kunderne var meget
glade for den rolige, sikre mand. Kundekredsen voksede og da han blev
forsikringsinspektør, flyttede han selv ind i det nye parcelhus og fik en
bestyrer på gården.
Datteren Kirsten overtog gården og moderniserede stuehuset. Senere blev
gårdens jorder solgt til golfbanen og stuehuset blev brugt i forbindelse med
banen.

I Østerbygårds familiegravsted lå også Anna Marie Boysen, en søster til
Johann Petersen, der døde i Skærbæk.
Endvidere lå professor dr. med Hans Ejnar Marthedal og hans kone
Kirstine begravet i gravstedet. De boede i mange år i København. Da
professor Marthedal døde, flyttede enken tilbage til sin fødeby Toftlund.
Hun havde god kontakt til familien på Østerbygård og ønskede at ende
sine dage i Toftlund.
Familien Boysen Petersen i stuen
på Østerbygård ved Kirstens dåb i
1952.
Fra venstre Johann Boysen
Petersen, Ole Petersen, Karen
Petersen, dåbsbarnet Kirsten
Petersen, Lis Petersens mor
Mathilde Jepsen, Rødding, Lis
Petersen.

