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Almsteds historie

Almsted

Ifølge Traps, Landsarkivet Åbenrå, Rigsarkivet København.
I forbindelse med et mageskifte fra 1245 mellem Kong Plovpenning og Abel Kristoffer får de hver 4
mark guld. Her nævnes Halmestede for første gang.
Navnet Almsted stammer måske fra at der har været mange elmetræer omkring en samling huse.
Elm er måske blevet til Alm og det sted her er så blevet til Almsted.
I et skatteregnskab fra 1535 er der opført 7 gårde, her som boel, 12 kådnere og ca. 12 inster.
Benævnelser:
Boelsmænd = gårdmænd med hoveripligt
Kådnere = husmænd, daglejer, håndværker og hoveripligtige
Inster= hus med kålgård, daglejer og håndværker
Hans Andersen
Efter en optælling fra 1950 var der her i byen:
- Jordmoder
- Skomager
- Høkeri (købmand)
- Smed
- Saddelmager
- Brødudsalg
- Sognefoged
- Lejebil
- 2 sypiger
- Skrædder
- Barber
- Cykelsmed
- Kogekone (Anmaj o e landvej)
Landbruget beskæftigede ca. 20 karle og piger. De øvrige beboere var beskæftiget ved forskellige
arbejder, sæsonarbejde / daglejere og andet.
I 1950 var her 30 heste, idag 4 - 5.
I 1950 var her 100 køer, idag 13 ammekøer
I 1950 var her 1 automobil, idag 1 - 2 pr. husstand.
I dag arbejder de fleste udensogns, går i skole eller er under uddannelse.
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Almsted 9, matrikel 24
Ved udskiftningen 1795 er betegnelsen et indersted med 1 tdr. land beliggende ved Fynshavvejen.
Her har boet skiftende familier frem til 1910. Da blev der indrettet snedkeri i husets lade. Det blev
senere indrettet til bolig.
Almsted 18 matrikel 45
Stedet nævnes som inderste med mark omkring 1854. Hans Lorensen sælger 1876 den vestlige
del af huset 2½ fag sydlig side, 3½ fag nordlig side og den ostlige del 7½ fag syd og 6½ fag mod
nord. Begge dele med have. (købekontrakten findes).
Almsted 14 matrikel 1
Slæten Andersens gård. Michael Andersen født 1682 er den ældst kendte mand på dette boel.
1881 blev der bygget nyt stuehus og vaskehus. Ved udgravning af kælder et sted fandt man knogler af 8 køer som sandsynligvis stammede fra kvægpestens tid. En ko blev reddet rettidig vedat
den var flyttet ud på marken i et lille skur.
Almsted 1 matrikel 7, Gravgård
Jes Christensen af graven har været boelsmand her omkring 1600 - 1634. På landsarkivet i Åbenrå findes et originalt skøde skrevet på pergament forsynet med 2 laksejl. Her står at Jeg Christensens enke overdrager gården til sin ældste søn Christian.
Almsted 15 matrikel 37
Et tidligere indersted med land. Ungkarl født 1792 var lanssoldat ved det Slesvigske regiment 2.
kompani. Han blev gift med formandens datter og var skrædder. De fik 10 børn. Senere blev der
oprettet høkeri, kendt er Christian Braun.
Almsted 13 matrikel 35
Ved udskiftningen 1795 fik det betegnelsen indersted med jord. Stedet kaldtes Ørnhøj efter en
tidligere ejer. I forbindelse med mageskifte i 1939 med Bondegårdens ejer fik smeden en mark
mod at Bondegården fik en toft. Endnu først i 50erne skulle “gamle smed” hvert år have 2 kasser
æbler fra et bestemt træ fra ovennævnte areal.
Almsted 6 matrikel 20 kroen
Kroen i Almsted nævnes første gang som kådnersted 1741. I 1895 er stedet kro med høkeri.
Høkeriet blev nedlagt 1955. På toften lå et hus (aftægt til kroen) hvor postkøreren fra Augustenborg afleverede postforsendelser. Husets ejer fordelte posten rundt i byen.
Marken Toften blev solgt fra og blev en selvstændig matrikel. Der blev bygget hus og oprettet
gartneri.
Almsted 1 matrikel 30
Betegnelsen inderste med mark ved Fynshavvejen nævnes 1794. Senere nævnes at en skrædder
har boet her. Hans kone var områdets jordmor (det var hun i 30 år).
Almsted 4 matrikel 23
Indersted med mark. Her har boet: skrædder, tømrer, skomager, murer og sømænd. Under en
modernisering af huset fandt man under gulvet skelettet af en hund. Overtro eller hvad?
Almsted 5 matrikel 21
Kådnersted med 2 tdr. land udlagt ved Fynshavvejen mod Almstedskov. Stedet kaldes “Muhs
sted”. 1816 nævnes en musketer ved det fynske infanteri regiment. Her har boet murer, skomager
m.m.
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