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Andreas Knudsen Vestergaard foran Vejstrup Kro 
 
Andreas Knudsen Vestergaard (t.v.) foran Vejstrup Kro (Gr. hovedvej 11)  
 
De 3 andre personer er ukendte, men muligvis er det Anne Kirstine Vestergård med et 
af børnene.  
A. K. Vestergård var krovært 1890 til ca. 1910  
Han var født 1861 i Li. Anslet, Fjelstrup, søn af gårdmand på Anslet Vestergaard, Knud 
Andersen Vestergaard og Anne Marie f. Schultz.  
 
Andreas Vestergaard var gift med Anne Kirstine Madsen Dons (1857-1914) fra Viuf. 
Parret fik 4 børn: Mads *1887, Knud *1890, Anne Marie *1893 og Henrik *1895. Mads 
var født i Kolding, de 3 øvrige i Vejstrup Kro.  
 
I FT1890 er Andreas Vestergaard endnu ikke i Vejstrup sogn, men ifølge FT1901 er han 
kommet til Vejstrup fra Kolding  
1890.  
 
Andreas Vestergaard skulle efter sigende samtidig have været vært på pavillonenpå 
Skamlingsbanken. Dette er ikke bekræftet, men fra 1902 er Erik Sørensen vært.  
 
Jens A. Petersen citerer i bogen 'Hjemme i sognet' (1973) gårdejer Peter Krog, nabo til 
Vejstrup Kro for en beretning om et politisk møde på Skamling, desværre uden årstal:  
 
"Mødet var først forbi ud på de små timer. Folketings- og landtingsmand Frederik Borg-
bjerg henvendte sig da til værten på Skamlingsbanken, A. Vestergaard, som også var 
ejer af Vejstrup Kro, og dermed min nærmeste nabo. Borgbjerg ville gerne bo natten 
over på Skamling, men da der dengang ikke var værelser på Skamling til nattegæster, 
blev han henvist til at bo på Vejstrup Kro. Som nabo til Vejstrup Kro kom jeg til at vise 
Borgbjerg vej, og vi slog følge med daværende højskoleforstander Georg Himmelstrup, 
Skamlings-banke Højskole. Borgbjerg blev på kroen om natten, og om morgenen 
spadserede han til Kolding. Han var en vældig fodgænger".  
 
Himmelstrup var forstander 1903-13, så beretningen må være fra perioden 1903-06.  



 

 

 
Ved sønnen Henriks konfirmation i Vejstrup 1909 nævnes Andreas Vestergaard stadig 
som kroejer, mens han i FT1911 nævnes som fhv. kroejer. Ved hustruens død i juli 
1914 er Andreas Vestergaard fhv. kroejer af Sjølund. Andreas Vestergaard døde 
25.3.1927 som particulier i Blaahøj Stationsby mellem Grindsted og Brande. Både han 
og hans hustru blev begravet i Vejstrup, hvor familiegravstedet stadig findes.  
 
Sønnen Mads Vestergaard (1887-1967) blev i 1913 gift med Sara Nyegaard (1887-
1959) fra Søndergaard i Grønninghoved. Mads var tømrermester i Sjølund og bestyrede 
sammen med Sara Vejstrup Forsamlingshus.  
 
Deres søn, Alf Vestergård (1914-87), blev også tømrermester, boede Skamlingvej 4, 
1948-87, og havde bl.a. værksted i Vejstrup Hovedskoles bygning efter dennes 
nedlæggelse. 


