
ESKELY, MATRIKEL 14A, DAUGÅRD
Eskely ligger I den gamle landsby Daugård og er en af byens oprindelige gårde. 

De danske landsbyer med deres nuværende placeringer er en struktur, der går omkring 1000 år tilbage 
tiden. Landsbyerne er skabt som landbrugssamfund, hvor den bærende kerne er gårdene. Indtil ca. år 1000 
e.Kr. blev landsbyerne flyttet indenfor bymarkens grænser, men med kristendommen smelter kirke og 
gravplads sammen med bopladsen og kirkelandsbyerne får deres nuværende placeringer i landskabet. 

Gennem 800 år er landsbyen med sine gårde et meget stabilt element i det danske kulturlandskab. Gennem 
årene er gårdenes bygninger blevet fornyet på det samme byggested (toften). I landsbyerne ligger gårdene 
således ofte lag på lag - erkendbare som stolpehuller, vægrender, lergulve og ildsteder. Det var ikke kun 
bygningerne som med århundredes mellemrum blev fornyet, også nye gårdtyper kom til og den 
karakteristiske firlængede danske bondegård, udvikles som type i 14-1500-tallet og har indtil for ganske 
nyligt kendetegnet for hvordan man opførte gårdanlæg i Danmark.  

Navnet Daugård kendes tilbage fra 1399 som Daghægord. Byen blev, som mange andre landsbyer på 
Vejleegnen, angrebet under svenskekrigene i midten af 1600-tallet, hvor flere gårde blev lagt øde. Ud af 
sådanne ødelagte gårde oprettede Lisbeth Bryske en ny storgård ved navn Bryskesborg i 1655. Bryskesborg 
kom til at fungere som ladegård til Tirsbæk gods indtil 1783, hvor det bliver et selvstændigt gods, men 
allerede i 1775 havde den daværende ejer William Halling fået kongelig tilladelse til at give gården navnet 
Williamsborg. 

I dansk sammenhæng er de fleste herregårdsmiljøer placeret solitært i et herskabeligt landskab og på 
afstand af de bøndergårde og landsbyer, som de i sin tid ejede. Det er således et relativt særsyn med en 
herregård placeret i et landsbymiljø omgivet af tidligere fæstegårde. 

Godsets beliggenhed inde i den gamle landsby er ret særlig for Daugård og er i Glud Museums øjne med til 
at hæve kulturmiljøet op som et kulturmiljø med en national betydning, der er værd at værne om. For at 
bevare dette særtræk med et gods omgivet af landsbyens gamle bøndergårde og huse er det væsentligt at 
bevare det gamle landsbymiljø med de gamle gårdstrukturer og små huse. 

Gården er beskrevet i 1. bd., 1. samling af J.B.C. la Cours Danske Gaarde fra 1906. Her er den beskrevet som 
en slægtsgård ejet af Jens Jørgen Jensen. Gårdens bygninger er beskrevet, men kun stuehuset ligger der 
stadig, da gårdens udlænger blev fornyet i henholdsvis 1918 og 1930. 

Ved sammenligning af fotos fra før 1906 med nyere fotos kan man se, at stuehuset har fået gavlkvist både 
mod gård og havesiden og skorstenene er blevet fjernet, men at huset ellers har bevaret sit oprindelige 
udtryk. Ved sammenligning af luftfotos fra 1940-50’erne med de nye skråfotos er der kun sket meget få 
udvendige ændringer på udlængerne udover hvad der må betegnes som vedligehold (ventilation og to 
kviste mod gårdsiden). Gården er således et meget velbevaret eksempel på mellemkrigstidens landbrug.

Nedenfor er sat noget materiale ind, som viser ovenstående pointer.





Fra J.B.C. la Cours Danske Gaarde:
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