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Peter Elmelund
Ejendomshistorier
Lokalhistorikeren, pensioneret ejendomshandler Peter Elmelund (født 1922 i Karup Sogn,
død 1992 i Sæby) var gennem de sidste ti år af sit liv daglig gæst på Byhistorisk Arkivs
læsesal, hvor han gennemgik og registrerede de genparter af skøder og pantebreve fra
Sæby Købstad og Dronninglund Herred fra 1860’erne og indtil 1927, som Landsarkivet i
Viborg havde deponeret i Arkivet; han gennemgik tillige de tingbøger og genparter af
tinglæste dokumenter fra tiden efter 1927 og frem til dato, som dengang endnu fysisk
befandt sig i tinglysningskontoret i retsbygningen ”Retfærdigheden” i Sæby.
Det drejer sig om købekontrakter, skøder, pantebreve, aftægtskontrakter m.v. for fast
ejendom, hyppigt med bilag i form af skifteforretninger, inventarlister m.m.; alt sammen
dokumenter som er uvurderlige kilder til hver enkelt ejendoms historie.
Peter Elmelunds kæmpearbejde satte sig frugt i en serie ejendomshistorier for den
daværende Sæby Kommunes syv landsogne: Understed, Karup, Volstrup, Hørby, Torslev,
Skæve og Albæk, dækkende årene fra omkring 1860 og frem til nutiden.
Saltlandets Historiske Forening for Sæby og Omegn har sammen med Slægtsforskernes
Bibliotek stået for nærværende digitalisering af det omfattende materiale på omkring 2.800
sider.
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Albæk Præstegård
matr.nr.la vestlig del

Der er solgt jord fra præstegården flere gange bla. ved aktion
den 21 juni 1877, der var meddelt i Vendsyssel Folkeblad, Hjør
ring Amtstiende, Vendssyssel Tiende og Sæby Folkeblad, samt ved
kirkestævne ved Albæk-Voer Kirker.
Forpagtning og dyrkning 9.11.1893-12
Forpagtning 16.1.19o8-63

Matr.nr.læ holdeplads til kirken 2.4.19o3
la 26.9900 m^

Store Frismose
matr.nr.lb vesti.

Casper Conrad Rafn, der var gift med Maren Jensdatter, købte den
29 januar 1865, skødet tinglyst 23 novb. s.m. Afgift 4 td. byg
efter kapiteltaksten. Han solgte den lo januar 1867 til svigerger,sønnen Ole Chr.Jensen, der var gift med datteren Madsine Rafn,men
handlen trak i langdrag og da Rafn døde den 5 febr.1875 og da var
Maren Jensdatter død, var der stadig ikke udstedt noget skøde.
Det fik arvingerne berigtiget den 25 febr. s.å. og den 1 januar
1877 købte Ole Chr.Jensen parcellen matr.nr.ln.
Ole Chr,Jensen solgte den 27 april 19o5 til svigersønnen Niels
Christian Thomsen for 14.364 kr., iberegnet aftægten. Sælgeren
fik bla. ret til et køretøj med kusk til brug ved køreture til
slægt og venner -, eller andet ærinde, dog ikke mere end én tur
om måneden og aldrig længere en 4 mil(2 mil frem og tilbage), se
svogere.

Niels Chr.Thomsen solgte den 25 april 1918 parcellerne ln til
Jens Peter Madsen, Holtbjerg for 125o kr. og lac til Anders Chr.
Johannes Marinus Madsen, Holtbjerg for samme pris og solgte i
1936 gården til Johs.Ettrup, da 26 td.land.
Kaj Thomsen købte ved tvangsaktion den 29 sept.1983 og solgte be
tinget til Jørn Chr.Nygård Madsen og Jens Karsten Madsen den 15
novb.1983,

lb 5110 m2

1

Frismose

matr.nr.lc vesti.

Snedker Jens Jacob Jørgensen købte den 6 marts 1873 og døde den
29 marts 1875. Enken Plette Margrethe Rafn skifter den 6 sept,1883
og solgte den samme dag til Jens Peter Jensen, der vistnok var en
svigersøn.

Jens Peter Jensen, der tog navnet Frismose, døde den 6 juli 1919
og enken Madsine Jørgine Annette Frismose,f,Jørgensen fik adkomst
til ejendommen den 9 okt, s.å. og solgte den særskildt beliggede
lod matr.nr.lae til Præstbrogård for 2ooo kr. Jens Peter Frismose
havde inden han døde solgt ejendommen til bestyre på Ørnholt, Chr,
Peter Nielsen for 12.ooo kr.
Chr.Peter Nielsen var den 9 decb.1916 bleven gift i Voer kirke
med Jacobine Marie Larsen. Han købte den 15 novb.1935 parcellen
matr.nr.lak af Chr.Thomsen. Efter hans død kom ejendommen ved
skifteattest til enken den 8 juni 1955. Hun solgte den 2o maj
1976 til Bent Hålby, der den 25 marts 1983 solgte til Arne Niel
sen.
Frismosevej 18
lc 2196 m2

2

Pudborq

matr.nr.ld vesti. mfl.
Pudborg er opstået ved sammenkøb af flere parceller der er udstyk
ket fra Albæk præstegård.
Christen Isaksen Bastholm købte parcellen matr.nr.ld den 2o juni
1862! skødet tinglyst 2 okt. s.å. og den 16 juli 1868 købte han
parcellen le af Søren Chr.Pedersen(gl.skøde 23 novb.1865) for 725
rd. Christen Isaksen Bastholm døde den 22 juni 1876, 62 år gammel
og sønnen Isak Christensen Bastholm overtog gården! skøde 11 au
gust 1881, der den 1 febr.1877 ved aktion over præstegårdens jor
der havde købt parcellerne lf lg lk 1£.

Isak Bastholm mageskiftede den 3 juli 1884 med Johan Carl Knudsen
Wøhlk, Karupgård, der den 2 juli 1885 transporterede skødet til
broderen forpagter på Sæbygård Ferdinand Johan Ditlev Wøhlk, der
den 24 juni 1886 gav kommunen ret til at tage vejmatriale på ejen
dommen,

Ferdinand'.Johan Ditlev Wøhlk, der nu ejede Lundergård i Torslev
sogn, solgte den 3o novb.1893 til Niels Christensen Høngård fra
Tårs for 13«loo kr«, der-den 19 august 1897 solgte til Jens Carl
Olsen fra Ledet for 17.ooo kr. Tvangsaktion 29 januar 19o3 og her
overtaget af Niels Christensen Høngård som ufyldestgjordt pant
haver, der soligte videre til Lars Chr.Andersen, Attrupgård ved
Grinsted, der den 22 juni 19o5 solgte parcellen lk til Martinus
Kristiansen af Holt 78 mell, og den 25 maj 1916 købte han ca.3o
td.land matr.nr.ld mell. fra Kringelhede for 6oo kr. pr, td.land,
men det bliver lagt til ejendommen matr.nr.38p 39n 4oc som Ander
sen også ejede.
Lars Chr.Andersen solgte den 21 sept.1916 til propritær J.Skøt,
Egelund og H.Skøt, Følle Ladegård, der ikke fik skøde på gården,
men efter at havde solgt parcellen lf mell. til Kringelhede for
2.545 kr., solgte de til forpagter Johannes Ingvardsen, Albæk
præstegård for 25.ooo kr. se 21.12,1916-277o.

Johannes Ingvardsen solgte den 28 juni 1923 til Thomas Peter Jen
sen fra Hvidsted for 43.ooo kr. og flytter til Nr.Uttrup.
Alfred Christensen købte i 1929 og solgte i 1948 og købte Karup
gård.

Ankjær Andersen solgte den lo august 1962 til Hartvig Nielsen og
Ib Beermann, sidste eneejer fra 19 januar 1977.
Donstedvej 19
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Holtbjerq Drenqehjem
matr.nr.lk vesti. mfl,

O.Wolffhechel solgte til Holtbjerg drengehjem den 21 okt.1936.
lk vesti. 5.5773 m2
78 ’ mell.
4.6654 ”

Holtbjerqvej 9
matr.nr.lL vesti. mfl.

J.C.Madsen solgte den 27 januar 1927 til Søren Mathias Jensen,
der købte jord til den 13 febr.1938 og solgte den 24 maj 1957
til Gotfred Johannes Sørensen.
2
IL 4.65oo m
68 mellemste
73
”
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Holtbjerqvej 5
matr.nr.lm vesti. mfl.

Kristen Jensen, Donsted købte parcellerne lm lu lv fra Albæk præ
stegårde ved aktion den 14 sept.1875! skødet tinglyst 14 juli 1876 og solgte til Jørgen Jensen fra Albæk for 3oo kr., der inden
han fik skødet tinglyst solgte til Anders Svendsen den lo novb.
1887 for 8oo kr., se 12.4.1877.
Anders Svendsen solgte den 29 april 192o til Andreas Sørensen fra
Skæve for lo.ooo kr«, der den 14 okt. s.å. solgte til Søren Juli§
Jeppesen fra Gjerå for 13.4oo kr., der den lo febr.1921 købte par
cellen matr.nr.76 mellemste del.

Efter Christian Christensens død solgte hustruen den 5 august 198o til Bendt Jessen Schmidt.

lm
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4522 m2
4.6184 "
2.1823 "
mell.
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Pudborq mark

matr.nr.lz vestlig
Isak Christensen Bastholm, Pudborg købte parcellen den lo august
1881 og1solgte den 16 sept.1885 til Anders Chr.Pedersen for 5o kr,
der den 6 okt.1887 solgte til Chr.Sensen fra Mølholt for 175 kr.,
der den 22 decb.1892 solgte til Christen Larsen af Enghus enke
Trine Christensen for looo kr.,der den 27 august 1896 solgte til
sønnen Christen Larsen for samme pris, der den 11 marts 1897 solg
te tilbage til moderen for s.p.

Trine Christensen solgte den 22 juni 1899 til Niels Christian Ni
elsen for 17oo kr. og flyttede til Præstbro. Ejendommen blev da
kaldt Pudborg enge.
Tvangsaktion den 25 sept.l9o2 og her købt af sagfører Mørck i Sæ
by, der den 2 okt. s.å« solgte til Anton Kristensen fra Bajensgård og tog pant i indboet for 325 kr. se 11.5.19o5-24.
Anton Kristensen solgte
Uggerholt for 28oo kr.,
Peter Hansen, Buksted i
nes ejendom, der var en

den 2 decb.1915 til Ole Chr.Olesen fra
der den lo januar 1918 solgte til Jens
Gerå for 3ooo kr. og købte derefter den
del større.

Jens Peter Hansen solgte allerede den 25 i samme måned til Chr.
Peter Sørensen, der den 23 okt,1919 solgte til Albert Christen
sen for 38oo kr. Efter hvis død enken Jensine Marie Christensen
fik adkomst ved skifteretsattest den 25 marts 1953 og solgte s.d.
til Jens Peter Christensen.
lz 1127 m2

Hestvanq
matr.nr.lag vesti.
Kristen Jensen opførte bygningerne i 1933 på en parcel fra Albæk
præstegård og solgte den 2o januar 197o til Hardi Jensen.
2
lag 15.9900 m

Holtbjerqvej 13
matr.nr.laf vesti. mfl.

N.H.Hesthaven solgte den 2 august 1962 til Charles Thomsen,
laf 9512 m2
7o
868o ” mell«
72
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Købmandforretning

matr.nr.2a vesti. mfl.

Albæk sogneråd solgte den lo novb.1921 til Jens Peter Carlsen
fra Memhaven i Sæby for 46oo kr..
Peter Stentoft solgte den 1 decb.1959 til købmand Peder Smith
Pedersen«2a 2666 m
2h 18o m

Matr.nr.2b
Sognerådet solgte den 28 januar 1886 en hedelod der tilhørte sko
ledistriktet matr.nr.2b til Søren Peter Larsen af Fjembhede.

Skolemarken

matr«nr,2c vesti. mfl.

Snedker Niels Peter Jensen købte parcellen 2c den 1 marts 19oo og
solgte den 13 decb.l9o6 parcellen 2e, ca. 1 skp. land til „Kirke
lig forening for Indre Mission i Danmark”, for 2oo kr. Der den
27 juni 1941 solgte til Albæk kirke.
Niels Peter Jensen købte den 27 marts 1913 parcellerne 37c 38n
fra Albækgård for 51o kr. pr. td.land, ca. lo tdl. og prisen var
4.875 kr.

Skifterets adkomst fra Niels Peter Jensen til Karen Marie Jensen
den 2o sept.1948, der den lo marts 1956 solgte til Chr.Jacobi Jen^
sen, der den lo april 198o solgte til Niels Peter Jensen.

2c 4.5846 m^
38n 4.5456 ”
37o
679o "

Albæk fælled

matr.nr.2d vesti. mfl.

Snedker Niels Peter Jensen købte parcellen 2d ved aktion fra sko
leembedet i Albæk den 15 april 1899 og overdrog retten til brode
ren Jens Peter Jensen den 1 marts 19oo. Arealet var på ca. 7 td.
land og den 23 marts 1913 købte Jens Peter ^ensen parcellen 37p
ca. 13 td.land fra Albækgård for 525 kr. pr. tdl. = 6.625 kr. 98
øre .
Sens Peter Jensen solgte den 18 marts 1926 til sønnen Peter Jen
sen for 25.000 kr.
Adkomst ved skifteretsattest for Kristine Jen
sen den 2 januar 1963, der s.d. solgte til Egon Overby.
Frismosevej lo

6

Østerbroen
matr.nr.3a vestlig mfl.

Østerbroen blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 4 td. 1
skp. 2 fjk.
alb. og gammel skatten var 2o rd. 48 sk.
Gårdfæster Jens Nielsen, Østerbroen blev den 21 okt.l8o6 gift med
Johanne Pedersdatter. Deres søn Niels Peter Jensen, der blev gift
med Ane Larsdatter, overtog formentlig fæstet omkring 183o. Jens
Nielsen døde som aftægtsmand i Østerbroen den 25 januar 1848, 81
år gammel.

Niels Peter Jensen købte gården til selveje fra Voergård den 26
august 1852 for 3ooo rd. og fortsatte med at købe jord til, såle
des 24 januar 1856, 5 januar 1857, 6 juli 1865, 17 marts 1864 og
5 decb.1867. Han solgte den 21 januar 1869 til sønnen Jens Niel
sen for 23.000 rd. I første omgang var parcellerne 37f 37g ikke
med, men blev solgt til Jens Nielsen senere for 2ooo rd. Niels
Peter Jensen, der skrev med f.p. og hustruen Ane Larsdatter kom
på aftægt, hvor de bla. skulle have lo potter mælk daglig om som
meren og 6 om vinteren, hvor det almindelige var henholdsvis 2 og
1. Ane Larsdatter døde den lo febr.1876, 66 år gammel og Niels Pe
ter Jensen døde den 6 decb, s.å, 69 år gammel.
Jens Nielsen var den 5 april 1859 bleven gift med Ane Jensdatter,
datter af Jens Olesen, Donsted« Hun døde den 3 maj 1869, 34 år
gammel. Der var 2 børn i ægteskabet. Jens Nielsen gifter sig der
efter med Nicoline Jensen. Han købte parcellerne lp Ir fra præ
stegården den 21 juni 1877.

Jens Nielsen døde den 8 febr.1887. Enken Nocoline Nielsen,f.Jen
sen skiftede den 1 sept.1887 og fik adkomst til gården den 3 novb.
s.å. Hun drev derefter gården med bestyre, bla. var den navnkun
dige Anders Hedegård(senere ejer af Højsted i Voer sogn) bestyre
for hende i en del år.,se underskrift afl.12.12.1895
Nicoline Nielsen,f.Jensen giftede sig med højskoleforstander Gu
stav Edvard Alfred Faurskov, Risgård Højskole, men forinden da,
den 21 april 19o4, blev der tinglyst særeje for begge parter og
den 23 april 19o8 solgte hun til Christen Peter Hansen fra Grind
sted for 89.000 kr. og forbeholdte sig nogle parceller,se Ørnholt.
Christen Peter Hansen købte den 27 marts 1913 parcellen 37g, ca.
13 td.land fra Albækgård for 525 kr. pr. td.land = 6.944 kr, 8o
øre og den 15 januar 1914 solgte han parcellerne 38d Ir 4ar til
Jørgen Christensen, V.Rom for 475 kr. pr. td.land, der var 12
11612/14000 td.land og prisen blev 6.o93 kr. 98 øre og den 27 ja
nuar 1916 købte han parcellen 46a fra Kringelhede for 7.441 kr.
21 øre.
Christen Peter Hansen solgte den 14 okt.1954 til sønnen Aksel
Gunnar Hansen«

3a
37g
4b

24.1926 m2
7.4o8o ”
5249 ”
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Ørnholt

matr.nr.3c vesti. mfl.
Nicoline Faurskov beholdte parcellerne 3c 4n 4p 37h 37? da hun i
19o8 solgte Østerbroen og opførte de smukke, harmoniske bygninger.

Nicoline faurskov,f.Jensen døde den 16 decb.1918 og ægtemanden
Gustav Edvard Alfred Faurskov overtog ejendommen som eneste ar-:
ving den 16 januar 1'919.
Nicoline Faurskov havde inden hun døde oprettet et legat, se 3o.
12.1926-2414, der indtil videre bestyres af legat bestyrelsen for
„ Mette Marie Simonsens legat ”,
Gustav Edvard Alfred Faurskov solgte i 1928 til Fr.C.Larsen, der
den 3o maj 1931 solgte til svigersønnen Oskar Larsen, efter hvis
og hustruens død sønnerne Hans Jørgen Larsen, Torben Larsen og
Erling Peter Larsen overtog ved skifteretsattest. Hans Jørgen Lar
sen blev eneejer den 28 april 1975,

3c
37?
37h

5.9618 m
2.2570 ’’

Præstbro Håndværker og Borgerforening
matr.nr.3f vesti.

Christen Peter Hansen, Østerbroen solgte den 5 juli 1943 parcelle
matr.nr.3f til Præstbro borgerforening, der den 6 juli 1965 solg
te parcellen 3g til Præstbro Gymnastikforening.

3g

575o

8

Præstbroqård
matr«nr.4a vesti.
Præstbrogård, der oprindelig kun blev kaldt „Præstbro ”, blev ef
ter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 3 td. 5 skp. o fjk. ? alb.
og gammel skatten var 14 rd. 5o sk. Gården er nu stærkt udstykket,
idet så godt som hele Præstbro by opført på parceller der direkte
eller indirekte er købt fra Præstbrogård. Gården lå tidligere ner
mere den gamle kongevej, formentlig omtrent hvor kroen ligger i
dag. I 1787 fik gården en krobevilling, men kun for rejsende,ikke
for sognets faste folk. Efter at Sæby-Alborg landevejen blev åb
net havde denne form for bevilling ingen betydning mere og krobe
villingen blev i 1843 overført til Flauneskjold.

I 1787 omtales kromand Laurs Jensen og han hustru Maren Jørgensdatter. Den 27 marts 1816 døde sognefoged og gårdfæster Peder Ja
cobsen, Præstbro, 57 år gammel og den 13 okt«1819 blev den 23 år
gammel gårdfæster Laurs Jensen gift med Ane Katrine Christensdatter fra Hytten. Lars Jensen døde den 22 okt.1844 og datteren Dor
thea Larsdatter blev den 3o decb.1846 gift med Jens Peter Thom
sen, men enken Ane Katriøe Christensdatter beholdt tilsyneladen
fæstet til svigersønnen købte gården til selveje fra Voergård den
28 decb.1856! skødet tinglyst 8 januar 1857, for 18oo rd. Ane Ka
trine Christensen kom på , aftægt på gården, hvor hun døde den lo
januar 1879, 79 år gammel.
Jens Peter Thomsen solgte den 15 januar 188o til sønnen Lars Jen
sen for 5.55o kr«, iberegnet aftægten. Ad hensyn til stempling
blev værdien sat til lo.ooo kr.

Efter Lars Jensens død fik enken adkomst til gården den 7 april
19o4. Efter enken Karen Jensen,f.Andersens død solgte hendes døds
bo den 15 april 19o9 til sønnen Jens Jensen, der havde bødker
Søren Nielsen, Iskov som kurator. Der fik navnebevis til Præst
brogård ifølge lov af 22 april 19o4, den 15 januar 1914, lyst 2
marts 1916.
Jens Præstbrogård købte den 9 okt.1919 parcellen lae fra Frismose for 2ooo kr. og solgte den 16 april 1957 til sønnen Lars Præst
brogård og købte derefter et mindre hus i byen.

4a

25.5591 m2

9

Maskinfabrik
matr.nr.4o vesti. mfl.

Fabrikanterne Jeppe Laurits Larsen og Lars Chr.Larsen 8 decb,
1898, se kaptiohister, bygninger og løsøre. Jeppe købte parcel
len 4s den 27 juli 1899 for 35o kr., se 21 sept.1899 maskiner,
petroliumsmotor m.m.

Jeppe Laurits Larsen synes at være bleven eneejer og nu maskin
fabrikant i Dybvad. Tvangsaktion 14 maj 19ol. Kautionisterne gre
ve Ahlefeldt-Laurvigen, Tveden, grd. Ole Nielsen, Albækgård,
forpagter H.Erhardi, Kringelhede, grd. H.Jensen, Kilstrup, propritær P,Poulsen, Siverslet, propritær J.P.Carlsen, Donsted, grd.
C.Tollerup, Klemmenshave, Th.Andersen, Skovsgård, Chr.Thomsen,
Fæbroen og Chr.Jensen, Nørkjær overtager og solgte den 25 sept.
19o2 til P.J.Buaas fabrikker i Ålborg for 5.5oo kr«, der over
tager telefon apperatet og forpligtelser over for telefonselskab
bet, se annonce og løsøre.
A/S P/J.Buaas i likvidation solgte den 5 marts 19o8 til fabrikant
P.J.Buaas, der den 22 okt,19o8 solgte til fabrikkens bestyre Carl
Jensen for 45oo kr.
Skifterets adkomst for Åge Jensen og Hanne Thomsen den 18 maj
1963, der s.d. solgte til Jens Jensen, der den 9 novb.1964 solg
te til Mads Madsen, der den 18 januar 1984 solgte til Karen Aga
the Nielsen.
2
4o^ 64o m

Hovedgaden 29

matr.nr.4s vesti.

Jens Jensen solgte den 11 august 1964 til Hartvig Jensen. Asta
Sofie Jensen 14 novb.1983.

Brugsen

matr.nr.4y vestl.mfl.

Købmand Chr.Peter Jensen købte parcellen 4y den 12 juli 19oo og
den 2o okt«191o købte han parcellen 4am fra Præsbrogård for 6o5
kr. 5o øre og den 9 marts 1916 købte han parcellen 4at af samme
for 662 kr. 5o øre og solgte den 23 maj 1918 til Præstbro Brugs
forening for 27.000 kr., se også 16.5.1918-6o6.

Præstbro Brugsforening solgte den 27 juni 1983 til Mogens Søren
sen.

i O

Købmandsgården

matr.nr.4g vestlig
Lars Jensen, Præstbrogård solgte den 11 marts 1897 parcellerne
matr.nr.4f 4g til Jens Holmen, Ringsholthus for 5oo kr. Parcel
lerne var beliggende over for mejeriet ved vejen der fører for
bi.

Jens Holmen solgte straks parcellen matr.nr.4g til købmand Jens
Nielsen Winther i Ørsø for 800 kr«, der også købte parcellen 37c
og den 21 marts 1898 købte han parcellen matr.nr.le Voergård, af
godsejer Peder Brønnum Scavenius, Voergård for 5oo kr. Det sid
ste var 2 små englodder nord for åen ved Præstbro, som åen havde
fraskåret Voergårds mark. Men købm. Winther var ikke i stand til
at betale den aftalte pris 5oo kr., så der blev ikke udstedt skø
de i første omgang.
Jens Nielsen Winther gik konkurs i 19ol og den 9 juli 19ol blev
hans konkursbo stillet til tvangsaktion og her købt af grosserer
Peder P.Hedegård, Nørresundby og A/s A.R.Segelcke, Hjørring, der
den 13 novb.l9o2 solgte til købm. Andreas Sørensen fra Hjallerup
for 12,000 kr. og solgte samtidig matr.nr.37c til snedker Erik
Marinus Simonsen, Præstbro(med bygninger) for 225o kr.

Jens Nielsen Winther var derefter med hjælp af 8 kautionister
fra Albæk sogn i stand til at købe Øster Vrå Kro, hvor det tilsyneladen gik ham godt.
Andreas Sørensen, der var gift med Martine Andrea Elseline, f.
Reventlov Ginge, fik den 2o novb,19o2 skøde på de før omtalte
englodder fra Voergård, men den 19 januar 19o5 købte han Præst
bro Kro og tog englodderne med dertil.

Købm. og kroejer Andreas Sørensen solgte den 12 maj 191o Køb
mandsgården til Henrik M.Christensen, der var søn af købm. I.C.
Christensen fra Torslev i Han herred for 11.5oo kr., der den 9
novb.1911 solgte til købm.Frits Hansen fra Hytten for 12.000 kr.
Efter Frits Hansens død fik enken Carla Henriette Hansen adkomst
til forretninqen den 1 novb.1949 og solgte den 29 decb.1954 til
sønnen Frits rlansen.

Hovedgaden 35
4g 1164 m^
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Hovedgaden 37
matr.nr.4f vesti.

Lars Jensen, Præstbrogård solgte den 11 marts 1897 parcellerne
matr.nr.4f 4g til Jens Holmen, Ringsholthus, der fik kommunens
tilladelse til at nedlægge en drænledning i vejgrøften langs sit
hus på vej nr.5.
Jens Holmen solgte den 24 juni 1897 til bager Carl Christensen,
der den 7 novb,19ol mageskifter med Jens Jensen fra Alborg, der
solgte til købm.Frants Christian Pedersen fra Nørresundby, der
agtede at indgå med Ane Kirstine Rasmussen og fik lyst ægtepagt
den 2 febr,19o5, se løsøre, hendes særeje antages ikke at over
skyde 15.000 kr. Ægtepagten fik en retsanmærkning om at Frants
Chr.Pedersen ikke havde tinglyst adkomst til matr.nr.4f og fik
det vist heller ikke, for kort tid efter stod Anna Mouritsen som
ejer, men gik konkurs i 19o6, hvor fabrikant John.Petersen, Kø
benhavn overtog som 1.prioritetshaver og transporterede den 31
marts 19o6 skødet til J,C.Sørensen, der dog først fik skødet ting
lyst den 22 april 19o9.

J.C.Sørensen oprettede eller videreførte en af Anna Mouritsen
oprettet manufakturforretning og solgte den 14 novb.1912 til
skovfoged Jens Andreas Jensen, Hytten for 6.4oo kr., der starte
de en træhandlerforretning og solgte den 23 novb.1916 til Præst
bro Brugsforening for B.loo kr. Brugsforeningen stiftet 12 august
1916, se 23.11.1916-2219. Alfred Faurskov, Ørnholt formand.

Præstbro Brugsforening solgte den 31 juli 1919 til Kristian Peter
Pedersen fra Thorshøj for 8.I00 kr., der den 11 august 1921 solg
te til partilulier Hans Chr.Tingbak, Øster Vrå og husmand Johan
Chr.Christensen, Fjembhede for 12.000 kr., der den 1 novb.1923
solgte til malermester Sigmund Conrad E.Lignnell, Skæve mejeriby,
matr.nr.12b s.ø«, for 9.25o kr.
Fra Sigmund Conrad E.Lignell gik ejendommen til tvangsaktion og
her den 12 febr.1932 købt af Chr, Juul Sørensen Gårdsholt, der
den lo decb.1947 købte parcellerne lbf 43c af Johannes Jensen.

Efter Gårdsholts død kom ejendommen ved skifterets attest til
fru Magda Gårdsholt den 5 august 197o.
4f Hol m^

Me jeriet

matr.nr.4e vesti.
Lars Jensen, Præstbrogård solgte den 17 maj 1894 parcellen 4e
til interessentskabet Præstbro andelsmejeri for 475 kr.

I.lo.l9o3-15 bestyrelsen, 9 medlemmer, Jens Peter Carlsen, Don
sted formand.
9 okt.1913-1268 bestyrelsen.

Kim Stidsholt Rasmussen købte 5 marts 1982 og solgte den 11 novb.
1983 til Jytte Nejsum.
4e 2oB6 m^
4bb 93o "
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Matr.nr.4i vestlig mfl.

Nocoline Nielsen, Østerbroen solgte parcellen matr.nr.4i til for
pagter Niels Christensen Høngård, Albæk præstegård den 23 juni
1898 for 38o kr., der den 3o august 19oo mageskifter med avlsbru
ger Ole Nielsen Bæk fra Hjørring. I handlen medfulgte det i butik
ken værende inventar af en hver slags, lejekontrakt omtalt.

Ole Nielsen Bæk solgte den 13 decb.l9oo til tømmer- og snedkerme
ster Erik Marinus Simonsen fra Præstbro for 7.7oo kr., med butiks
inventar, dog ikke i manufakturforretningen som tilhører lejeren
og her er formentlig tale om manufakturhandler Ivan Johannes
/.
Lauth og hans hustru Kathrine Marie Lauth,f.Svendsen, der var gir
7.1.1896, ægtepagt 31.5.19oo-35, se løsøre og løsøre iøvrigt 7.4.
19o4-42.

Erik Marinus Simonsen købte den 22 juli 19o9 parcellerne 4u 32h
32i m.m, af enken Ane Kirstine Madsen for 9oo kr. og solgte den
25 novb. s.å, til Niels Nielsen, Hjørring, der den lo febr,191o
mageskiftede med Christian Christensen fra Flade. Hvorefter sag
fører C,Nielsen, Sæby overtog den 26 okt.1911 og solgte den 16
april 1914 til snedker Søren Madsen Nielsen fra Frederikshavn for
6ooo kr.
Skifterets adkomst fra Søren Madsen Nielsen til Agnes Margrethe
Karoline Nielsen den 23 sept.l95o. Skifterets adkomst for Valde
mar Frismose og Per Rudolf Frismose den 12 august 1964. Arveudlægsskøde til Valdemar Kjæht_Frismose s.d«, der den 28 juni 1965
solgte til Svend Elbo Christiansen.
4i 13o7 m2

Hovedvejen 7
matr.nr.4k vesti. mfl.

Nicoline Nielsen, Østerbroen skænkede parcellen 4k til sypige Met
te Marie Simonsen den 3 marts 1898. Parcellen er beliggende på
sønder side af den offentlige bivej der fører fra Agersted til Sæ
by og støder i øst til den til maler Ejnar Schomburg solgte.
Mette Marie Simonsen forpligter sig den 9 marts 1899 til at er
statte de nedlagte 6 tommer rør med 9 tommer glasserede - o<n nød
vendigt. Den 21 decb.l9o5 købte Mette Marie Simonsen parcellen
4ac af Nicoline(der nu hed Faurskov) for loo kr.

Læreinde Mette Marie Simonsens dødsbo ved Alfred Faurskov, Øster
broen, lærer Johannes Andreas Nielsen, Agersted og Anders Hede
gård, Togårde solgte den 24 decb.l9o8 til Hjørring amtskommune
for 4ooo kr., der agtede at benytte huset til distriktsjordemoder
bolig i Præstbro.
Rigmor Johanne Vestergård solgte den 15 januar 1943 til Arne
Schlebaun.

4k 387 m2
4ac 2ol *'

13

Matr.nr.4L vesti. mfl.
Nicoline Nielsen, Østerbroen solgte parcellen 4L til maler Ejnar
Schomburg fra Hjallerup den 9 sept.1897, skødet tinglyst 3 marts
1898, for 32o kr.

Ejnar Schomburg magskifter den 11 marts 19o9 med karetmager Chri
stian M. Christensen, Flauenskjold. Var da bebygget og værdien
sat til 3.o5o kr. Solgte den 4 august 191o til Magnus Chr.Ander»
sen, der den 8 april 1915 solgte til snedker Jens Peter Olesen
for 4ooo kr., der den 27 juli 1916 solgte til smed Chr.Peter Lar
sen, Præstbro for 35oo kr., der den 2 maj 1918 solgte tilPoul Ot
to Christensen for 5ooo kr. Køberen er skomager og den 23 febr.
1922 købte han parcellen 4bk fra Præstbrogård for looo kr. og
solgte den 8 marts 1923 til skomager Jens Peter Jensen, hidtil
Oybvad for 6.96o kr.
Jens Peter Jensen solgte den 19 marts 1925 til murer Ole Ankjær
Jensen for 95oo kr. Karen Marie Jensen 19 decb. 198o. Kim L,Chri
stiansen 12 januar 1981, der den 14 august s.å solgte til Birgit
Christensen.

4L
315 m2
4bk

Matr.nr.4m vesti. mfl.
Blikkenslager Casper Jacob Jensen købte parcellen 4m den lo febr.
1898 og den 5 april 19oo købte han parcellen 4x fra Østerbroen
for 48 kr« Han fik den 2 novb.l9ol tilladelse til at rørlægge og
opfylde vejgrøften ved landevej nr.5 og mageskifter den 8 juni
19o5 med kroejer P.Larsen, Gistrup, der har ejendommen matr.nr.
Ir Haven Hovedgård, der den 11 januar 19o6 købte parcellen 4aa
af Nicoline Faurskov, Østerbroen for 8o kr. og mageskiftede den
17 juni 19o9 med grd. Søren Jensen Thomsen Brogård fra V.Hassing,
der den 14 okt. s.å. solgte til Vilhelm Petersen, forh. Porten i
Hørby for 8ooo kr.

Den 22 august 1911 gik ejendommen til tvangsaktion og overtaget
af Ane Marie Jensen Brogård som 2,prioritetsholder(var forment
lig den forrige ejers enke og boede nu i Jetsmark), hun tran
sporterede den 2o decb.1912, skødet tinglyst 2o januar 1913, ret
ten til skødet til smed Jens Peter Jensen fra Serrislev, der den
8 juni 1916 solgte til smedemester Chr.P.Larsen, Slesvig ved Ma
riager for 48oo kr., der den 23 novb. s.å. solgte til enke Johan
ne Kirstine Andersen,f.Pedersen, hidtil Dybvad for 58oo kr«, der
den 4 april 1918 solgte til snedker Peder Christian Nielsen for
72oo kr.
Sigrid Kristensen,f.Nielsen solgte den ni juni 1973 til Arne Søren
sen.

4m 394 m2
4x
47 ”
4aa

'i 4

Gæstgivergården

matr.nr.4r vesti. mfl.
Lars Jensen, Præstbrogård solgte parcellen 4r til møller Ole Jen
sen Sørensen fra Børglum pr. købekontrakt den 22 juni 1896, skø
det tinglyst 16 novb,1899, for 3ooo kr.
Er beliggende lige over
for den på hans mark ventede jernbanestation, lige på den anden
side af vejen som lægges foran stationen. Arealet er 24oo kvr.
alen. Murstenene til byggeriet bliver leveret af A/S De nordjyske
Teglværker og tømmeret af købm, P.Solz i Frederikshavn.

Ole Jensen Sørensen solgte den 1 febr,19oo én til staldbygning
beregnet bygning matr.nr. 4y til købm.C.P.Jensen for 425o kr.,
der også får andel i parcellen 4z. Det skulle vise sig at noget
krobygningen var bleven opført på jord der ikke var med i hand
len og den 27 sept,19oo købte han yderligere 72 kvr.alen jord mat
nr.4æ, for 1\kr. 25 øre pr. kvr.alen.
Den 7.3.19ol-15 lyst de
klaration om køb af øl og løsøre iøvrigt. Fik den 21 novbr.l9ol
tilladels til at rørlægge og opfylde vejgrøften ved vej nr.12.

Ole Jensen Sørensen solgte den 19 januar 19o5 til købm. Andreas
Sørensen, Præstbro for 25.ooo kr,, der medfulgte bla, 1 markeds
telt med borde og bænke, samt et dansegulv med bænke m.m., se
løsøre og indretning, også 12.1.19o5-113 og 2.12.19o9-91. Er kal
det Præstbro Kro og Gæstgivergård.
Andreas Sørensen var gift med Martine Andrea Elseline f.Reventlov Ginge, se ægtepagt og løsøre 22.12.1910-57.

Andreas Sørensens konkursbo ved sagf. Secher Jensen og Alvig i
Sæby som kuratorer solgte den 14 novb.1912 til Carl Herman Peder
sen fra Sindal for 19.ooo kr., uden løsøre, der skal sælges ved
aktion. Får foreløbig en 5 års tilladelse til gæstgiveri. Parcel
len matr.nr.le Voergård som Andreas Sørensen havde med fra Køb
mandsgården var hustruens særeje, men den 15 maj 1912 stillet til
tvangsaktion og købt af manufakturhandler Casper Jacobi Jensen,
der solgte en parcel lg til Jens Chr.Jensen, der har 43a vesti.
og mageskifter le med Præstbrogård den 21 sept.1916 og får 4av.

Carl Herman Pedersen solgte den 24 juli-1913 til Christian Adam
Christiansen, der den 6 sept.1917 købte parcellen 4ad fra Præst
brogård for 285 kr. og mageskifter den 28 juli 1921 med slagter
Kresten Kristian Kristensen Brøndt, Dybvad in mfl., løsøre 29.12.
1921-2836.

Otto Borup
Ane Grethe Sørensen 3.2.1983, Ole Christensen 11.2.1983, Gerda
Pape 15.2.1984

Præstbro Forsamlingshus«

sener Præstbro Andelsbageri

matr.nr.4d vestlig del
Lars Jensen, Præstbrogård skænkede parcellen matr.nr.4d til „Øen
demokratiske forening for Albæk-Voer sogne”(venstre ), til evig
arv og eje, men forbeholder sig ret til at tage den gødning som
samles på pladsen og græsning på det som ikke bliver bebygget el
1er beplantet. Skødet blev udstedt deb 13 decb.l89o, tinglyst 18
s•m•
Forinden da var der den 23 febr.l89o på et møde på gården Øster
broen bleven nedsat et byggeudvalg på 9 medlemmer, bestående af
Peter Nielsen, Iskov, Rasmus Frederiksen, Engbækgård, J.P.Lyngby
Voergård, Kr.Nielsen, Gårdsholt, Lars Peter Jensen, Agersted fæl
led og P.Larsen, Lars Jensen, Præstbrogård, Anders Andersen, Al
bæk, " N.B. P.Larsen var fra Mølholt.

Det blev samtidig besluttet at lade forsamlingshuset opføre og
eje af andelsselskabet „ Præstbro forsamlingshus ”, men skødet
blev udstedt til „ Den demokratiske forening for Albæk-Voer ”,
der den 22 januar 1891 optog et lån i Albæk-Voer sparekasse £å
looo kr. Bestyrelsen bestod af R.Frederiksen, Engbækgård, Jens
Peter Nielsen, Sørå mark(Louisesminde ), S.P.Nielsen, Ole Jensen,
St.Frismose og Jens Christensen, Faurholt. Til vitterlighed Vil
helm Lassen Juul Kibsgård.
Andelsselskabet „ Præsbro Forsamlingshus " fik først skøde på
ejendommen den lo januar 19ol og den 15 maj s.å. solgte bestyrel
sen, der bestod af J.P.Carlsen, Donsted, M.P.Christensen, Anders
Hedegård, Togårde, købm, J.Mellerup, Jens Chr.Jensen, Agersted,
M,Christensen. J.P.Jensen, forsamlingshuset til projektet Præst
bro Andelsbageri, representeret ved greve Ahlefeldt-Laurvigen og
købm.J.N,Winther, Præstbro, se 23.5.19ol-31.

Præstbro Andelsbageries første bestyrelse havde Schavinius som
formand, se 7.3.19ol-18. For den næste lo års periode, se 26.1.
1911-64, bestod bestyrelsen ag Greve Ahlefeldt-Laurvigen, Tveden
grd.Chr.Nielsen, Rykind, Propritær Chr.Peter Hansen, Østerbroen,
proprt. P.Andersen, Krabberbro(formentlig tilsted;) og grd.Lars
Jensen', Togårde. Ny lo års periode se 23.6.1921-799, Chr.Peter
Hansen, Østerbroen formand«
Præstbro Andelsbageri solgte den23 marts 1948 til bageriets be**
styre Carl Âge Jensen, der den 18 juni 1955 solgte til Albæk
kommune, der redrev bygningerne som led i en vejudvielse.
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Matr.nr.4n vesti. mfl.

Fru. Nicoline Faurskov solgte den 25 okt.1917 parcellerne 4n 4p
til lærer Andreas Christian Urban Hansen, Mølholt for 7.25o kr.
(måtte havde været bebygget), der døde den 12 sept.1923, 65 år
gammel og enken Sofie Amalie Urban Hansen,f.Cordes fik adkomst
3 januar 1924.
Søren Yde solgte den 23 okt.l94o til Christian Flarinus Christen-?,
sen. Adkomst for Karoline Kristensen 25 okt.1984, der s.d. solgte
til Asger Larsen.

4n

2118 m2

Hovedgaden 12

matr.nr.4q vesti.

Jens Peter Pedersen købte parcellen 4q fra Østerbroen den 24 novb
1898 og mageskifter den 12 januar 1899 med ejendommen matr.nr.62e
vesti«, der var ejet af Hans Hansen, men Jens Peter Pedersen skal
opføre et 12 alen 2o tommer langt og lo alen 4 tommer bredt grund
muret hus med tegltag.
Hans Hansen solgte den 1 okt,19o3 til sønnen Lars Chr,Hansen for
12oo kr., der den 3o sept.l9o9 solgte til grd.Ole Nielsen, Albæk
gård for 16oo kr., der den 1 juni 1911 solgte til landpost Anders
Jensen for 165o kr. og flyttede til Nr.Sundby.

Ellen Nielsen solgte den 27 sept.1919 til P.Pedersen, der den 11
juni 1963 solgte til Svend Pedersen, der den 2 okt.1981 solgte
til Susanne Kongsmar.

4q

493 m2

Hovedgaden 17

matr.nr.4af vesti.
Møllebygger Mikkel Chr.Thomsen, Præstbro mølle købte den 22 juli
19o9 og solgte den 24 maj 1917 til træhandler Jens Andreas Jensen
for 2ooo kr., er stadig ubebygget.
Jens Andreas Jensen solgte den 9 okt.1919 til købm.C.M.Jensen,
Lyngså for 12oo kr., der den lo maj 1951 solgte til Rigmor Jørgen
sen.

4af

785 m2
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Vindmølle
matr.nr.4t vesti.

Lars Jensen, Præstbrogård solgte den 12 okt.1899 parcellen 4t
med den mig tilhørende vindmølle med stående og løbende værker,
til møller Sens Jensen for 6.5oo kr. Grænsede imos øst til Ras
mus Madsens enkes ejendom, mod syd til Nørhr, Albækgårds ejendom.

Jens Jensen solgte den 13 marts 19o2 til Thomas Jensen for 85oo
kr. Vindmøllen og det mig tilhørende stuehus.
Thomas Jensen solgte den 29 novb,19o6 til Anthon Chr.Andersen for
6ooo kr«, der den 22 okt.l9o8 købte parcellen 4af og solgte den
22 juli 19o9 til møllebygger Mikkel Chr.Thomsen for 65oo kr.

Herman Falden solgte den 2o juni 1963 til Otto Borup, der den 2
decb.1975 solgte til Charles Nielsen, der den 19 juni 1979 solgte
til Sæby kommune.
4t 434o m^

Matr.nr.4ø vesti.

Grd.Niels Christensen Høngård købte parcellen den 8 januar 19o3
fra Østerbroen for 3oo kr., er udstykket fra 4h.
Christian Martinus Sørensen solgte den 14 maj 1914 til Chr.P.Han
sen, Østerbroen, der den 14 okt.1954 solgte til Aksel £>unnar Han
sen.
2
4ø 669 m

Matr.nr.4ab vesti.

Nicoline Faurskov, Østerbroen solgte den 21 decb,19o5 parcellen
4ab til Rasmus Frederik Olsen, hvis dødsbo den 13 okt.l91o ved
tvangsaktion solgte til Lars Chr.Pedersen.
Ingemann Nielsen solgte den 11 decb.1945 til Marinus Pedersen,
skifterets adkomst for Dorthea ^edersen den 1 juni 1961, der den
19 maj 1962 solgte til Svend Andersen, der den 29 decb.1964 solg
te til Hans Christensen, der den 28 juni 1967 solgte til Hardi
Pedersen.

4ab

3o9 m^
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Den gamle bager

matr.nr.4ad vesti.mfl.
Nicoline Faurskov, Østerbroen solgte parcellen 4ad den 21 juni
19o6 til bager Søren Johan Larsen for 12 øre pr. kvr.alen, der
var 155o kvr.alen og prisen blev 186 kr., der den 11 april 1912
købte parcellen 4ac af samme for 2ol kr. 25 øre og den 4 april
1918 køibte han parcellen 4ba af samme for 125 kr.
Efter Søren Johan Larsens død arvede døtrene Marie Fynbo og Anna
Sørensen ejendommen den 3o april 1953 og solgte den 22 juli 1953
til Knud Erik Sørensen, der den 9 maj 1967 solgte til Kaj Peder
sen,
4ad 579 m^
4ac
3ol ”
4ba 191 "

Hovedgaden 25
matr«nr«4ag vesti«

Købmand Chr.P.Jensen købte den 2o okt.l9o9 og solgte den 14 april
191o til blikkenslager Casper Jacobi Jensen for 825 kr.

Jørgen Christensen solgte den 11 juli 1951 til Martine Nielsen og
Anna Andreasen« Martine Nielsen solgte den 13 april 1972 sin an
del til Anna Andreasen, skifterets adkomst til Martine Nielsen og
Bodil Olsen den 13 okt.1976, der den 24 febr.1977 solgte til Ma
rius Jepsen.
2
4ag lo93 m

matr.nr.4ap vesti.mfl.
Enke Elsine Christine Tollerup, fh. Klemmenshave købte parcellen
4ap fra Præstbrogård den 23 marts 1911 for 71o kr. 25 øre og den
13 marts 1913 købte hun parcellen 4an og solgte den 9 januar 1919
til partikulier N.P.Nielsen for lo.5oo kr., der den 11 maj 1922
solgte til Albert Rafn. Adkomst for Konstantia Rafn 11 januar 1984.

4an
4ap

lo2 m
373 "

2
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Hovedgaden 23

matr.nr.4ah vesti«
Anders Hedegård købte den 26 januar 1911 og solgte den 25 januar
1917 til Jens Peter Larsen for 6.6oo kr., der den 3o august 1917
solgte til landpost Anders Peter Østergård for 7.3oo kr.

Skifterets adkomst for Petrine Østergård mfl. den 12 okt.1953, s.
d. arveudlægsskøde til Peter og Anders Fynbo Østergård. Skifteret
adkomst på -j delen fra Anders Fynbo Østergård til Petrus Arnold
Østergård, Gertrud Nielsen, Kajus Østergård, Peter Østergård, Vik
tor Østergård den 3 august 1974, der den 1 august 1974 også arve
de den anden ? del og Peter Østergård bliver herefter eneejer.
Adkomst for Thorkild Østergård og 8 andre den 6 januar 1982, der
s.d. solgte til Mogens Jensen, der den 3 juni s.å. solgte til
Leif Pedersen.

4ah

lo34 m

2

Matr.nr.4ae vesti.
Enken Karen Jensen,f.Andersen, Præstbrogård overdrog den 8 okt.
19o8 parcellen til svigersønnen Anton Chr.Andersen uden vederlag,
John Ingvard Rasmussen købte den 29 sept,1979.
2
4ae
115o m

Matr.nr.4au vesti. mfl.

Smed Adam Kostending Jensen, Voergård købte parcellen fra Præst
brogård den 9 marts 1916 for 2762 kr. og solgte den 17 decb.1925
parcellen 4az til Præstbro El-værk for 2oo kr.
Freddy Christiansen solgte den 7 juli 1981 til Ole Larsen

4au
4fp

5377 m^
893 "
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Hovedgaden 6
matr.nr,4aø vesti.
Niels Peeter Pedersen købte parcellen af Fru Faurskov,
den lo januar 1918 for looo kr.

Ørnholt

Justine Christensen solgte den 1 febr.1944 til Maren Rasmussen,
arveudlægsskøde til Kristian Næsgård Rasmussen 18 sept.1959.
4aø 961 m2

matr.nr.lbc vesti.
Mejeribestyre Mads Torp købte fra Præstbrogård den 28 august 1919
for 5.943 kr. 17 øre, der den 12 august 192o solgte til grd.Poul
Poulsen, Togårde for 85oo kr.
Chr.Poulsen mfl. solgte den 2 august 1944 til Holger Møller, der.
den 18 april 1973 solgte til Chr.Pedersen.
lbc 2551 m2

matr.nr.4bg vesti.mfl.
Handelsmand Marinus Jensen, også 41g, løsøre 6.11.1919-439, tvan
aktion 24 august 192o, købt af sagf.Chr.Sørensen, Dronninglund,
der den 27 juli 1922 solgte til tømrer Alfred Rafn, der den 27
febr.l93o købte parcellen 4cg fra Præstbrogård og 4dn af samme
den 22 novb. 1944. Konstatia Rafn 11 januar 1984.

4bg 494
4cg 354
4dn lo54
4bh

158

m2
H
TÎ
m2

N.P.Nielsen solgte til Alfred Rafn den 11 maj 1922

Frederiksbergvej 5
matr.nr.4bm vesti.
Jørgen Chr.Jørgensen, Holbæk enge solgte parcellen til banearbejder Chr,Mikkelsen dep 21 decb.1922 for 75o kr., der denn8 maj 1924 solgte til Peter Rasmussen for 6.7oo kr., var nu portør i Aså.
Johannes Jensen solgte den 5 august 1947 til Jens Kærskov, skif
terets adkomst for Dagmar Kærskov 19 sept.1952, solgte s.d. til
Martin Nielsen, der den 23 maj 1969 solgte til Hans Kristiansen.
4bm 164o m2
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Frederiksberqvej 3
matr.nr.4bn vesti.
Chr.Marinus Christensen købte den 8 januar 1925 for 6ooo kr.

Kim Christen Christensen og John Kristen Christensen købte den
21 april 198o,til Frede Bang Overby den 9 sept.1981, solgte den
29 novb.1983 til Kim H. Christiansen.
4bn
784 m2
N.B, murer Niels Peter Pedersen købte parcellen 16 august 1923
og solgte den 8 januar 1925 til Chr.Warinus Christensen

matr.nr.4bp vesti. mfl.

Poul Peter Poulsen solgte den lo juli 1924 parcellen 4bp fra 4bc
til smed Chr.Østergård for 5o pr. kvr.alen, der den 22 novb.1934
købte mere jord til.
Skifterets adkomst for Marie Østergård 16
august 1958, hvis arvinger overtog den 9 august 1984 og solgte
s,d. til Erik Tejlbo, der den 6 decb. s.å. solgte til Carsten
Christensen.
4bp
4cu

matr.nr.4bo vesti.
Jens Præstbrogård solgte parcellen til skræddermester N.K.Niel
sen, Voerså den 17 januar 1924 for 9o8 kr.25 øre. Tilde Nielsen
solgte den 7 juni 1984 til Pia Busk.

4bo

477 m2

matr.nr.4bu vesti. mfl.
Jens Præstbrogård solgte parcellerne 4bu 4bv til portør Jens Haugård for 914 kr. 9o øre, der den 3o okt,191o var bleven gift med
Ane Karoline Petersen i Aby sogn og solgte den 26 januar 1934 til
Albert Andersen. Skifterets ådkomst for Børge Aakær Andersen 2o
april 1967, der s.d. solgte til Knud Erik Sørensen.
4bu
4bv

31o m
2o5 ”

2

Vognmandsforretning

matr.nr.4bx vesti. mfl.
Smed Adam Jensen solgte parcellen 4bx til vognmand Johan Søren
sen den 25 novb.1926 for 3oo kr., der købte jord til siden og
solgte den 2 okt.1969 til sønnen Âge Sørensen.

Smedevej
4bx
239
4bt 174
4by 295

2
m2
"
”

matr.nr.4b£ vesti.

Poul Peter Poulsen solgte parcellen til Niels Peter Pedersen den
23 juli 1925, der den 12 maj 1955 solgte til Jens Præstbrogård .
Skifteretsadkomst for Karen Margrethe Præstbrogård, Maren Kristi
ne Nielsen og Lars Jensen Præstbrogård den 26 maj 1972, der s.d.
solgte til Egon Thomsen, der den lo juni 1977 solgte til Emil Ni
elsen«
4bo

648 m2

matr.nr.4br vesti.
Poul Poulsen solgte parcellen til maskinstrikker Niels Madsen den
18 decb.1924 for 591 kr. 2o øre.
M.E.Nielsen solgte den 16 novb.1937 til Birgithe Jensen, der den
2 sept.1954 solgte til Valdemar Andersen. Elna Brønnum og 13 andr
arvinger adkomst 23 okt.1979 og solgte s.d. til Fannie Lynggård,
der den 3o april 1985 solgte til Villy Pedersen.

4bz. 686 m2
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Fjembhedevej 8

matr.nr.4aq vesti,
Jens Præstbrogård solgte parcellen til enkefru Mathilde Christen
sen, Sæbyvej 32, ^jørring den 12 juli 1924 for 1142 kr. 25 øre,
arealet var 6oo rn eller 1523 kvr. alen, der så vidt det kan skøn
nes solgte til Ebbe Marie Østergård den 6 august 1931, der den 29
okt,1934 købte noget af Dagny H.B.Ravn, og solgte den 18 august
1965 til Johanne Østergård, Jens Østergård, Peder Østergård og
Inger Pedersen adkomst 24 marts 198o og solgte s.d. til Jens Dre
jer Christensen, der den 28 juni 1984 solgte til Fatine Line Jauadi.

4feg

6oo m

o

2

Hovedgaden 21

matr.nr.4ax vesti.
J.A.Jensen solgte den 3 maj 1935 til Ejnar Christiansen, der den
28 august 1956 solgte til Carl Age Jensen, skifterets adkomst for
Elna Cathrine Jensen 13 juli 1981, der s.d. solgte til Jette Chri»*
stensen, der den 13 april 1983 solgte til Arne Ottesen.
2
4ax
6o2 m

O

Hovedgaden 2o

matr.nr,4bf vesti. mfl.
Fru Jensen mfl. solgte den 31 marts 1932 til Tage
17 sept.1952 solgte til Ingemann Nielsen, der den
købte jord til af Marie Jensen. Skifteretsadkomst
vine Nielsen 6 maj 1964, der s.d. solgte til Karl
rie Poulsen. Adkomst for Per Mølkær Poulsen og 11
den 21 januar 1982, der den 25 januar 1984 solgte
hardt og Benny Christensen,
4bf
8o m^
32m
297 "

Rye, der den
8 juni 1957
for Sørine El
Poulsen og Ma
andre arvinger
til Anni Pan-

O

matr.nr.4av vesti. mfl.

Arveudlægsskøde fra Johanne Marie Jensen til Maren Jensen den 3
april 1941. Skifterets adkomst for Marie J.K.G.Jensen den 12 au
gust 1976.
4av
4cc
4cg

296 m^
184 "
88o ’’
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O

Heden

matr.nr.5a vestl. mfl,
Heden blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 2 td, 6 skp.
1 f jk. 1/4 alb, og gammel skatten var 16 rd, 36 sk.
Gårdfæster og enkemand Peder Pedersen blev den 28 decb.1847 gift
med Dorthe Margrethe Sørensdatter fra Albækgård og døde den 23
novb,185o, 48 år gammel og enken købte derefter gården til selv
eje fra Voergård for 14oo rd, og gifter sig den 11 novb.1851 med
ungkarl Morten Larsen, der fik skøde på gården den 28 juli 1853.

Morten Larsen solgte den 2o januar 1881 til Mads Christen Ingvard
sen, der den 11 maj 19o5 solgte parcellen 5c til grd.Poul Jensen,
Neder Holbæk for 3oo kr. og den 24 maj 1917 solgte han parcellen
5e til Hans Peter Nielsen, Holbæk enge for 3,824 kr,, arealet var
5 1236o/14ooo td.land og parcellen 5d solgte han til Søren Yde,
Holbæk enge for 5,994 kr,
Mads Chr,Ingvardsen solgte gården til sønnen Alfred Ingvardsen
den 24 maj 1917 for 35,ooo kr,, der den 27 juni 1918 købte eng
parcellerne lab 4ay 38e fra Vester Rom for 34o kr, 4o øre.

Arveudlægsskøde fra Kristine Ingvardsens arvinger til Gerhard Han
sen og Johannes Ingvardsen den 2 febr.1945, der den 7 april 1976
solgte til Marius Chr.Pedersen,
Fjembhedevej 27
5a mfl. 25,825o m^

Vester Romvej 5

matr.nr.5d vesti. mfl.
Chr.Thomsen, Over Holbæk solgte pr.købekontrakt af 27 januar 19o6
33h til fodermester i Kringelhede Søren Christensen Yde for 3ooo
kr. Skødet lyst 2o decb. s.å., der den 24 maj 1917 købte parcel
len matr.nr.5d fra Heden for 5,994 kr. og solgte den 16 maj 1918
til Jens Jensen og Esben Hansen, der den 31 okt.1934 solgte til
Søren Yde og Niels Nielsen, Yde solgte den 27 juli 1935 til Chr.
Christiansen.
Skifterets adkomst for Marie Christiansen den 17 januar 1964, der
solgte s.d. til Ejnar Jensen. Adkomst for Lars H.Jensen mfl, 2
april 1982, der den 17 januar 1983 solgte til Jens Peter Sørensen

5d
33h

5.o87o m
2383 ”

2

se 48 mfl. ?
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Vester Rom

matr.nr,6a vesti. mfl.
Vester Rom blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 3 td. 1
skp. 2 fjk. 2 3/4 alb. og agmmel skatten var 11 rd. 17 sk.
Christen Hansen, der var gift Karen Pedersdatter, købte gården
til selveje i 1854 for 13oo rd. og solgte den 15 juli 1858 til
sønnen Peder Christensen og kom på aftægt, se afl.8.1.188o. Chri
sten Hansen døde den 21 juni 1865, 77 år gammel og Karen Peders
datter døde 22 febr.1879, 81 år gammel.

Da Peder Christensen overtog gården hørte parcellen 39c med og
den 18 okt.1866 købte han parcellen 84h i Agersted fjerding og
den 11 maj 1871 købte han parcellen 4og for 1125 rd. og solgte
den 7 sept.1882 parcellen 6b til Peder Pedersen, Ø.Rom for 23oo
kr. og 6c til Jens Peter Pedersen, Klemmenshavehus for 125o kr.
og den 5 april 1883 købte han parcellen 51b af enken Ane Jensen,
Langeland for 9oo kr.
Peder Christensen solgte gården til sønnen Jørgen Christensen den
28 april 1887 for 24.310 kr., iberegnet aftægten, der den 9 januS
1896 købte parcellen 3b fra Østerbroen for 4.25o kr. og den 1 ju
li 1897 købte han den lille ejendom Hvasholm, matr.nr.5o og lag
de jorden derfra under V.Rom. Købte den 2o febr.l9o8 en. ubebygget
parcel 51a fra Sønder Hul,27 mell. for 115o kr. og parcellen 3o£
den 11 januar 1912 for 3oo kr. og den 15 januar 1914 købte han
parcellerne 38ir 4ar fra Østerbroen for 475 kr, pr. td. land, der
var 12 11612/14000 td.land og prisen var 6,o93 kr. 98 øre og den
4 april 1918 solgte han parcellen 3d til Albert Larsen, Fjemb he
de for 5oo kr. pr.td.land = 1378 kr.

Efter Jørgen Christensens hustru Sophie Marie Christensen,f.Jen
sen var død og efterladen 4 mindreårige drenge, skiftede han ved
privat skifte den 14 novb,19ol og giftede sig senere med Laura
Christensen.

Avlbygningerne i Vester Rom brændte i 1931 og den 25 august 1931
solgte Jørgen Christensen en del af jorden til sønnen Poul Otto
Christensen til oprettelse af gården Lynderupgård og sønnen Oskar
Christensen overtog V.Rom den 1 novb.1937.
Oskar Christensen, der er gift med Anna Marie Erlandsen, en dat
ter fra Fjembtrang, solgte den 9 januar 1974 til sønnen Erland
Christensen.

V.Romvej 2o
6a
5o
51a
51b
5g
3b

1.5.0I60 m
1.9198 H
1.3149 !t
1.33o2 TÎ
7.7389 !1
4.1790 H

L ynderupqård

matr.nr,6d Ir 4ar 39c 49c 38d vestlig
Jørgen Christensen, V.Rom solgte den 25 august 1931 til sønnen
Poul Otto Christensen, der den 1 okt.1979 solgte halvparten til
Christian Christensen.

V,Romvej 16

Øster Rom

matr.nr.7a mfl. vesti.
Øster Rom blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 2 td. 1
skp. 1 fjk. 1/4 alb. og gammel skatten var 11 rd. 17 sk.
Gårdfæster Niels Christensen, der var gift med Birthe Laursdatt erz,
købte gården til selveje fra Voergård i 1855 for 85o rd. og solg
te den 14 januar 1858 til svigersønnen Peder Pedersen, der blev
gift med deres datter Karen Nielsdatter.

Peder Pedersen købte den 7 sept.1882 parcellen 6b fra
23oo kr. og den 3o april 1891 købte han parcellen 8b
sen 26 juni 1896 gården til sønnen Peder Pedersen for
iberegnet aftægten. Peder Pedersen døde den 15 januar
ren Nielsdatter den 7 marts s.å.

V.Rom for
og solgte
12.471 kr.,
19o8 og Ka

Peder Pedersen solgte den 1 okt.1914 til svigersønnen Mikkel Pe
ter Christensen fra Bakhuset, der var gift med datteren Christine
Pedersen, for 14.65o kr., iberegnet aftægten.
Skifteretsattest som adkomst fra Mikkel Peter Christensen til bør
nene Chr.Peter Christensen og Karen Christensen den 23 febr.1939,
der den 4 novb.1958 solgte til Henning Lolk-Hansen og Henning Jen
sen, der den 21 januar I960 købte parcellen 6c og solgte den 4
april 196o til Nicolaj Andersen, der den 8 jamuar 1969 købte par
cellen 7d af Valdemar Møller Jensen. Adkomst for Birthe Andersen
den 11 novb.1983 og solgte s.d. til Henning Nielsen.

Fjembhedevej 5o
7a 16.1220 m2
7d
5.2650 ”

Fjembhedevej 57

matr.nr.8a vesti. mfl.
Ejendommen matr.nr.8 vestlig blev kaldt Ø.Rom eller et hus i Rom,
var i hartkorn sat til 3 skp. o fjk. 1-ÿ alb.

Jens Andersen der var gift med Birthe Marie Hansdatter,havde ejen
dommen i fæste og købte til selveje fra Voergård sen 28 juli 1853
for 4oo rd. og solgte den 16 marts 1876 til sønnen Christen Jen
sen for 2316 kr. og kom på aftægt og døde den 2 sept,1882, 81 ar.
Christen Jensen solgte den lo okt.1879 til Peder Christensen, Romf
der den 7 maj 1885 solgte til Christian Peter Christensen af Holt«bjerg for 3ooo kr«, der den 22 sept.1887 solgte til Carl August
Hansen fra Sæby for 34oo kr., der den 28 juni 1894 solgte til Ni
els Johan Jensen fra Ørtoft for 6ooo kr., der den 7 januar 1897
solgte til mejerist Herman Vilhelm Hermansen fra Præstbro for 5.
7oo kr«, der den 23 juni 1898 solgte til Andreas Andersen fra V.
Hørby for 56oo kr. og boede da i Sæby.

Andreas Andersen solgte den 24 okt.l9ol til Martin Kristoffersen,
der den 16 marts 19o5 mageskiftede med Johan Chr.Madsen, der har
nr.38a Lyngså, der den 11 marts 19o9 solgte til Chr.Marinus Poul
sen fra Lyngså og købte derefter Sanden i Lyngså. I handlen med
fulgte 1 hest, 6 køer, 2 kalve, 3 svin,.15 høns, 1 hane m.m.
Ole Christensen købte den 23 januar 1975.
8a
4631 m2
8c
8.0334 "
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Klemmenshave

matr.nr.9 vestl.
Klemmenshave blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 td.
7 skp. 1 fjk. 2 1/4 alb. og gammel skatten var 12 rd. 71 sk.

Gårdfæster Jens Thomsen døde den 27 febr.1845, 69 år gammel og
sønnen Thomas Jensen overtog da fæstet og købte gården til selv
eje fra Voergård i 1854 for looo rd. Han døde den 17 marts 1861,
45 år gammel og enken Johanne Christensdatter solgte den 26 juni
1863 til Anders Jørgensen for 3ooo rd. og flytter til Bækshede,
men blev den 6 febr.1864 gift med enkemand Hartvig Christian Sten
der, der havde en ejendom som nu hører under Donsted og døde den
25 august 1895, se 10.2.1898-23.

Anders Jørgensen købte den 25 juni 1874 ejendommen 31c for 55o rd
16 juli s.å købte han den anden Klemmenshave matr.nr.lo vestl.
for 6ooo rd., sammen-lægning 9.12.1875, se matr.nr.lo. Skal opfø
re et hus med 1? td.land takst 24 jord.
Klemmenshave
matr.nrilo vestl.

Klemmenshave blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 2 td.
o skp. 1 fjk. 1 3/4 alb, og gi. skatten var 12 rd. 71 sk.

Niels Jensen afstod fæstet til svigersønnen Christen Thomsen den
6 decb.r849, se kontrakt og vurdering, afl.3 juli 1873, hvis svi
gersøn Niels Christian Olesen den 3 juli 1873 købte gården til
selveje fra Voergård for 18oo rd. En parcel matr.nr.lob agtes sam <
menlagt med matr.nr.68 Holbækkjær.
Niels Chr.Olesen var født i Knøsen i Albælk sogn og blev som 33
årig gift den lo juni 187o med Maren Christensdatter fra Klemmens
have. Han solgte allerede den 16 juli 1874 til Chr.Jensen, Don
sted for 6ooo rd. og købte derefter St.Svangen i Hørby. Chr.Jen
sen transporterede skødet til Anders Jørgensen, Klemmenshave.

Anders Jørgensen døde den 12 april 1882 og enken Marie Kirstine
Jørgensenr^f,Johansen mageskifter den 4 decb.1884 med Peder Chr.
Jensen Tollerup, der havde Pindborggade loi, Sæby mfl.matr.nr.

Peder Chr.Jensen Tollerup døde den 25 sept.Z19o4 og enken Elsine
Christine Tollerup, f.Larsen fik adkomst til gården den 8 okt,1908 og solgte den 23 decb,.19o9 til Christian Martinus Jensen fra
Stagsted i Dronninglund sogn for 38.ooo kr.
og-købte derefter
et hus(lod bygge) i Præstbro.
Christian Martinus Jensen solgte den lo januar 1918 til Niels Pe
ter Sørensen, Vestergård i Iskov. for 78.ooo kr,

Niels Peter Sørensen solgte til

Ingemann

<> Nejsum vistnok i 1933

Carl C.Schavinius solgte den 6 okt.1975 til Niels Baj Østergård.
9a 24.8971 m2
loa 21.8334 "
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SIVERSLET
matr.nr.11a vesti. mfl.
Siverslet blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 6 td. 5
skp. 3 fjk. 1 alb. og gammel skatten var 3o rd. 72 sk.
Mejeriforpagter på Voergård Johan Christian Frederik Ovérbæk, der
stammede fra Hannover og var gift med Anna Elicabeth Overbæk, f.
Raben, købte Siverslet til selveje fra Voergård den 17 december
1844, skødet tinglyst 9 januar 1845, for 29oo rd. og samtidig køb
te han 4 huse i Donsted ejerlav matr.nr.5-6-7-8, der tilsammen i
hartkorn var sat til 2 td. 6 skp. 3 fjk. 3/4 alb. og forsatte med
at købe jord til, således 21 december 1845, 24 december 1846, 17
januar 185o og 25 januar 1855, se afl. 12.4.1883, men noget blev
også solgt fra igen og i 1862 var det samlede hartkorn 8 td. 1
skp. 3 fjk. 2 3/4 alb, og gammel skatten 41 rd. 42 sk.

Johan Christian Frederik Overbæk drev ikke selv gården de første
mange år, men fortsatte som mejeriforpagter på Voergård og bort
forpagtere straks efter overtagelsen Siverslet til Joachim Me
hrens, der stammede fra Holsten.

Fra den 1 april 1862(8 maj 1862) bortforpagtede Overtoæk gården
til løjtnant E.T.Suderberg Petersen for 8 år. Der var en 8 marks
drift som skulle overholdes: l'år brak, 2'år vintersæd, 3'år hav
re eller rodfrugt, 4'år byg, 5'år havre med udlæg, 6'7'8'årimed
græs.
Efter forpagtningens udløb drev Overbæk selv gården med sønnen
Carl Frederik Peter Overbæk som forvalter og solgte den 12 januar
1882 til Johan Christian Bruun for loo.ooo kr, til overtagelse 1
novb« s.å. Der medfulgte 7 heste, 51 malkekøer, 1 tyr, 6 grisesø
er og 1 orne. Sælgeren forbeholdte sig 1 brun hest, 1 kalessevogn,
1 sæt seletøj og en grutkværn og forpligtede sig til at tilse går
dens drift indtil overtagelsen.
Overbæk købte derefter en købmandsforretning i Flauenskjold og dø
de der den 21 juni 1885, se 17.12.1885-12. Hustruen Anna Elica
beth Overbæk, f. Raben var død allerede den 22 december 1855. Af
børn var der foruden den før nævnte søn der var forvalter på Si
verslet og den 7 maj 188o var bleven gift med Ane Kirstine Jensen,
en datter fra Donsted, der købte Ll.Rævdal ved Dronninglund, en
søn Johan Chr. Frederik Overbæk, der var tømmerhandler i Åbenrå
og en datter der var gift med godsforvalter Henrik Pedersen, Børg
lum Kloster, se 3.7.189o-26.

Den 25 novb,1886 blev ca. 2o tønder land beplantet og skal af sta
tens skovtilsyn anderkendes som fredsskov, forsåvidt at ejeren
har fået statstilskud i henhold til lov af 27 sept.l8o5.
Johan Christian Bruun, der var gift med Mathilde Vilhelmine Bruun
f. Pedersen og søn af godsforvalter Jens Severin Bruun, nu død og
Caroline Dorthea Bruun, havde tilsyneladen købt Siverslet med hen
blik på forventet arv efter onkelen C.J.Bruun, Birkumgård på Gøl,
men skønt godsejer C.J.Bruun døde i 1876 og enken Cecelie Kjellerup døde i 1881, var dødsboet ikke sluttet i 1888 og Johan Chri
stian Bruun fik da økonomisk støtte både af moderen, der boede på
Elicabethsminde ved Odense og broderen skuespiller Cajus Marinus
Zeuthen Bruun, der netop dette år debuterede på Odense Theater,
se 8.12.1887 - 3o.8.1888-3.

Johan Christian Bruun fik efterhånden et efter datidens forhold
ret stort mellemværende med købmand Ernst Lassen, Sæby, som. et.
uddrag viser og den 5 april 1888 mødte kongens foged op på gården
og presenterede følgende regning:

1888
14/1

17/1

18/1

19/1
21/1
26/1

2 8/1

1/2
3/2

17/2
21/2

22/2
29/2

668
transport
1
1 glas pebber
laubærblade
16 pund pudder sukker
4
6 potter petrolium
1
1 pakke grøn sæbe
1 børste
4 stk. sæbe
fragt af margarine
1
1 flaske smørfarve
1 kanel
2
1 bottebom
fragt af smør
164
udbt. skatter
porto
porto
skraa
3 pund kaffe
3
1 pund simulegryn
3 pund kartoffelmel
1/4 salpeter
8 pund soda
1 thermometer
salpeter
2
12 potter petrolium
1
1 pakke tændstikker
1 gummislange
sterinlys
1/8 tønde
Sæby
5
1 sut
8 pund soda
1 flaske portvin
2
2 pund kaffe
2
8 potter petrolium
1
betalt ved H.Christensen
87
rente af obligation
rentes rente
1
2 anker
1 sut
1 flaske smørfarve
1

Debet
kr. 66
kr. oo
25
kr. 48
kr. 2o
32
35
8o
63
kr. 75
5o
kr. oo
25
kr. 13
28
8
3o
kr. 75
25
54
13
48
65
5o
kr. 4 o
kr. 5o
8o
7o
kr. oo
2o
4o
kr. 87
kr. 2o
kr. 6o

Credit
øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre
9o kr. oo øre

kr. 5o øre
81 øre

4 kr. oo øre
3o øre
kr. 75 øre

961 kr. ol øre

Saldo

94 kr. 3o øre

866 kr. 71 øre

Det var ellers ikke så dårlig en forretning, købe en
?°
øre, for nogle dage senere at returnere den og blive SifeXM/teret 3o
øre, Efter Johan Christian Bruun havde erklæret sig ude af stand
til at betale: det afkrævede beløb, blev der gjordt udlæg i følgen
de :
1
1
1
1

2

jagtvogn med 2 stole
kassefjedervogn med 2 stole
fortepiano
fyrretræsmalet spillebord

loo
15o
4oo
lo

kr*
-

3
2
1
1
1
1
1
1
5
6
1
6
17
1
12
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
6
6
2
4
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2

stole med brunt kepsbetræk
lænestole med blåt plyds betræk
salonbord
sadel
ridebidsel med nysølvs stang
vækkeuhr
pibebræt
merskumspibe med sølvlåg
forskellige piber
stole med blåt plyds betræk a 8 kr.
lænestol
små stole
forskellige skilderier
egetræs spisebord
egetræsstole a 4 kr.
hængelampe
bordlampe
pillespejl med consol, mahogni
mindre nøddetræs borde
klaverstol
venusfigur
kandelabre
plyschs bordtæppe
servante med marmorplade
brændekasser
lænestol
sølvgafler
sølvknive
sølvragotskeer
sølvcompotskeer
picherdåse af plet
sølvbakker a 6 kr.
messingkaffekande
egetræsmalet skrivebord
maleri af Rynkebygård i ramme
egetræsmalet tobaksbord
jagtgevær
jagttaske
bornholmer uhr
jagttaske
stueuhr i nøddetræskasse
merskumspibe med sølvbeslag
merskumspibe med sølvbeslag
sofa med rørsæde
sofaer med blomstret betræk a 4 kr.
flugtstol med blomsret betræk
hjørnesofa med blomstret betræk
blåternet gulvtæppe
reol med forskellige bøger
hvidlakeret gyngestol
egetræs anretnirogsbord
buffet
bordlampe
sølvskab af nøddetræ
toiletspejl med bøgetræs consol
sybord
puf med brunt betræk
spillebord
visitkortskåle
marmorbord
servanter
»
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12 kr
4o 4 15 lo —
2 1 3 5 48 —
3 2 2o 3o 48 lo 2 loo 5o —
5 5 2o lo 14 —
6 —
5 36 12 —
24 2o 5 —
36 —
3 12 lo lo 5o 3 lo —
2 —
4o 3 3 6 —
12 —
lo 4o 2o 2o 3 3 4o 3 4o 3o 3 4 15 lo 5 6 -

1
12
18
2
1
9
2
1
4
1
2
2
1
1
66
2o
42
1
1
3
1
2
1
1
1
6
2
1
3
6
2
1
1
3
4
4
1
1
17
13
24
4o
1
1
1
2
2
1
1
1
3
4
9
3
2
2
1
2

rør gyngestol
8 kr.
sølvskeer
12o
plet gafler
18
sølvkageskeer
20
sølvpotageske
3o
sølvdessertskeer
54
6
smørkander af plet
6
messing selvkoger
toiletspejle a 1 kr.
4
blomsterbord
2
sølvskeer
lo
jernstole a 2 kr.
4
sølvflødekande
2
plat de menage
2
servietter a 5o øre
33
6o
par hørlærredslagner a 3 kr.
21
stk. håndklæder
mahogni kommode
lo
jernbanekuffert
8
3o
hvidmalede skabe
lo
rulle
træborde
4
bruntmalet sengested med fjedermdrs.
6
6
sølvjorbærske
lo
rørstole a 3 kr.
18
par røde granite gardiner
2o
par jute gardiner
2
rødstribede underdyner
3o
røde trækpuder
18
lo
blåstribede underdyner
15
ulden rødstribet overdyne
rødstribet underdyne
lo
blåsribede stukne tæpper
6
små blomsterborde a 5o øre
2
små sølvgafler
12
sølv sukkerskål
4
plet bakke
3
85
bordduge a 5 kr.
39
par folkelagner a 3 kr.
stk. pudebetræk a 5o øre
12
stk. grove håndklæder
12
6
fyrretræs kommode
håndkuffert
2
klædeskab
lo
lo
koster
2o
bøgetræs sengesteder
5
hvidmalet sengested
5
jernseng
egetræsmalet seng
5
6o
par blås^ribede gardi ner
2o
par blomsrede gardiner
27
par hvide gardiner
45
røde overdyner
blåstribede underdyner
2o
lo
uldne rødstribede underdyner
lo
blå underdyne
lo
blå underdyner

Den tilkommende arv efter godsejer Bruun udeblev stadig og var
forøvrigt borttranspoiteret til købm. Cloos i Frederikshavn og
den 2o december 1888 solgte Johan Christian Bruun til forpagter
Poul Poulsen, Donsted for 74.o4o kr. Alt løsøret medfulgte undta
gen en befordring der er nermere bestemt, 1 skrælleplov og sælge
rens private bohave.

Poul Poulsen var gift med Caroline Christine Poulsen, f.Jensen,
datter af afdøde propritær og dannebrogsmand Kristen Uensen, Don
sted. Han kom til Donsted som forvalter og blev siden forpagter.
Poul Poulsen solgte den 21 oktober 19o9, skødet tinglyst 9 juni
191o, ved følgende købekontrakt:

Købekontrakt.
Undertegnede propritær Poul Poulsen af Siverslet sælger herved
til Herrer Frands Frandsen af Vester Harken, Jens Martin Jensen,
Jerslev og Andreas Christian Ovesen af Vrå, den mig ifølge skøde
tinglæst 2o decb. 1888, og adkomst, læst 18? 1893 med påtegning
læst 11 marts d.å. tilhørende ejendom ”Siverslet” kaldet med til
og underliggende i Albæk, Voer og Hørby sogne, betegnet og skyld
sat således:
Matr.nr.11a
—
—
5b
6b
7b
8b
- 61b
—
64b
—
—
65b
— 66b
—
- 63b
3c
2c
—
lc
—
—
4d
—
—
1
- 13b
-

—

vestl. Albæk sogn, hartk.
Donsted •*
—
—
vestl.
_
_
_
_
—
—
—
—
—
—
—
Donsted _
_
_
—
_
_
_
ØeIdskoV Voer sogn Hørby sogn sydøstl.

6
o
o
0
o

td.
—
-

6
2
2
2
2

o
0
0
o
0
o
0
0
o
1

—
—
—
—
-

o
o
o
o
1
o
o
1
3
1

skp.
—

-

0

0
o
o
o

fjk. 2| alb.
1 1 3/4

—
—
—
—
—
—
-

0
2 0
2 3/4
o
2 3/4
2
2 1/4
0
1/4
3
2i
3
2
o
1
3
1 3/4
2 - 3/4(Fred-;skov )
med påstående bygninger, med disses mur--jord1 —!søm- og nagelfaste
tilbehør. Endvidere medfølger en hestegang, 1 tærskemaskine med
halmryster, 1 hakkelsmaskine, 1 radrenser, alle folkesenge med
sengeklæder, borde og bænke i folkestuen, 5 læs hø og 5 læs halm,
medens sælgeren forbeholder sig alt øvrigt løsøre.
De nærmere vilkår ere;

1.

Købesummen er fastsat til 62,ooo kr., skriver sexti to tusinde
kroner, der skadesløs for sælgeren afgøres således:
a) Køberen overtager at forrente fra 1 april 191o at regne og at
indfri, således som han derom med vedkommende panthavere kan
komme overens, følgende på ejendommen hvilende pantegæld:

1) Gæld til Kreditforeningen i Viborg med solidarisk ansvar og
statutmæssige forpligtelser, oprindeli og efter pantebogen
........................ .. ..................................................... .............................
44.4oo kr.
således at det amortiserede og reservefondsande
len kommer køberen tilgode
2) Til E.T. Poulsen mfl. ifølge panteobligation
9.5oo kr.
3) Til Sæby Bank ifølge skadesløsbrev behæftende
matr.nr.13b Hørby
b) Kontant idag betales
hvorfor sælgerens underskrift under næværende kon
trakt tjener som kvittering

2.2oo kr.
2.2oo kr.

c) Inden 1 november d.å. betales kontant

2.1oo kr.

d) Den 1 april 191o betales kontant og skadesløst,
men uden'renter, restkøbesummen

I.800 kr.

Ialt

62.000 kr.

2.

Overtagelsen sker den 1 april 191o, men i ildebrandstilfælde står
det solgte allerede fra dags dato at regne for køberens regning
og risiko mod regres til assurancesummen.

3.
Køberen bærer alle skatter og afgifter af ejendommen, der forfal
de den 1 april 191o og fremtidig, navnlig den kongelige skat for
april termin 191o, medens sælgeren udreder alle tidligere forfald
ne skatter og afgifter.
4.

Den 1 april 191o samtidig med at restkøbesummen i overensstemmel
se med post 1 betales, deddeles der køberen rent og anmærknings
frit skøde på den solgte ejendom, hvorved bemærkes, at køberen er
bekendt med og respekterer, at 1/6 bankhæftelse forrentes, at
Hans Rasmussens enkes fæsteret til matr.nr.6b og 65b, Niels Han
sens fæsteret til matr.nr.7b og 66b og Jens Chr. Nielsens enkes
fæsteret til matr.nr,8b og 61b er reserveret, at jagtretten på
matr.nr.2c og en del træer på matr.nr.lc og 4d er forbeholdt Voergårds ejer, at ejeren af matr.nr.5a, 64a og 63c har ret til
vej i søndre side af matr.nr.63b, at der under 8 juni 1883 er
tinglæst lejekontrakt på et hus med jord til Niels Chr.Christen
sen, at der den 25 november 1866 er tinglæst en deklaration hvor
ved da og tilkommende ejere forpligtes til at behandle ca. 2o
tønder land af matr.nr.lla, 63b, 64b, 65b og 66b som fredskov.
5.
Omkostningerne ved nærværende købekontrakt såvelsem ved skødet
bærer køber og sælger hver med halvdelen.
Vi undertegnede Frands Frandsen, Jens Martin Jensen og Andreas
Christian Ovesen tiltræder herved som køber i lie interessentskab
foranstående kontrakt og forpligter os i solidum i overensstem
melse med dens indhold.
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I søgsmålstilfælde gælder den hurtige retsforfølgning efter for
ordningen af 25 januar 1828.
Til bekræftelse med vore underskrifter i vitterlighedsvidners
overvær.
p.t. Sæby den 21 oktober 19o9.

Som sælger:

Som køber:

Frands Frandsen

P.Poulsen

Jens Martin Jensen

Andreas Chr. Ovesen
Til vitterlighed:

P.Wanning

C.Nielsen
Skøde.

Da køberne nu have berigtiget købesummen i overensstemmelse med
kontrakten, så skøder og endelig overdrager jeg Poul Poulsen her
ved til køberne Frands Frandsen, Jens Martin Jensen og Andreas
Christian Ovesen den solgte ejendom ’’Siverslet” med til- og under
liggende , sålectes som i kontrakten betegnet, og skal ejendommen
fra nu af tilhøre køberne som deres lovlige ejendom, med de samme
almindelige herligheder og rettigheder, byrder og forpligtelser,
hvormed jeg hidtil har ejet samme, og hjemler jeg dem ejendommen
på lovlig måde i henhold til kontrakten.
Det bemærkes endnu, at køberne udenfor købesummen overtager sælge
rens forpligtelser i anledning af Siverslet-Bæks regulering i
overensstemmelse med de mellem lodsejerne trufne overenskomster,
med hvilke køberne ere gjordt bekendt, navnlig forpligtelsen til,
at forrente og afdrage sælgerens eller gårdens andel af det i den
anledning stiftede lån. For det stemplede papirs skyld anslås den
ne forpligtelse til 724 kr.
Underskrifter eet. Ejendomsskyld 58.
ooo kr.

Den 11 juli 1912 ophørte samejet og Jens Martin Jensen blev enejer, der i realiteten betød at han stod alene med gælden, der be
løb sig til 64.000 kr.
Jens Martin Jensen, eller var det hans dødsbo?/ solgte vistnok i
1937 til C.C.Mårup, der den 9 september 1939 solgte til Age Skovs
parten af gården til søngård, der den 6 november 1972 solgte
nen Arne Skovsgård.
11a
1
lc
2c
3c
4d
5b
6b
7b
8b
13b
61b
63b
64b
65b
66b

7

vesti.
0 .Idskov
Donsted
—
—
—
—
—
—
—

vesti.
—
—
—
—

61.7276
3.5733
1.7238
1.5ool
1.3554
1.3589
2.1962
2.6446
2.2924
2.7253
8.2964
3.2301
22.0101
7.2565
2.7483
4.9878

m2
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Poul Poulsen solgtå den 9 juni 191o til Frands Frandsen, Vester
Harken, Jens Martin\ Jensen, Jerslev og Andreas Chr.Ovesen fra
Vrå for 62.ooo kr.,\uden besætning, men noget inventar såsom en
hestegang, 1 tærskemaskine med halmryster m.m. medfulgte.
Den 11 juli 1912 opløsstes samejet og Jens Martin Jensen blev ene
ejer, der i realiteten\ betød at han stod al/e ne med gælden.

/

C.C.Mårup solgte derv' 9 sept.1939 til Åge Skovsgård, der den 6
novb.1972 solgte ■j parten af går\Jen til sønnen Arne Skovsgård
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Ledet
matr.nr.12 vestl. mfl.
Ledet blev, efter 1844.matrikelen sat i hartkorn til 2 skp. 2 fjk.
2 alb. oq da der ikke er solgt noget fra ved vi at arealet var
5,75o8 mf

Gårdfæster Christen Nielsen døde den 27 mart 1837 , 42 år gam
mel og enken Ingeborg Nielsdatter gifter sig den 15 juni s.å. med
Niels Jørgensen fra Badskær, efter hvis død hun gifter sig med
Thomas Chr.Thomsen, der købte gården til selveje fra Voergård i
1858 for 5oo rd. Efter hans død solgte Ingeborg Nielsdatter den
16 marts 1865 til Thomas Chr.Olesen og kom på aftægt på gården,
hvor hun døde den 1 april 187o.
Thomas Chr,Olesen solgte den 6 juli 1882 til Mathias Peter Peder
sen, der den 5 febr.1885 solgte til Peter Pedersen ft. i Iskov
for 32oo kr., der den 15 okt.1896 solgte til Hans Peter Olesen
fra Hybholt for 3.475 kr. Udlæg i løsøre 13.7,1899-42, ret til i
henhold til konkursloven § 16o at udtage værdier for 6o kr. for
beholdes, lø'søre 16.4.19o3-3o.

Tvangsaktion over Hans Peter Olesens konkursbo den 18 juli 19o3,
købt af Niels Henrik Nielsen, Hytterhugget for 2.o5o kr., skødet
tinglyst lo marts 19o4.

Hytterhuqqet

matr.nr.62b 62c vestlig.
Hartvig Frederik Christian Stender købte den 17 juni 1845. Efter
hans død fik enken adkomst til gården ved skifte den 6 april 1876
og solgte den 1 juli 188o til Mads Peter Christensen fra Holt i
Understed for 8.o5o kr.
Mads Peter Christensen solgte den 2o sept.1888 til mejeribestyre
på Dybvad Henrik Nielsen for 7.3oo kr. se børn.

Henrik Nielsen, der var gift med Ellen Kirstine, solgte den 16
novb,19o5 til sønnen Niels Henrik Nielsen for lo.ooo kr., foruden
aftægt. Henrik Nielsen døde den 25 juni 19o6.

Niels Henrik Nielsens hustru Ane Kristine Nielsen, f.Christensen
døde 2o okt,19o6, skifte 11.4.1912.
Jørgen Nielsen solgte den 28 april 1942 til Oskar Nielsen, Chr,
Peter Nielsen, Birthe Christensen,f.Nielsen, Helge Axilboel Niel
sen. Oskar Nielsen blev æneejer den 3o august 1945 og ifølge meddeelse i V.T. 27 novb.1884 var han død som 83 årig og ugift.
Hyttenvej 5

12
5,75o8 m^
62b 3.6743 ”
62c 13.3253 ’’

HYTTEN
matr.nr.13 vestl.
Hytten blev efter den såkaldte landmålermatrikel fra 1688 sat i
hartkorn til 1 td. 1 skp. o fjk. o alb., der efter 1844 matrikelen blev forhøjet til 2 td, 1 skp. o fjk. 3/4 alb. og gammel skat'
ten var 7 rd. 66 sk.

Peder Christensen, der var gift med Mariane Pedersdatter havde
gården i fæste fra omkring 184o. Efter mandens død sad enken med
fæstet til det den 28 april 1859 blev overtaget af Henning Chri
stian Svendsen og fra den 1 okt. 1868, se afl. s.d,, bortfæstede
godsforvalter Johan Henrik Kempel, Voergård, gården til Rasmus
Hansen for livstid. Indfæstningen var 3oo rbd. og i henhold til
forordning af 8 juni 1787 og lov af 19 febr. 1861 blev der den 12
sept. 1868, forud for fæstes overtagelse, afholdt en taxationsforretning over gårdens bygninger og inventar. Vurderet af gårdmand
Christen Christensen, Flaunskjold og husmand Anders Laursen af
Alfarvad,
Bygningerne :
Våningshuset består af 9 fag med udskud for hele nordre side og
for 3 fag på sønder side, er 27 alen langt, lo 1/4 alen bredt i
vestre og 9 alen i østre ende. Det er opført af blandingstømmer,
dels klinede, dels murede vægge og stråtag.

Det er indrettet fra øster ende således: 2 fag til køkken med
loft og 2 karms vinduer og en alkoveseng, 1 fag til gang og et
pigekammer med loft og vinduer, 3 fag til dagligstue med loft og
3 karms vindue* samt i nordre side 2 alkovesenge og et lille kam
mer med loft, et lille køkken i nordre side med ildsted og skor
sten, samt loft og 2 fag til bryggers med skorsten og loft, samt
bageovn. Htiset er forsynet med de fornødne og hensigt svarende
skillerumsvægge og døre. Det var af middelmådig beskaffenhed og
vil der udifordres til manglernes istandsættelse:
4 rd. o mark o
11 o o
4o o

3 stolper og 3 læs ?
3 læs tag a 3 rd. 4 mark
arbejdsløn

sk.
-

Et hus sønden for detforrige er 46 alen langt, 11 3/4 alen bredt
og består af 12 gulve med udskud for begge sider og taske for ve
stre ende, er opført af blandingstømmer, dels klinede, dels mure
de vægge og stråtag og indrettet fra vestre ende:
Først til fåresti, 3 fag til fæhus med fornøden indretning til 11
fækreaturer, 2 fag til hestestald med krybber og spiltove til 4
heste, de øvrige 7 fag til lade og tærskelo. Huset er forsynet
med de fornødne skillerum og døde samt luger. Huset er af mådelig
beskaffenhed og mangler til reperation af væggen 1 rd.

4 læs tag a 3 rd. 4 mark
arbejdsløn

14 rd. 4 mark o sk.
2 3 o -

Et hus østen i gården ibygget det sidste beskrevne, lo alen langt
6 alen bredt, bygget af blandingstømmer med dels klinede, dels mu
rede vægge med stråtag og indrettet til vognport, det er af måde
lig beskaffenhed og vil da udfordres til manglernes afhjælpning:
1 læs tag
arbejdsløn

3 rd. 4 mark o sk.
3 o -

Et lille hus i haven, vesten for våningshuset, er 6 alen langt og
5 3/4 alen bredt, bygget af blandingstømmer med klinede vægge og
stråtag og bruges som svinesti. Det er af middelmådig beskaffen
hed og mangler til reperation af væggen 1 rd.
ialt
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42 rd. 2 mark o sk.

Besætning og inventarium som blev fæsteren overleveret:

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1

hvid hest gammel
brun hoppe
rød ko
sortbroget ko
grå kalv
får
gammel plov 3 rd. 1 harve 1 rd.
beslagen vogn med aassæt
drættetøj tiil 2 heste
fyrrebord 4 mark, 2 bænke 1 mark 8 sk.
nogle gamle sengeklæder 1 rd. og et
par sengemadrasser 1 mark 4 sk.
jernbilæggerovn
kjærne, 1 deigtrug og 1 øltønde
sold, 7 malkespande
spader, 1 greb og 1 skovl
jerngryde m.m.
fork, 1 pieil og 1 ildklemmer
kobberkedel i grube
gamle kar og 2 stripper
gammel slibesten med jerngreb

Summa besætning og inventarium

lo
35
lo
lo
4
4
4
12
3

rd*
-

1 5 -

4 -

0
o
0
0
o
0
o
o
5

mark
-

0
o
o
o
0
0
o
o
8

sk.
-

1
0
2
3
3
4
2
o
2
2

-

4
o
8
o
o
0
8
o
o
o

-

O

O

lo6 rd. 1 mark 121 sk.

Sædekorn og fourage:

Til sædekorn er fæsteren overleveret 6 td. rug °9 1 1skp. hvede og
den fornødne fourage til overvintring af gårdens besætning forrefandtes og blev overleveret fæsteren.
Alt foranførte blev således fæsteren overleveret. Den anførte he
stebesætning skønner vi tilstrækkelig til gårdens drift og til
bestridelse af det offentlige arbejde.

At denne syns- og taxationsforretning er afholdt efter vor sam
vittighed og bedste skønnen.

C.Christensen

Anders Larsen

Tilfreds med foranstående forretning.

Kempel

Rasmus Hansen

Den 9 januar 1873 købte Rasmus Hansen i henhold til købekontrakt
af 18 decb.1869, gården til selveje fra Voergård for 32oo rd. og
optog i denne forbindelse et lån, hvorefter gården påny blev vur
deret, se afl. 19.12.1889. Bedømmelsen lød således:

Ejendommen er beliggende
mil fra købstaden Sæby og anvendt til
avlsbrug og skovdrift. Ejendommens hele tilliggende udgør 62 tøn
der land, heraf er 36 td. land ager, 3 tdl. eng, 9 tdl. skov, -y
tdl. mose og 14 tdl. ryddet skovjord, dels hede som er under op
dyrkning.

Agerjorden består dels af lermuldet, dels af sandmuldet jord med
lerblandet sand til underlag. Der er merglet. Agerjorden er indelt i 9 marker?a 4 td. land og drives således: 1ste år brak, 2.
år rug, 3. år byg, 4 år havre, 5. år havre udlagt med kløver, 6.
7. 8. og 9. år kløver og græsning. Hvilken driftsmåde vi finder
god og efter jordens kultur og grundbeskaffenhed, ligesom vi og
så antager at den vil kunne vedligeholdes, når der foruden høst
opfodres en del sæd til kreaturene. Fortrinlig mergel og fornø
den ildebrændsel findes på ejendommen.
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Stuehuset : bestående af et nyt stykke 18 alen lang, 12 alen bred
(86 m4"), opført af 1 stens grundmur, indrettet til storstue, gæ^^
stekammer, sovekammer, dagligstue, gang og mælkestue, og et ældre
Våningshus : 27xlo alen(lo7 m ) , opført af bindingsværk med dels
klinede vægge, dels murede vægge, indrettet til køkken, spisekam
mer, karle- og pigekammer, bryggers og brændselsrum.

Et hus sønden for det forrige: 5oxll 3/4 alen(237 m ), opført af
bindingsværk, med dels murede og dels klinede vægge, indrettet
til vognport, lade og tæskelo, hestestald, kostald og fåresti.
2
Et hus vester i gården: 13x8 alen(ca.4o m ), opført af bindings
værk med murede og klinede vægge, indrettet til tørvehus.
Et lille hus i haven; 6x5 alen(14 m ), opført af kampsten og bin
dingsværk. Indrettet til svinehus.

Alle bygningerne er stråtægte og ret vel vedligeholdte, Ved går
den findes rigeligt vand.
Besætningen består af 2 heste, 8 køer, 2 kvier, 2 kalve og 6 får
med yngel, hvilken besætning skønnes at være passende til gårdens
nuværende tilstand, men som kunne forøges ikke uvæsentligt når rå
jorden indtages under driften. Vi vurderer besætningens værdi til
7oo rd. Dens tilstand er god" og forsvarlig, ligesom hestebestan
den er tilstrkkelig til gårdens drift.

De fornødne redskaber og fornødne inventarium er tilstrækkelig og
i god stand. Heden er af middelgod bonitet og egner sig godt til
opdyrkning. Engen afgiver ca, 6 læs hø årligt. Skoven, der lige
som heden tilgrænser markerne og i forening med disse afgiver en
smuk figur. Bestand af bøg- og elletræer. Halvdelen agtes ryddet
og forvandlet til agerjord, hvortil den er velskikket på grund af
jordens gode beskaffenhed. Den del af skoven som agtes ryddet an
tages at have en træmasse til en værdi af 8oo rd.
Indtægt ;

4 tdl. med
4 8 indtægt af

rug a lo fold= 4o td. a 5 rd. 88 sk. = 236 rd.
byg a lo - 4o - 4 4o = 176 havre 9 = 72 :
- 2 88 = 21o kvægbesætningen
47o -

4
4
4
o

sk
-

lo93 rd.12 sk.

Udgift;

skatter og afgifter til stat og kommune
45
tiende vederlag
15
brandforsikring af besætning og løsøre
3
udsæd
76
anskaffelse af kløver- og græsfrø
16
foderkorn til husholdning, samt besætningen
24o
vedligeholdelse og fornyelse af besætningog invt. 6o
løn til fast tyende, daglejer og akkordarbejder
15o
udgift til landhusholdningen
15o
besætningens vedligeholdelse
4o
6 % af besætningen.:og inventarets værdi
6o
lo % af driftsudgifterne
5o

rd.
-

9o5 rd.
Netto: 187 rd.
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Ejendommens værdi i handel og vandel ansætter vi efter vor bedste
overbevisning til 7ooo rd. Skovens værdi ansættes til looo rd.
Den rå jord har ingen indtægt givet og ejeren var fæster og gan
ske ung mand da han købte, derfor er ansættelsessummen så meget
større en intægtsoverskuddet er taget 25 gange - og købesummen.

Hytten den 17 maj 1872.
P. Højer

P. Erhardi

Rasmus Hansen døde den 18 februar 1914, 73 år gammel og efterlads
den enke og 8 fuldmyndige børn. Enken Ane Kathrine Hansen, f. Ni
elsen kunne hensidde i uskiftet bo med afdødes livsarvinger i hen
hold til afdødes til skifteretten indleverede testamentariske dis
position, der er godkendt af livsarvingerne og fik tinglyst ad
komst til ejendommen den 2 april 1914.

Ane Kathrine Hansen, født Nielsen, solgte den 17 oktober 1919,
skødet tinglyst 23 oktober s.å. til sønnen Ludvig Marinus Hansen
for 5o.ooo kr. De nærmere vilkår ere :

1.
Købesummen er fastsat til 5o.ooo kr., skriver femti tusinde kro
ner, der er afgjordt således:

a ) Køberen overtager at forrente fra ll'Juni d.å. at regne den på
ejendommen med solidarisk ansvar og statutmæssige forpligtelser hvilende gæld til Kreditforeningen i Viborg
14.000 kr.
således at det amortiserede og reservefondsande
len kommer køberen tilgode.
b) Ligeledes overtager køberen at forrente og ind
fri gæld til Volstrup Sparekasse til forhøjet
rente
c) På købesummen er afgjordt

2.000 -

10.000 -

d) og endelig er udstedt obligation for restkøbesummen 24.ooo ialt

5o.ooo kr.

Vurderingssum til ejendomsskyld 3o.ooo kr. og til slut står " På
tro og love ansætter vi den overdragne faste ejendom til en vær
di af 40.000 kr. og løsøret til 3o.ooo kr., altså ialt 7o.ooo kr.
Efter Ludvig Marinus Hansens død fik enken Anne Kristine Hansen
adkomst til gården ved skifteretsattest den 1 november 1957 og
solgte den 23 februar 1961 til sønnen Frits Hansen.

Hyttenvej 13
13

33.7032 m2

<0

)

Sønder Hytten
matr.nr.14 vesti. mfl.
Sønder Hytten blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 5 skp
1 fjk. 3/4 alb. og gammel skatten var 82 sk.

Gårdfæster Niels Jensen, LI.Hytten og hans hustru Karen Jensdat
ter fik kun det ene barn, datteren Maren Kirstine Nielsdatter,
der blev født den 19 decb.l94o og efter Niels Jensens død gifter
Karen Jensdatter sig den 22 decb.1843 med Albrecht Sørensen.
Karen Jensdatter købte ejendommen som hun havde i fæste fra Voer
gård i 1844 for 48o rd. og Albrecht Sørensen fik siden vielses
attesten tinglyst som adkomst.

)

Karen Jensdatter døde den 25 april 1872 og Albrecht Sørensen blev
hensiden i uskiftet bo til han døde den 18 april 19o4, 83 år gam
mel og steddatteren Maren Kirstine Nielsen overtog ejendommen den
15 sept. s.å. som eneste og myndige arving og overdrog s.d. ejen
dommen til sin plejesøn Jens Marinus Jensen, der skulle yde hen
de en aftægt der var kapitaliseret til 244o kr,, af hensyn til
stempling var værdien sat til 45oo kr. Matr.nr.63 vesti. 3/4 alb.
hørte til.
Jens Marinus Jensen købte den 14 sept.l9o5 ejendommen matr.8a
Donsted og 61a vesti. af Hans Peter Magnus Christensen, Hytten
for 5.100 kr. og solgte den 14 okt.1957 til Niels Jensen.

14 6.6088 m2
61a 1.25o7 ”
8a 4.6736 ”
Donsted

Matr.nr.8a Donsted 61 vest.
Peder Larsen købte den 26 juli I860 og døde den 16 novb.l9oo og
enken Grethe Larsen,f.Sørensen fik adkomst til ejendommen den 19
marts 19o3 og solgte s.d. til svigersønnen Hans Peter Magnus Chri<stensen for 2.825 kr., iberegnet aftægten.

Hans Peter Magnus Christensen solgte den 14 sept.l9o5 til Jens
Marinus Jensen, Sdr.Hytten for 5.1oo kr. Forsamlingshus ?

Matr.nr.63c vesti.

Chr.Jensen, Donsted solgte den 18 januar 1866 til Albrecht Søren
sen, Sdr.Hytten for 15o rd., der i 1882 parcellen til Søren Chr.
Pedersen for 49 år og solgte samtidig et hus der ligger derpå
til ham for 2oo kr.
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Alfarvad skov
matr.nr.15 vesti. mfl.

Alfarvad Skov var skovriddergård under Voergård og den 24 okt.
1878 blev der givet tilladelse til at Faldens Roller, matr.nr.67
vesti. og Skrogmose skov matr.nr.18 og 19 vesti. tilsammen 27
971o/14ooo td.land bliver fritaget for fredskovspligt mod at lob
og 3ob træder i stedet(25 935o/14ooo td.land). Se af1.23.4.1885
15 16 17 Alfarvadhus 18 såkaldt Skrogmosestedet , 67 vest1.Falden
skov.
6.7.1899 fredet 9 gravhøje.
Den 4 juni 19o3 overføres
den fredskovspligt der hvilede på Agersted kjær til Falden skov,
kan forvente fri rådighed over 67 td.land. Voergård 7 okt,19o3-3.

Se 24 sept.1914-1215. Godsejer Peder Brønnum Scavenius døde den
26 marts 1914, testamente 21.11.19o2, højsteretssagfører Fr.Zahle,
København og greve Ahlefeldt-Laurvigen executorer.
Udenrigsminister Erik Julius Christian Scavenius købte Voergård
den 13 juli 1916-983, agter at indgå ægteskab med Emma Benzon,f.
Hansen, ægtepagt s.d.nr.978.

Skovridder A.Pedersen-Geltzer fik den 16 novb.1915, se 9.12.s.å.
køberet på Holbæk kær, Falden og Birkemose skov matr.nr.4c 15 16
.17 18 19 86 lob 3ob 34 67 58b 32b 66c vesti. 76 77 77b 78b Lyngså
13 Stidsholt 22 parceller, for 7o.ooo kr,, skødet ÿinglyst 2o
juli 1916.
A,Pedersen-Geltzer var tidligere skovridder i Stor
skoven som også hørte til Voergård.
Skovridder A.Pedersen-Geltzer solgte den 5 sept.1942 til A/S Nør
resundby Tømmerhandel.

Dalen

matr.nr,2o vesti.mfl.
Husfæster og tækker Christen Hansen, der var gift med Ane Eskildsdatter fæstede ejendommen der efter 1844 matrikelen var sat i
hartkorn til 4 skp. 2 fjk. 2^ alb. og med en gammel skat på 1 rd.
27 sk., fra ca,183o. Hans fæstebrev blev aflyst den 11 januar 1881, da sønnen Hans Christensen købte ejendommen til selveje fra
Voerpård for 6oo rd., også matr.nr.49b.
Hans Christensen, der var gift med Maren Cathrine Christensen,f.
Hansen købte den 2 febr.1899 det Niels Andersen hidtil beboede
hus fra Voergård matr.nr.24 og 49f vesti. for 35o kr. og solgte
den 9 april 19o8 til sønnen Carl Martinus Christensen for 4.355
kr.

Carl Martinus Christensen blev den 24 marts 1911 gift med Ane Ma
rie Hansen og det var formentlig ham der i 1931 solgte til Chr.
Christensen, der i 1954 solgte til sønnen Jens Christensen, der
den 8 maj 1963 solgte til Erik Lindegård Nielsen.
Albøkskovvej lo ?
2o
8.819o m^
24a 1.3o81 "
54a
555o "
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Nørre Hul

matr.nr.21a vesti. mfl.
Nørre Hul blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 3 skp. 1
fjk. o alb. og gammel skatten var 1 rd. 68 sk.

Husfæster Christen Nielsen døde den 15 marts 1845, 74 år gammel
og Lars Chr.Christensen overtog den 21 okt. s.å. fæstet,1 se afl.
9 novb.1865 vedr, taxation, skal forrette 52 gangdage årlig = 1
dag ugentlig + 6 dage i høhøst og 6 dage i kornhøst, 1 gående
rejse til Ålborg og 1 til Sæby.

Søren Thomsen købte ejendommen til selveje fra Voergård den 9
novb.1865 for 5oo rd. og solgte den 11 marts 1869 til Hans Niel
sen fra Volstrup for 2oo rd. + aftægt til Maren Hansdatter.
Hans Nielsen solgte til Jacob Nielsen Møller, efter hvis død en
ken Kirstine Nielsen den 9 juli 1874 solgte til Niels Peter Poul
sen fra Skålunde sogn for 6oo rd., også 49a mell., der medfulgte
1 ko, 1 vogn, 1 plov og en harve«. Herefter gik ejendommen til
aktion og købt af murer Joachim Frederik Hein, der den 4 novb.
1876 fik kongelig bevilling til at betale 4^ % rente, se afl.
13 marts 1879 og solgte den 8 maj 1879 til Anders Christensen og
kom på aftægt.

Anders Christensen solgte til Niels Andersen fra Albæk for 12oo
kr., havde også 32b mell. og 56c vesti., der blev solgt til An
ders Chr.Andersen og flytter derefter til Hjallerup.
Niels Andersen solgte den 13 juli 1882 til Jacob Nielsen fra Nr.
Sundby for 14oo kr. + aft. til J.Fr.Hein, der den 24 januar 1884
solgte til Jens Jensen fra Nr.Landvad for 25oo kr. Herefter tvang
aktion den 19 okt,1885 og her købt af den tidligere ejer Joachim
Frederik Hein, der den lo maj 1887 solgte til Jens Chr.Jensen fra
Faldt for 13oo kr., skødet lyst 27 juni 1889, der får svigerfor
ældrene Christian Jensen og Karen Margrethe Pedersdatter på af
tægt og den 18 febr.1892 købte han ejendommen Højene matr.nr.22a
vesti. for looo kr. og lagde jorden til ejendommen.
Jens Chr,Jensen mageskiftede den 1 novb.1894 med Christian Peter
Christensen fra Kildedal i Hellevad sogn, der den 14 febr.1895
mageskiftede tilbage og Jens Chr.Jensen solgte den 23 juli 1896
til Søren Poul Sørensen for 5ooo kr. Udlæg i løsøret 13 okt.1898.

Søren Poul Sørensem solgte den 21 sept.1899 til Søren Chr.Søren
sen for 38po kr., der den 21 novb.l9o7 solgte til grd.Jens Chr.
Jensen af Faldt for 55oo kr. Tvangsaktion 29 sept.l9o8 og over
taget af husmandshypotekforeningen, der overdrog retten til skø
det til husmand Johannes Dohn fra Volstrup hede for 42oo kr., skø
det tinglyst 9 novb.1911, løsøre 16.8.1917-134o.

Johannes Dohn solgte den 14 marts 1918 til husejer Chr.Andersen,
Faldt for 7ooo kr., der den 13 juni s.å, solgte til grd.Niels
Jensen, Fælled i Hørby for 81oo kr., der den 14 januar 1926 solg
te til Marentine Petra Marie Svendsen for 82oo kr, Marentine var
den 1 decb.l9o8 bleven gift med Anton Jensen, ægtepagt 22 okt.
1918, hun havde særeje på ejendommen.
Axel Bentsen købte af Larsen og solgte den 19 decb.1972 til Mo-_.
gens Anders Volmer Nielsen og Birthe Helma Nielsen, der den 2o
sept.1978 solgte til Kaj Chr.Botling.
Faldtvej 2
21a 6.2513
3.9746
22a
49a
668o
49e
4299

m

f!
n

Vester Bjergene
matr.nr.21b vestl. mfl,

Christen Christensen købte den 18 febr.1892 og solgte den 26 ja
nuar 1893 til murer Joachim Frederik Hein for 5oo kr., skødet
~
tinglyst 23 febr.1894. Hein solgte den 11 novb.1897 til Johan Pe
ter Jensen, Nr.Hul for 6oo kr., med bygninger, der den 3o okt.
19o2 solgte til Johannes Christensen, hidtil Sdr.Bjergene for 63o
kr.
Joachim Frederik Hein døde den 3 marts 19o5,
hannes Christensen var eneste arving.

7o-j år gammel og Jo

Navnet Vester Bjergene er tinglyst på ejendommen 18 april 1947.

Vagn Johs. Hjermeslev solgte den 3o okt.1958 til Willy Christian
Larsen. Karen Larsen adkomst 14 maj 1981 og solgte den 25 novb.
1983 til Erik Vognsen.

Albækskovvej 19
21b
56a
32c

1.1820 m2
63 ’’
7.2571 ”
mell.

se 56a

Hø jene

matr.nr.22 vestl.

Højene blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 skp. 1 fjk
3/4 alb., uden gammel skat.

Chr,Nielsen, der er gift med Ane Andersdatter købte den 2o novb.
1856 og den 9 april 1863 købte han parcellen 4od og solgte den
27 juli 1868 til Søren Chr.Pedersen for 5oo rd., der medfulgte 2
køer, 2 får, 2 lam, 1 vogn, 1 plov, 1 harve og brøndredskaber.
Søren Chr.Pedersen mageskifter den 13 januar 1876 med Jens Peter
Godiksen, der lige havde købt ejendommen matr.nr.26 i Mølholt.

Jens Peter Godiksen der er omtalt som detailhahdler, se afl._15
juli 1880, solgte den 18 febr.1892 til Jens Chr.Jensen, Nr.Hul
for looo kr., se denne, og jorden blev lagt til Nr.Hul.

Degnehøj på matr.nr.22 vestl. fredlyst 9 august 1879.
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HØJEN

matr.nr.23 vesti. m£l.
Højen, der var fæsteejendom under Voergård, blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 4 skp. 3 fkj. 1 alb. og gammelskatten var 3
rd« 6o sk. Arealet var omregnet til nutidsmål: 11.6734 m .
Søren Andersen købte ejendommen til selveje fra Voergård for 4oo rd.,
skødet blev tinglyst den 2'2 december 1853, men handlen var indgået
noget før, for vi ser at Søren Andersen og hans kone fflette fflarie Nielsdatter ankommer til sognet fra Dronninglund den 27 september 1852,
og Søren Andersen er da omtalt som husejer i Højen.
Den 11 januar 1866 købte Søren Andersen den lille parcel matr.nr.4oe,
men der foreligger ikke på lokal plan noget skøde desangående, og den
16 august 1877 købte han parcellen matr.nr.IL fra Albæk præstegård,
men heller ikke fra denne handel foreligger der noget skøde, det vi
des dog, at man handlede på den måde, at i stedet for nogen egentlig
købesum, så skulde der svares en ”stedseværende, uforanderlig årlig
afgift” på 8 td. byg pr. tønde hartkorn efter kapiteltaxt. Der for
parcellen der blev købt til Højens vedkommende beløb sig til 2 td.
2 skp. 1 1/3 fjk.

Den 9 august 1877 tinglæstes en deklaration på ejendommen angående
fredning af de to såkaldte Degnehøje. Det er i sin udformning et hi
storisk dokument, idet der vist ikke findes et lignende i landsdelen.
Omkring århundreskiftet blev der fredet mange oldtidsmindesmærker i
landsdelen, jeg har beskrevet omkring et hundre stykker af dem, de
blev fredet under Nationalmuseet, uden vederlag til ejerne, tvært
imod skulde han, om han eller efterfølgende ejere, ikke overholdte
fredningens bestemmelser, betale 5 td. byg til sognets fattigkasse.
Den her omtalte fredning finder sted på et langt tidligere tidspunkt,
ganske vist til fordel for staten, men en privatmand, godsejer Sca
venius, Voergård, betaler ejerne den ret anselige sum af 75 kr. til
hver.

Deklaration.
Underskrevne Søren Andersen og Jens Peter Godiksen, der er ejere af
de to såkaldte Deqnehøje i Albæk sogn, Dronninglund Herred, idet jeg
Søren Andersen ifølge tinglæst skøde af 22 december 1853 er ejer af
ejendommen matr.nr.23 i sognest vestlige del af hartkorn 4 skp. 3
fjk. 1 alb., hvorunder halvdelen af den nordre Degnehøj og hele den
søndre Degnehøj hører, og jeg Jens Peter Godiksen ifølge skøde ting
læst 13 januar 1876 er ejer af ejendommen matr.nr.22 i samme del af
sognet af hartkorn 1 skp. 1 fjk. 3/4 alb., hvorunder den anden halv
del af den nordre Degnehøj hører, erklærer herved ligeoverfor og til
fordel for staten, at vi og efterfølgende ejere af vore ovennævntte
ejendomme, enhver for sin ejendoms vedkommende, for bestandig er
udelukkede fra at grave, pløje, harve og så i de nævnte 2 høje, lige
som vi eller senere ejere af vore ejendomme også er uberettigede til
at overdrage sådan rettighed til andre, hvorimod de nævnte høje, som
oldtidsmindesmærker, stedse i fremtiden skulle bevares og forblive
urørte.

Derhos indrømme vi, ligeledes for bestandigt, alle og enhver fri og
uhindret adgang til enhver tid til og fra bemeldte høje over vore
ejendomme. For afståelsen af ovenmeldte rettigheder og indrømmelser,
der som servitut kunne tinglæses som hæftelse på vore ovennævnte
ejendomme, har hr. godsejer Scavenius til Voergård i det hele fyldestgjordt os ved betaling af den sum 75 kr. til hver.

«5

De forpligtelser vi ved nærværende dokument have påtaget os og de
indrømmelser vi have gjordt ere selvføgelig også forbindende for os
og efterfølgende ejere af vore ovennævnte ejendomme for dettilfælde,
at det skulle vise sig, at vi ejede Degnehøjeme i et andet forhold,
end overfor angivet. Det bemærkes, at på matr.nr.23 hviler 1/6 bank
hæftelse, og at en fæsteret til denne ejendom i min Søren Andersens
adkomst er forbeholdt, samt at matr.nr.22 for tiden er behæftet med
aftægt kapitaliseret til 116 rdl. 4 mark og gæld 23oo kr.

’

Til bekræftelse med vore underskrifter i overværelse af 2 vitterlig
hedsvidner.

Højene og Mølholt, Albæk sogn 2 augst.1877

Søren Andersen

Jens P. Godiksen

Til vitterlighed:
Peder Simonsen

Jacob Jensen

Mette Marie Nielsdatter døde den 19 december 1883, 58 år gammel og
den 11 april 1888, skødet tinglyst 19's.m. solgte Søren Andersen
til Ole Peter Sørensen fra Voerså, og kom på aftægt, sammen med en
lo år gammel plejedatter Ane Marie Pedersen, der også skulde være
hyrdepige for den nye ejer. Søren Andersen forarbejde herefter træ
sko, og skødet lød således:
Skøde.
Jeg underskrevne Søren Andersen af Høiene i Albæk sogn sælger, skø
der og herved overdrager til Ole Peter Sørensen af Voerså de mig
ifølge skøder, tinglæste 22 december 1853, 16 august 1877 og 11 ja
nuar 1866 tilhørende ejendomme i Albæk sogns vestlige del, betegne
de og skyldsat således:

Matr.nr.23 hartkorn
IL- 4oe -

4 skp. 3 fjk. 1 alb. gi, skat 3 rd. 6o^ sk.
214 kr. 19 øre
oo1o lo

tillige med påstående bygninger, mur- og nagelfast tilbehør, besæt
ning af 2 heste, 4 køer, 1 kalv, 3 får, 3 ænder, alle udvendige inventarie genstande og avlsredskaber, 1 bord, 1 sengested, forfinden
de føde- og sædekorn, afgrøde og fourage, kartofler, samt gødning.
Forsåvidt der til matr.nr.23 hører andel i matr.nr.53 i sognets mel
lemste del og andel i gammelskatten efter nr.57, hvilket ikke om
meldes i mit skøde, medfølger samme i overdragelsen.

Købesummen er akkorderet til 18oo kr. skriver atten hundrede kroner,
foruden aftægt til mig for livstid kapitaliseret til lo7o kr. Af den
kontante købesum er berigtiget 8oo kr. og for resten looo kr. udstedt
panteobligation. Dertil er om aftægten dags dato mellem mig og købe
ren oprettet oprettet aftægtskontrakr, stemplet til 1 kl. taxt efter
aftægtens kapitalværdi. Den solgte ejendom som køberen nu tager i be
siddelse og brug og hvoraf han for fremtiden svarer skatter, tiende
og andre afgifter, skal derfor fremtidig tilhøre ham med fuldstændig
ejendomsret og med de samme rettigheder og almindelige byrder, hvor
med den har tilhørt mig, og hjemler jeg ejendommen efter loven.
Den på matr.nr.lL ifølge tinglæst deklaration hvilende stedseværende,
uforanderlige årlig afgift til Albæk-Voer præsteembede af 2 td. 2 skp.
1 3/4 fjk. byg overtager køberen at tilsvare, og overtages den, bereg
net 25 dobbelt efter sidste kapitalværdi, for stemplingberegningens
skyld til 491 kr.

Køberen respekterer den tinglæste deklaration, hvorefter ejeren af
matr.nr.23 bestandig er uddelukket fra at grave, pløje og såe i de
såkaldte Degnehøje, der skulde bevares som oldtidsmindesmærke samt
hvad videre derom i deklarationen bestemt, og af matr.nr.23 og 4oe
forrentes 1/6 bankhæftelse med 67 % p.a. uden aktieret.
Tidligere ejer Albæk Præstegård eller præsteembede manglede ting
læst adkomst på matr.nr.lL og der er for matr.nr.4oe og 23 tinglæst
bestemmelser om de forskellige tiendevederlag og smårente, som er
køberen bekendte.
Ovenanførte købesum 3361 kr.(iberegnet bygafgiften) regnes som sva
rende til den faste ejendoms værdi. Løsøret ansættes til værdi 7oo
kr. til særlig stempel. Bygafgiften svaredes efter hvert års kapiteltaxt for Vendsyssel.
p.t. Sæby den 11 april 1888.

Til bekræftelse vidnefast.

Søren Andersen

Til vitterlighed:
N.Kristiansen

Anders Larsen

Aftægtskontrakt.

I anledning af at jeg underskrevne Ole Peter Sørensen i følge skøde,
der samtidig hermed tinglæses, er bleven ejer af neden pantsatte ejen
dom, forpligter jeg hermed mig og følgende ejere af samme til at yde
hidtil værende ejer Søren Andersen, sålænge han lever, følgende af
tægt.
1
Aftægtstageren overgiver jeg som aftægtsbolig til udelukkende brug
for livstid den opførte og i søndre af gården beliggende bygning,
som er 18-^ alen lang og 9 alen bred samt en plads rundt om samme af
15 alen brede til fri afbenyttelse.

Aftægtsboligen vedligeholdes af aftægtsyderen stedse forsvarligt bå
de ud- og indvendig. Den vest for bygningen beliggende indhegnet ha
ve på 36 alen i firkant overlades ham ligeledes til brug for livstid,
og han har ret til at bruge den aske og gødning, han selv samler til
haven. Han gives ligeledes for livstid ret til afbenyttelse i fælles
skab med mig af bageovnen og grubekedlen i mit våningshus til bag
ning, brygning og vadsk så tit han ønsker det til eget brug, fri ad
gang til og afbenyttelse af den på ejendommen værende brønd, ligesom
han til enhver tid må befare og lade befare den over ejendommen fø
rende vej til hans bolig.

2.

Jeg svarer aftægtmanden årlig i gode og sunde varer følgende: 3 td.
rug, 1 td. byg,
td. malt, 3 td. søde kartofler, alt at levere med
halvdelen hver 1 maj og 1 november, dog kartoflerne 1 td. om foråret
og 2 td. om efteråret, 1 pot sød mælk daglig hele året, 16 pund smør
om året, 1 pund svinefedt hver 1 november, 2 lispund fersk flæsk hver
1 november, som er udskåret midt af sideflæsket, 2 lispund fårekød
til 1 november(lammekrop), | snes æg om måneden,
lispund ost og ?
lispund khapost, 2 lispund tørre flynder og 2 lispund tørre kuller,
med halvdelen hver 1 maj og 1 november, 8 potter brændevin og 2 pund
kaffesager, med 1 pund til jul,
pund til påske, i pund til pinse,
2o kroner årlig at betale med halvdelen hver 1 maj og 1 november,
4 pund uld(2 pund forår og 2 pund efteråret).

3

3
Til ildebrændsel leverer jeg årlig frit hjemkørt og indsat i aftægts-/
tagerens ildebrændselsrum 12,ooo stykker gode tørre skudtørv i ret
te tørvebjergningstid, samt et læs bageilding. Endelig hjemkører jeg
alt det træskotræ, som aftægtsmanden kan forarbejde til træsko, uden
vederlag.
4.
Aftægtsyderen giver stedse aftægtstageren ærbødig pleje og opvart
ning i sygdoms- og alderdomstilfælde. Dog hvis aftægsttageren bliver
syg og sengeliggende for længere tid skal han tage ind i aftægtsyde
rens bolig om ønskes.

5.
Efter aftægtstagerens død er jeg pligtig at besørge hans hæderlige
og anstændige begravelse efter egnens skik og brug,

6.
Hvis aftægtstageren flytter bort fra ejendommen bortfalder foran
førte aftægt, hvorimod jeg i så tilfælde forpligter mig til at sva
re ham årlig i rede penge 175 kr. skriver et hundrede syvti og fem
kroner, at udbetale ham med halvdelen til hver 1 maj og 1 november
skadesløst, hvor han opholder sig her i landet.
7.

Aftægtstagerens plejedatter Ane Marie Pedersen skal aftægtsyderen
føde og klæde til hendes konfirmation( i 3| år ) imod at tage nyt
te af hende som hyrdepige. Såfremt aftaægtsmanden flytter bortfal
der denne forpligtelse, der anses som en aftægtspræstation ligesom
for aftægtsmanden hvem barnets forsørgelse ellers påhviler. De 16
pund smør om året efter post 2 leveres hver 14 dag med et forholds
vist kvantum.
8.

Af hensyn til forbrug af stemplet papir kapitaliseres aftægten så
ledes: Brug af bolig med vedligeholdelse og have samt brug af bageovn og grubekedel
lo kr *oo øre
3 tønder rug
26
oo —
1 tønde byg
8 - 33 •Jr tønde malt
4 - 67 00 —
3 tønder kartofler
12
mælken
00 —
22
16 pund natursmør
oo lo
oo - 5o —
1 pund svinefedt
lo - 5o —
2 lispund fersk flæsk
2 lispund lammekød
lo
00 6 snese æg
3 - oo i lispund ost og -y lispund knapost
3 - oo —
2 lispund flynder i□g 2 lispund
kuller
4 - oo —
oo 8 potter brændevin og kaffesager 5
00 kontant
2o

)
4
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4 pund uld
12.000 skudtørv, læs
hjemkørsel af træ
post 4 og 7

ilding

4
32
2
2o

kr.oo
- oo
- oo
- oo

øre
-

2o7 kr.oo øre
som taget 5 gange udgør lo35 kr.
begravelse
35 -___________________________________
kapitalværdi

lo7o kr.oo øre

9.
Aftægten præsteres skadesløst og stedse forud. I søgsmålstilfælde
anvendes den hurtige retsforfølgning efter frd. af 25 januar 1828.
Til sikkerhed for skadesløs opfyldelse af denne aftægtskontrakt gi
ver jeg herved l'prioriters panteret i de mig efter skøde, der ting
læses samtidig hermed tilhørende ejendomme i Albæk sogn, nemlig matr.nr. eet.
Pantebrevet Ole Peter Sørensen udstedte til Søren Andersen blev kau
tioneret af hans fader skibsfører Kristian Sørensen, Voerså. Søren
Andersen døde den 14 februar 1891, 68 år gammel.

Ole Peter Sørensen, der var gift med Ansine (Anna) Sørensen, solgte
den 17 september 193o, skødet tinglyst 3o sept. s.å. til sønnen
Oluf Højen Sørensen, ved følgende skøde:
Skøde.

Underskrevne husejer Ole Peter Sørensen, Højen, Præstbro, sælger,
skøder og endelig overdrager herved til

landmand Oluf Højen Sørensen

Højen, Præstbro, den mig tilhørende ejendom, der er skyldsat under
matr.nr.23 Albæk sogns vestlige del for hartkorn 4 skp. 3 fjk. 1
alb. med andel i matr.nr.53
Matr.nr.23 vesti. del hartkorn
4oe -IL-- 22b -4øh --

4 skp. 3 fjk. 1 alb.
oo121^0-0-23/4
ooo-

tilligemed bygninger med disses mur- og nagelfaste tilbehør, besæt
ning, redskaber og maskiner, avl, afgrøde samt gødning, således at
sælgeren alene undtager sit private indbo.

Overtagelsen finder sted straks, og betaler køberen de fra dags dato
forfaldende skatter og afgifter. Ejendommen med tilbehør henligger
fra dato for køberens regning og risiko, også med hensyn til assuran
cesummerne i ildebrandstilfælde.

Overdragelsen finder sted med samme rettigheder, byrder og forplig
telser, hvormed sælgeren har ejet og besiddet den, hvorved bemærkes,
at 1/6 bårilthæfhelse forrentes af matr.23■og-4oé uden aktieret, at
Albæk præsteembede, som i sin tid solgte matr.nr.IL, manglede ting
læst adkomst, at 1/6 bankhæftelse forrentes af matr.nr.22b uden ak
tieret, at brugen af en brønd på nævnte matr.nr. er forbeholdt, og
at en tidligere ejer har manglet tinglæst adkomst, hvilken mangel
er over 2o år gammel, samt at der den 9/8 1877 er tinglæst deklara
tion om fredning af de såkaldte Degnehøje på matr.nr,22, at 1/6
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bankhæftelse forrentes af matr.nr.4oh uden aktieret og at det ikke
kan ses, hvorvidt brugskontrakt læst 2/7 19o8 vedrører denne parcel,
samt at der 2/8 1877 er læst deklaration, hvorefter ejeren af matr.
nr.23 for bestandig er udelukket fra at grave, pløje, harve og så i
de såkaldte Degnehøje, som skulle bevares som oldtidsmindesmærker.

Købesummen er fastsat til 22.ooo kr., hvilke to og tyve tusinde kro
ner berigtiges således:

Køberen overtager og forrenter fra 11 juni termin d.å. den i ejen
dommen indestående gæld til Kreditforeningen i Viborg med solida
risk ansvar, statutmæssige forpligtelser samt delvis til forhøjet
rtente, oprindelig ialt
4.5oo kr.
Hvad der er afdraget på dette lån samt andelen i re
servefonden tilkommer køberen uden vederlag
Samtid hermed har køberen udstedt pantebrev- til sæl
geren for
16.000 medens resten er afgjodt på anden måde med
1.5oo 22.000 kr.
Med hensyn til fornævnte pantebrev bemærkes, at sålænge sælgeren og
dennes hustru, og efter den enes død da den anden af dem, forbliver
boende på ejendommen og der nyder fuldt ophold og underhold, skal
køberen være fritaget for at svare renter af et beløb af lo.ooo kr.
af obligationen, hvorimod dennes fulde pålydende I6.000 kr. vil væ
re at forrente" i overenstemmelse med dens indhold, når ingen af dem
nyder såctånt ophold og underhold.

Omkostningerne ved denne handel og dens berigtigelse bæres af købe
ren alene.

Parterne ansætter på tro og love værdien af den solgte faste ejen
dom til 17.000 kr. og af det medfulgte løsøre til 5ooo kr.

Sælgerens hustru Ansine Sørensen tiltræder nærværende handel ved sin
underskrift.
p.t. Præstbro den 17 september 193o.

Som Køber:

Som sælger:

Ole Peter Sørensen

Oluf Højen Sørensen

Sælgerens Hustru:
Anna Sørensen

Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed
og udstedernes myndighed:

H.Frisenette

Overretssagfører
Pantebrev.

Underskrevne landmand Oluf Højen Sørensen, Højen, Præstbro, erkender
herved at være skyldig til husejer Ole Peter Sørensen, Højen, den
sum 16,000 kr.oo øre, hvilken seksten tusinde kroner jeg forpligter
mig til at forrente fra dato at regne med fem % om året, som erlæg
ges med halvdelen i hver af de halvårlige 11 juni og 11 december ter
miner, første gang 11 december termin 193o, for det da forløbne tids
rum.
Medens et beløb af 6000 kr. - seks tusinde kroner - af kapitalen kan
opsiges af kreditor med
års varsel til udbetaling i en af de nævn
te terminer, er de lo.ooo kr. uopsigelige fra kreditors og hans even-
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tueile enkes side, og bortfalder ganske ved den længstlevende af dis
ses død, således at nærværende pantebrev kan udslettes forsåvidt an
går disse lo.ooo kr. alene imod forevisning af dødsattester for kre
ditor og dennes hustru. Til sikkerhed for alle betalinger efter det
te pantebrev giver jeg herved kreditor 3'prioritets panteret i ejen
dommen matr.nr. eet.

Ole Peter Sørensen døde den 21 marts 1933 og Ansine Sørensen døde
den 15 september 1957.

Oluf Højen Sørensen er født den 3 marts 19o8, var ugift da han over
tog hjemmet, men blev siden gift med Alma Jensen, der var født den
14 september 1915, datter af Jens Jensen, Faldt i Albæk og dennes hu
stru Mariane. Oluf Højen Sørensen opbyggede ejendommens bygninger i
årene 1933-34 og den 28 oktober 1935 købte han ejendommen matr.nr,
53a og lagde jorden derfra under„Højen, skødet blev tinglyst 31 ok
tober 1935. Arealet var 3.7538 m , og følgende kan oplyses om sidst
nævnte ejendom:
Matr.nr,53 vesti.
Ejendommen var fæsteejendom under Voergård og var fra midten af 17oo
trillet fæstet af Jacob Nielsen, der omkring 1785 overdrog fæstet til
sønnen Christen Jacobsen, der var gift med Kirsten Nielsdatter og om
talt som husmand og rytter.

Christen Jacobsen døde den 7 april 1816, 59 år gammel og enken Kir
sten Nielsdatter gifter sig med Peder Nielsen, der overtog fæstet af
ejendommen, der blev kaldt Mølholtet, den 19 september 1818, se afl.
8 december 187o.
Niels Stenild, Voergård, bortfæstede ejendommen for livstid til Pe
der Nielsen, der skulde udføre 52 gangdage om året + 6 dage i høhøst
og 6 dage i kornhøst. Fæsteren overtog ved indfæstningen:

i
i
i
i
i

sort hoppe 15 år
værdi
sort hoppe
4 år
vogn med åssæt
plov med tilbehør
harve med jerntænder
drættetøj til et par heste

ialt

8
12
6
2
1
o

rd. o mark
o —
o —
4 o —
3 —

3o rd. 1 mark

Voergård solgte den 27 juli 1872, skødet tinglyst 12 august 1875
ejendommen til Jens Peteer Nielsen for 2oo rd., ved følgende dokumen
ter :
Kjøbekontrakt.
imellem forvalter J.H.Kempel på Voergaards ejers hr. kammerherre Ro
senørns vegne som sælger og Jens Peter N'ielsen som køber af et hus
i Albæk Skov.
1.
Jeg, Kempel, sælger og overdrager herved til Jens Peter Nielsen det
af Peder Nielsen Holbæk sidst i fæste beboede hus i Albæk Skov, jordebogs nr.173c af Voergård Gods, matr.nr.53 i den vestlige del af
Albæk Sogn, Hjørring Amt, ansat uden særskildt gammelskat for hart
korn 2 fjk., hvilket hus med tilliggende jord og påstående bygninger
overdrages forudnævnte køber således som alt nu forefindes og i en
hver henseende med de rettigheder samt byrder og forpligtelser,
hvormed Voergårds ejer hidtil har ejet det.
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Den solgte ejendom overtages straks af køberen og står således fra
denne kontrakts underskrift af for hans regning og risiko, dog at
sælgeren reserverer sig og køberen udreder og tilsvarer det hoveri
for 1ste halvår 1872 som den tidligere fæster Peder Nielsen muligt
måtte stå til restance med.
3.

Den akkorderede købesum er 2oo rdlr., skriver to hundrede rigsdaler
rigsmønt, som forrentes med 4 % pro anno fra 11 juni 1872 og beta
les 5o rd. 11 december 1872 og resten senest 11 juni 1875. I tilfæl
de af at renten, der erlægges halvårlig 11 juni og 11 decb., hver
gang med halvdelen, ikke prompte betales til forfaldstid, er den til
bagestående del af købesummen straks forfalden til udbetaling. Skul
le køberen sælge ejendommen inden købesummen i det hele er betalt,
da er den resterende købesum forfalden til udbetaling den efter sal
get nærmest påfølgende termin.
Til sikkerhed for købesummens prompte betaling og nærværende kontrakts
nøjagtige opfyldelse i enhver henseende, forpligter gårdmand af Over
Holbæk, Lars Christensen sig med sin underskrift herpå at indestå som
selvskyldnerkautionist for køberen,

4.
Køberen tilsvarer og afholder fra 1 januar indeværende år at regne,
alle ejendommen påhvilende skatter, afgifter, tinder, tyngder og byr
der af hvad navn nævnes kan, og forpligter sig desuden specielt til
at overtage og tilsvare den gammelskat, der muligt i tiden måtte bli
ve tildelt ejendommen.
5.

Alle af denne handel flydende omkostninger såsom stempelpapir, kor
tet over ejendommen, ? % afgiften, dokumenternes udfærdigelse og ting
læsning med videre, udreder køberen på anfordring.

6.
I søgsmålstilfælde er såvel køberen som selvskyldnerkautionisten un
derkastet den ved forordning;.af 25 januar 1828 hjemlede hurtige rets
forfølgning.
Således indgået bekræftes af os med underskrift i vitterlighedsvid
ner overværelse.

Voergård, den 27 juli 1872.

Jens Peter Nielsen

Efter fuldmagt:

Kempel

Som selvskyldnerkautionist:

Lars Christensen
Til vitterlighed:
J.P.Lyngby

B.P.Pedersen

Skøde.
Johan Henrik Kempel, forvalter ved Voergård, gør vitterligt: at jeg
i medfør af den mig meddelt fuldmagt af 4 maj 1859 tinglæst 26 s.m.
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og i overenstemmelse med foranstående købekontrakt af 27 juli 1872
hermed overdrager og tilskøder Jens Peter Nielsen det i købekontrak
ten ommeldte hus i Albæk Skov, ansat under matr,nr.53 i den vestlige
del af Albæk sogn, uden særskildt gammelskat, for hartkorn 2 fjk,,
hvilket hus med alle dets rettigheder samt byrder og forpligtelser,
således som foranstående købekontrakt nærmere bestemmer, fra nu af
tilhøre fornævnte Jens Peter Nielsen med fuldkommen ejendomsret, og
da han har betalt den akkorderede købesum 2oo rd. skriver to hundre
de rigsdaler lig 4oo kr,, så medeles ham herved dette skøde, som jeg
til bekræftelse har underskrevet i vitterlighedsvidners overværelse.
Det bemærkes, at husets kvægtiende ved forening er ansat til fast år
lig afgift,

Voergård, den 5 juli 1875

Kempel
Til vitterlighed:

Winge

Th,Mikkelsen

Påtegnes til tinglæsning med bemærkning, at den solgte ejendom iføl
ge indenrigsministeriets skrivelse af 24 august 1872 kan passere uden
gammelskat, imod at køberen forpligtes til at overtage den gammelskat,
som måtte befindes at påhvile den ved eventuel ordning af gammelskatforholdet,

Hjørring Amt, lo juli 1875.
Wedel1-Wedelisborg

Efter Jens Peter Nielsens død fik enken Else Marie Nielsen, født An
dersen adkomst til ejendommen den 28 april 191o og solgte den 23 marts
1916 en husbygning på matr,nr.53b til svigersønnen Anders Peter An
dersen og datteren Julie Martine Nielsen - der den 14 november 1913
var bleven gift med gårdejer Martin Peter Christensen, Nybro - for
35o kr,
Else Marie Nielsen, født Andersen solgte den 28 oktober 1935,
skødet tinglyst 31 oktober s.å, til Oluf Højen Sørensen ved følgende
sålydende skøde:

Skøde «

Underskrevne husejerske, enke Else Marie Nielsen, født Andersen, Albækskov, sælge, skøde og endelig overdrager herved til husejer Oluf
Sørensen den mig tilhørrnde ejendom, betegnet og skyldsat under
Matr,nr,53a Albæk sogns vestlige del, af hartkorn 1 fjk. 2 1/4 alb.
med derpå værende bygning og dertil hørende mur- og nagelfaste til
behør, derunder kakkelovn.

Overtagelsen sker straks og henligger det solgte herefter for købe
rens regning og risiko i enhver henseende, i ildsvådetilfælde med
regres til assurancesummen.
Købesummen er 2ooo kr. og den er berigtiget
1. ved at.køberen overtager til forrentning fra 11 juni 1935 at reg
ne og indfrielse den i ejendommen indestående gæld til husmand
kreditforeningen
looo kr.
der hæfter med solidarisk ansvar og statutmæssige
forpligtelser, samt til 4 %, det på lånet afbetal
te og reservefondsandelen tilfalder køberen

looo -

2. ved kontant betaling i dag af

2ooo kr.
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Køberen udreder kommuneskatten af ejendommen fra 1 oktober 1935 og
amtstueskat for oktober termin 1935.
Udgifter ved skødet, gældsovertagelsen og udstedelse af deklaration
bæres af køberen alene.
Sælgeren erklærer på tro og love, at der ikke findes skov eller skov
pligtig grund på den solgte ejendom.

Sæby den 28 oktober 1935.
For sælgeren i h.t. fuldmagt:
Laurits Nielsen

Som køber:
Oluf Sørensen

fil vitterlighed om ægte underskrift, dateringens rigtighed og til
stedeværes myndighed:
I,Henriksen
Sagfører, Sæby
Den 13 april 1937, skødet tinglyst 19 s.rt», købte Oluf Højen Søren
sen ejendommen matr.nr.53b af Jens Andersen, om denne ejendom kan
kun oplysses, at Jens Peter Nielsens enke, Else Marie Nielsen, født
Andersen, der havde matr.nr.53 vestlig del Albæk sogn, den 23 marts ,
1916 solgte 53b med en husbygning til svigersønnen Anders Peter An- 1
dersen og datteren Julie Martine Nielsen, men sidstnævnte blev gift
med gårdejer Martin Peter Christensen, Nybro og Anders Peter Ander
sen blev tilsyneladen eneejer ret hurtigt og solgte den 16 marts 1936
til Jens Andersen(formentlig søn), der solgte til Oluf Højens Søren
sen ved følgende:

Endeligt Skøde.
Underskrevne husejer Jens Andersen af Mølholt, sælger, skøde samt
endelig overdrager herved til

Gaardejer Oluf Sørensen, Højen« Mølholt,

den mig ifølged skøde læst 16 marts 1936 tilhørende ejendom matr.nr.
53b Albæk Sogns vestlige del, skyldsat for hartkorn 3/4 alb.

Under overdragelsen er indbefattet de på ejendommen værende bygnin
ger med mur- og nagelfaste genstande, derunder kakkelovn.

Købesummen udgør looo kr, skriver et tusinde kroner, der berigtiges
derved, at køberen overtager og fra 11 december 1936 forrenter gælden til Husmandskreditforeningen 5oo kr., hvoraf det amortiserede
og reservefondsandelen tilkommer køberen, medens restkøbesummen er
berigtiget ved kontant betaling, med 5oo kr.

J

Overtagelsen finder sted straks, og ejendommen henligger således fra
nu af for køberens regning og risiko, i ildebrandstilfælde mod regres
til assurancesummerne.
Sælgeren forbeholder sig ret til vederlagsfri'beboelse i ejendommen'
til lo maj d.å.
Skatter og afgifter deles med 1 maj d.å. som skæringsdag.
Omkostningerne ved nærværende skøde bæres af køberen alene. Sælgeren
erklærer på tro og love, at der ikke på ejendommen findes skov eller
skovspligtig grund.

På tro og love ansætter vi værdien lig købesummen til looo kr.
Den solgte ejendom med bygninger, tilliggende og tilbehør som foran
beskrevet skal således fra nu af tilhøre køberen med de samme rettig-

)
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heder, byrder og forpligtelser, hvormed den hidtil har tilhørt mig,
og hjemler jeg ham det solgte på lovlig måde, hvorved bemærkes, at
der under 31 oktober 1935 er læst vejforpligtelse til fordel for
ejerem af matr.nr.53a.
Til bekræftelse med vore underskrifter vidnefast, idet sælgeren på
tro og love erklærer at være ugift.

p.t, Sæby den 13 april 1937.
Som sælger:

Som køber:

Oluf Sørensen

Jens Andersen

Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed
og udestedernes myndighed:
C.Lønager
sagfører

Den 1 september 1936, skødet tinglyst 4 september 1937, mageskiftede
Oluf Højen Sørensen med gårdejer Frederik Jensen, Albækskov og fik
parcellen matr.nr.39o_ i stedet for parcellerne matr.nr.4oe_ oh 4oh
og den 19 juli 1938, skødet tinglyst 22 december s.å. købte han tørveparcellen matr.nr.57g, Lyngså af enke Marie Eline Nielsen for 375
kr., og den 8 marts 1977 solgte han halvparten af gården til sønnen
Jens Højen Sørensen,

Sdr.Kirkevej 68
23
22b
53a
53b
39o

11.6734
1.57oo
3.7538
5246
2.2400

m2
-

T

Højene

matr.nr.23 vest
Højene blev efter\1844 matrikelen sat i hartko

til 4 skp. 3 fjk

e fra Voergård den 23
866 og 16 august 1877 køb—
g den 11 januar
decb.1853 for 4oo rd
den 19 april 1888 til Ole
te han parcellerne 4oe
Peter Sørensen fra Voers

skibsfører Kristian Sørensen,
Ole Peter Sørensen, der val
ejendommen, der bestod af matr.nr
Voerså, solgte den 3o sept.
1 alb. og gammel skatten var 3 rd.
6o sk
n Sørensen,
der den 31 okt.1935
23 og 22b, til sønnen Oluf
E. 1*1.Nielsen og den 4 sept.1937
købte ejendommen matr.nr
købte han parcellen 39o
sen og parcellen 53b blev købt
til den 19 april 1937

lgte den 8
Oluf Højen Sørensen
til sønnen Jens Høj n Sørensen.

rts 1977 halvparten af gården

Sdr.Kirkevej 68
arkerne findes de 2 Degnehøje, der efter
11.6734
23
Søren Andersen købte\ejendommen til selv
n er højeste punkt i østvendsyssel.
22b 1.57oo
3.7538 II
53a
5246 It
53fc>
2.2400 ti
39o

Albækskov, eller Albæk Skovhus
matr.nr.25a vesti.
Albækskov blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 skp. 3
fjk. 3/4 alb., uden gammel skat.

Voergård solgte den 27 august 1868 det Lars Sørensens enke ifæsteboende hus i Albækskov til Jens Pedersen for 3oo kr., der den 16
marts 1878 solgte parcellen 25b fra og den 19 juli 1894 solgte
han til Jens Chr,Larsen, Holbæk hede for 600 kr., efter hvis død
enken Johanne Kathrine Larsen, f,Jensen den 16 marts 1922 solgte
til broderen Hans Chr«,Jensen, Mølholt for 3ooo kr.
Hans Chr.Jensen solgte den 2 sept.1926 til Jens Chr.Larsen, Fjemb
hede for 26oo kr«, der medfulgte 1 ko og de på ejendommen værende
håndredskaber.

K.Sørensen solgte den 7 april 1928 til Jens Marinus Pedersen, der
den 13 sept.1966 solgte til Karl Fuglsang, der den 12 febr.1983
solgte til Folmer Bach Pedersen.

25a

9268 m2

vielsesattest 26.8.1926x1329

Mørkbæk
matr.nr.25b vesti. mfl.
Søren Christian Pedersen, der var fra V.Rom,købte parcellen 25b
fra Albækskov den 16 marts 1878! skødet lyst 15 juli 188o, for
16oo kr. og solgte den 22 decb.1892 til Johannes Larsen fra Fjembtrang for 2ooo kr., der medfulgte 1 ko, 2 lam, 1 skærekniv, 1
skæppemål, 1 trillebør, 1 kerne m.m., samt kakkelovnen i daglig
stuen.

O

Johannes Larsen solgte den 19 sept.1918 til grd. Lars Jensen, Lun
derhøj for 95oo kr., der den 25 sept.1919 solgte til karetmager
Knud Albert Christensen, Mølholt for 82oo kr.

Knud Albert Christensen, der havde ejendommen 52b mfl. se denne
nedenfor, lagde ejendommene sammen og. solgte den 25 maj 1921 par
cellen 25c til Holger Jensen fra Ørvad for 28oo kr. se denne, og
den 2 april 1925 solgte han til landmand Christian Mikkelsen fra
Vadet for 24.65o kr.
Christian Mikkelsen solgte den 12 okt.1949 til Niels Chr.Christen
sen.
?
25b 5.o55o m ’
38L 1.1974 "
Matr.nr.52b

O

1^ alb.

Søren Larsen købte jordstykket fra Albækskov den 3o okt.1884 for
9oo kr«, skødet lyst 3o novb.1889, se smedeværktøjet afl. 9.7.
1891. og efter at havde købt jord til den 6 august 19o8, solgte
han den 3o maj 1912 til karetmager Knud Albert Christensen for
58oo kr., se 25b

Matr.nr.25c vesti.
Karetmager Knud Albert Christensen solgte den 25 maj 1921 parcel
len til Holger Jensen fra Ørvad for 28oo kr., der den 22 juli
1926 solgte tilbage til samme, der da boede i Sæby, for 26oo kr.
(var bebygget ved første handel).
Knud Albert Christensen, der gift med Ida Marie Christensen, solg
te den 16 sept. s.å. til Niels Peter Nielsen, Mølholt for 28oo kr

Niels Peter Nielsen var født i Vidstrup sogn den 23 febt.l86o og
gift den 23 febr.1915 med Karen Marie Larsen fra Faldt,f.9?1866.
Dusinus Marinus Pedersen solgte den 11 novb.1942 til Jacob Chr.
Jensen.

25c

762 m2
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Mølholt
matr.nr.26 vestl.
Mølholt blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 5 skp, o
fjk. 1/4 alb.

Andreas Jørgensen, Neder Holbæk købte ejendommen til selveje fra
Voergård den 15 decb,187o, se 31a, og solgte den 13 januar 1876
til Jens Peter Godiksen, der straks mageskiftede med Søren Chr.
Pedersen, der har 22 vest. Højene.

Søren Chr.Pedersen solgte den 2o juni 1882 til Niels Christian
Christensen fra Vester Hassing for 15oo kr. og flytter til Hyt
tens mark.
Niels Christian Christensen solgte den 3o juni 1887 til Peder
Christian Jensen for looo kr., der straks solgte videre til
Morten Christian Frederiksen for 119o kr., der den 16 febr.1893
mageskifter med Marinus Christensen, Nr.Elkjær, der den 15 juni
s.å. solgte til Christen Svendsen fra Havens mark for looo kr.
.

E

_

.

_ • *

Christen Svendsen solgte den 21 decb.1893 til pigen Jensine Ma
rie Madsen, datter af Jens Chr.Madsen, Faldt.for looo kr., der
den 2O januar 1898 solgte til Christen Axelsen fra Nybro for
samme pris, der den 6 juli 1899 solgte til Jacob Jørgen Jørgen
sen fra Højen for 19oo kr., der den 11 juni 19o8 solgte til
Christian Peter Larsen for 2ooo kr.
Christian Peter Larsen købte den 13 febr.1913 parcellen 33p og
solgte den 6 juni 1918 til Lars Peter Larsen, Præstbro for 13.
5oo kr«, der medfulgte 1 hest, 2 køer, 1 kvie, 1 kalv, 1 gris.

Lars Peter Larsen købte den 6 marts 1919 den ubebyggede parcel
26d for 6oo kr. pr. td.land = 4558 kr. 71 øre og solgte derefter
til Hans Pedersen, Elsig for 2o.ooo kr., udlæg 6,6.1920-299,
21.10.1920-15721, tvangsakton 6 decb,192o og her købt af sagfø
rer C.Nielsen, Sæby, der den 15 decb.1921, skødet lyst den 22 i
s.m. solgte til Jens Peter Larsen for 14.ooo kr., løsøre 26.1.
1922-3232.

Jens Peter Larsen solgte den 13 febr.1936 til Hans Peter Larsen,
skifteretsattest som adkomst for Mette Marie Cecilie Sofie Larsen
den 15 maj 1972, der s.d, solgte til Harald Andersen.
Mølholtvej lo5
26a 2.8863 m2

Matr.nr.26b vestl.
Poul Jensen, Neder Holbæk solgte dj^n 4 febr.1892 parcellen til
Albæk-Voer Kommune for SoodN^r-^se forpligtelser om dyrkning.
Albæk kommune solgte den 2 é/febj^. 19 5 7 til Chr.Peter Nielsen, skif
terets adkomst for Andrea KaurineXNielsen den 14 febr.1963, solg^
te den 28 okt.1977 til Jens Ole Jeirsen.
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Mølholt

matr.nr.27 vesti.

Mølholt. blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 3 skp. 1
fjk. 2 1/4 alb.
Chr.Nielsen købte ejendommen til selveje fra Voergård i 1857 for
35o rd« og solgte den 13 januar 1859 til Mads Christian Jensen,
eller Mads Christensen Jensen, der den 23 juli 1874 solgte til
stedsønnen Hans Jensen for 63o rd., iberegnet aftægt.

Hans Jensen solgte den 1 april 188o til Niels Pedersen for 12oo
kr., der den 12 juli 1888 solgte til Martin Christoffersen fra
Ottestrup for 25oo kr.(se testamente 12.7.1888t3o), der den 24
juli 189o solgte til Jens Chr.Hansen for 285o kr., der den 28 ja
nuar 1892 solgte til Jens Christian Christensen fra Skibtved for
3ooo kr., der den 4 febr.1897 solgte til købm. Jens Mellerup Jen
sen, Mølholt,.der den 5 febr. 19o3 solgte til Vilhelm Marinus
Christensen for 45oo kr., der den 2o okt,19o4 solgte til Ole Chr.
Janus' Jensen.

Jon Christensen købte 11 okt.1974, tvangsaktion og her den 11 au
gust 1982 købt af Ove Gadensgård.

27
7.7756 m2
6h
222o ”

Matr.nr.26e vesti.

Hans Peter Larsen solgte den 13 sept.1955 til Ane Oline Olsen,
r
der den 28 febr.1973 solgte til Poul Larsen og Jørn Larsen, der
den 29 juli 198o solgte til Axel Munkebæk.
26e 897 m2

Matr.nr.26d
Sognerådet solgte den 6 august 19o8-l til Søren Larsen, Mølholt
for 9oo kr.
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MØLHOLT GAMLE
matr.nr,26b vestl. del

SKOLE

Poul Jensen, Neder Holbæk, solgte den 8 juni 1891, skødet tinglyst
4 februar 1892, parcellen matr.nr,26b til Albæk-Voer kommune for
3ooo kr., ved følgende dokumenter:
Kjøbekontrakt
imellem gårdejer Poul Jensen af Neder Holbæk og sognerådet for AlbækVoer Commune på den ham tilhørende jordlod matr.nr.26b af Albæk
sogns vestlige del.

1.
Jeg Poul Jensen.sælger og overdrager herved til Albæk-Voer commune
den mig ifølge skøde der er tinglæst, tilhørende jordlod matr.nr.
26b af Albæk sogns vestlige del, Dronninglund Herred, Hjørring Amt,
ansat for hartkorn 3 skp. 3 fjk. 1 1/4 alb. og ifølge Indenrigsmini
steriets skrivelse af 19 marts 1887 ansat til gammelskat 7 kr. 21
øre, hvilken jordlod overdrages bemeldte commune i enhver henseende
med de rettigheder samt de byrder og forpligtelser, hvormed jeg hid
til har ejet den.
2.

Den solgte ejendom overtages af Albæk-Voer sogneråd - idet Hjørring
Amtsråd har meddelt det samtykke til erhvervelsen i amtsrådsmødet
den 27 maj 1891, hvilket Amtet i skrivelse af 2 juni 1891 har med
delt sognerådet - senest efter høstens tilende bringelse 1891, og
skal i så tilfælde Poul Jensen i foråret 1892 gjøde med 2o læs staldgjødning af den størrelse, Poul Jensen plejer at kjøre, den tønde
land, der i efteråret 189o fik kunstig gjødning til rug, samt tilså
4 tønde land, halvt med blandsæd og halvt med havre og frø, således
som han plejer at beså marken.

Hvis sognerådet måtte ønske at overtage lodden forinden høsten, da
står det frit for. Høsten tilhører da communen, og Poul Jensen har
da ingen forpligtelse til at udføre noget forårsarbejde i 1892.
Poul Jensen skal i efteråret 1891 gjøde 2 tønder land,
med 2o læs
staldgjødning og
med 4oo pund superfosfat og tilså den med rug.
Inden kornet udsåes, skal det forevises sognerådet.
3.

Den accorderede kjøbesum - tre tusinde - kroner, som udbetales con
tant i december termin 1891.

4.
Alle Ejendommens skatter, afgifter, tiender, tyngder og byrder, af
hvad navn nævnes, tilsvarer og afholder communen fra den dag af
ejendommen overtages af sognerådet.

5.
Alle af denne handel flydende omkostninger såsom stempelafgift, kort
over ejendommen, dokumenternes udfærdigelse og tinglæsning,
% af
giften m.v. udredes af communen.

6
Poul Jensen leverer communen uden betaling de til lægning af grun
den for skolehusene nødvendige kampesten. De skulle leveres liggen
de oven på jorden, således at man kan komme til at læsse dem uden
særlig ulejlighed.

7.
For det stemplede papirs skyld ansættes disse kampestens værdi til
5o kroner.

8.
Sælgeren indestår for vanhjemmel efter loven og udsteder i december
termin 1891 anmærkningsfrit skøde.
Således indgået bekræftes contrakten ved underskrift af sælgeren og
af sognerådsformanden, godsejer Schavenius til Voergård, på AlbækVoer sogneråds vegne.

Neder Holbæk den 8 juni 1891.
Poul Jensen

På Albæk-Voer sogneråds vegne.
P.B« Sehavenius
sognerådsformand
Sk jøde.

Poul Jensen af Neder Holbæk gjør herved vitterligt, at jeg i henhold
til foranstående kjøbekontrakt af 8 juni 1891 herved overdrager og
tilskjøder Albæk-Voer commune den i kjøbekontakten ommeldte jord
lod matr.nr.26b af Albæk sogns den vestlige del, Dronninglund Herred,
Hjørring Amt, ansat for hartkorn 3 skp. 3 fjk. 1 1/4 alb. og til gam
melskat 7 kr. 21 øre, og overdrager samme med de rettigheder, samt
byrder og forpligtelser, som foranstående kjøbekontrakt bestemmer,
og tilhører det således fra nu af Albæk-Voer commune med fuldkommen
fri ejendomsret.
Jeg indestår for vanhjemmel efter loven. 1/6 bankhæftelse påhviler
ejendommen. Korntienderne ere konstaterede. Kvægtienden og smårenten ere ved forening ansatte til fast årlig afgift. Den accorderede
købesum 3ooo - er tre tusinde - kroner, er mig udbetalt.
p.t. Sæby den 18 december 1891.

Poul Jensen
Til vitterlighed:
N.K.Kristiansen

N.H.Ørum

Lærer Urban Hansen, Mølholt, lånte den 16 februar 1893, 7oo kr. i
Sæby og Omegns Sparekasse til 5 % rente p.a. Til sikkerhed for nøj
agtig og skadesløs betaling af minr. ovenmeldte skyld med renter, pant
sætter jeg herved med første prioritet følgende mig tilhørende i
Mølholt, Albæk sogn, beroende ejendele, nemlig:

kjærne af værdi
flødetønder
ostekar
osterører
smørsi

2o kr.oo øre
oo 12
8
oo oo 1
o - 75 -

2
8
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1

smørkrukker
mælkefade
kvintglas til salt
thermometer
skummeske
fløderører
smørtrug med fod
ostekop
mælkesi
trebenet kustol til ost
mælkespande
kvintglas til farve
pottemål
grisespande
malkestol
svinetønde
trillebør
saltkar
bryggekar
træøse
fork
træskovl
spade
pie jl
skæppe
foderkurv
sække og poser
slibesten
kjødhakkemaskine
ko
ko
hane og 4 høns
staldlygte
vaskebalie
øltønde
greb
børste til rensning af kjærnen
jernskovl
høle'
sold
tørvekurv
kost til stalden og bryggerset
rensemaskine
seng til pigekammeret
ko
grise
får
sybord
flugtstol
stumt jener
skoleuhr
guldbrosche
guld patcher
sølv brosche
guld uhrkjæde
sølvkjæde med kors

3 kr • oo øre
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1 —
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3 - oo 1 - 5o 5 - oo 1 - oo 5 — oo —
5 - oo —
5 — 5o 12o — oo —
12o — oo —
8 — oo —
1 - oo 2 - oo —
5 — oo —
3 — 5o —
o —
75 —
65 —
1
—
oo —
5
5o 1
—
oo —
1
—
85 —
1
—
35
oo —
oo 5o
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—
oo 24
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35 - oo —
5 - oo 5 - 00 5 — 00 —
2o - oo 2o - oo 4 - oo —
lo - oo 8 - oo -

1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
6
2o
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
lo
1
1
1
1
1
1
6
7
28
12
2
8
1
2o

sølv armbånd
sølv uhrkjæde
sølv kompotscher
thekedler
gryder
stegepander
brødskjærer
strygejern med brædt
kuffert
brysselertæppe
broderede tæpper
duge
håndklæder
puf
bøgetræs stole
skolebord
lommeuhr
barnevogn
bordlampe
messing kaffekande med fyrfod
kaffekande
kaffestel
spisestel
syltekrukker
thepotte
stegegryde
kogeaparat
vandspand
saltkar
vadsæk
forlæggere
fag gardiner
bordservietter
kaffeservietter
porcelæins urtepotter
piber
nøddetræsmalet skab
potteplanter

7
6
lo
2
15
3
3
4
8
15
lo
38
lo
5
6
5
15
lo
2
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1
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7
1
7
5
1
6
4
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6
8
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2o
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—
—
—
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—
—
—
—
—
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—
—
—
—
—

Ialt

12o3 kr<• 2o øre
Til yderligere sikkerhed for min ovenmeldte skyld har en del venner
af mig-nedenfor indestået som simple kautionister hver for et beløb
af indtil 25 kr.:

Emil Jørgensen, P.Sørensen, E.Kjelgård, Hans Aabel, Carl C.Møller,
Leonor Pedersen, E.W.Poulsen, C.Ørum, P.Christensen, Badskjær, N.P.
Jensen, Heden, Niels Christensen, Understed Præstegård, C.Hansen,
J.P.Rasmussen, Sæbygård, L.Nielsen, Lindholt, M.Hansen, J.C.Marcussen, Sæbygård Skov, A.Stjerneby, J.Jensen, R.Frederiksen, Engbækgård,
Jens P.Jensen, Gården, Jens Andersen, Risgård, O.P.Kristiansen, Ga
den, O.Kongsbak, Lyngså Mølle, Peter Hansen
Albæk kommune solgte den 25 februar 1957 til Chr.Peter Nielsen, skif
terets adkomst for Andrea Laurine Nielsen den 14 februar 1863, der
den 28 oktober 1977 solgte til Jens Ole Holm Jensen.
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Mølholt

matr.nr.28 vestl,

Voergård solgte i 1855 det Anders Jensens enke ifæsteboende hus
til hendes søn Jens Peter Andersen for 3oo rd., 3 fjk. 1-j alb.,
men han havde nok ikke kunne skaffe pengene og forsatte som fæs
ter, for da Voergård den 14 august 1867! skødet tinglyst 9 janu
ar 1868 solgte til møller Morten Pedersen, Holbæk Møllegård for
3go rd., fik den forrige fæster Jens Peter Andersen og hans hu
stru Inger Marie Christensdatter ret til brug af et hus med 6534
kvr. alen jord, for livstid.
Morten Pedersen solgte straks videre til Peder Nielsen for samme
pris, der den 3 sept.1874 solgte til Jens Christian Christensen,
der året efter blev skildt fra sin kone Hanne Christensen. Ved
mæglingsforsøget blev det bestemt at hustruen skulle have ejen
dommen, som manden oplyste var på ca. 9 td.land, men han kunne
ikke huske matrikelnumret. Selv fik han 15o kr., samt 1 sengs
klæder, dog ikke med fyld.

Hanne Christensen fik adkomst til ejendommen den 11 novb.1875 og
solgte den 29 decb.1875! skødet tinglyst 29 sept.r 1^77 parcel
len 28b til Jens Peter Andersen og kort tid efter solgte hun ejen
dommen til Søren Jensen, Holbæk Møllegård, hvor jorden blev lagt
til.

Matr.nr,28b

Jens Peter Andersen købte parcellen den 29 decb.1876! skødet lyst
29 sept,1877 og solgte den 2 novb,1882 til Hans Christensen, der
den 28 maj 1896 solgte til datteren Ane Johanne Christensen for
3oo kr. Hun blev gift med smed Thomas Chr.Jensen, der fik adkomst
til ejendommen den 11.12.19o2-8 og solgte den 7 maj 19o3 til HaR
Chr.Sørensen for 45o kr,
Hans Chr,Sørensen, der var gift med Kathrine Christensen, solgte
den 22 decb,19o4 til sønnen Frederik Peter Sørensen og kom på af
tægt.

Frederik Peter Sørensen solgte den 12 august 192o til grd. Niels
Peter Nielsen, Holbæk Møllegård for 8oo kr,, der lagde jorden
2758 m^til sin gård.

<54

•

Matr.nr.28c vestl.
Peder Chr.Pedersen, Holbæk Mølle solgte den 25 januar 1912 par
cellen med hus til Niels Johan Eriksens hustru Nicoline Eriksen.

Caroline Johanne Eriksen solgte den 14 maj 1946 til Christen An
dersen, der den 28 sept.1953 solgte til Gunder Sørensen, der den
19 decb.1958 solgte til Anna Madsen, der den 4 okt'.196o solgte
til Folmer Nielsen, der den 23 decb. s.å. solgte til Laurits Mad
sen, skifterets adkomst til Dagmar Nielsine Margrethe Madsen den
31 januar 1972, der den 8 august s.å. solgte til Jørn Larsen og
Poul Larsen. Jørn Larsen eneejer fra 24 febr.1984.
28c 264o m^
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HOLBÆK MØLLEGÅRD
matr.nr.29a mfl.
Holbæk Mølle, der oprindelig kun var en lille ejendom der efter 1844
matrikelen blev sat i hartkorn til 2 skp. 1 fjk. o alb., og arealet
var 3.8755 ni omregnet til nutidsmål. Vandmøllen ei? gammel, men hvor
gammel lader sig vanskeligt afgøre. Møllen der i daglig tale blev om
talt som”Bette Mølle” havde på grund af mangel på vand en meget be
grænset kapacitet, men senere blev der opført en hollandsk vindmølle.

Holbæk Mølle var fæsteejendom under Voergård, og var fra begyndelsen
af forrige århundre fæstet af Anders Hansen, der overdrog fæstet til
svigersønnen Morten Pedersen, der var gift med hans datter Birgitte
Andersdatter, efter hvis død han giftede sig med Larsine Larsen.

Morten Pedersen købte ejendommen til selveje fra Voergård den 6 juli
1854 for 525 rd., og forsatte med at købe jord til, således 12 decem
ber 1854, 22 juli 1858, lo juli 1856 og 2 juli 1868. Den 8 oktober
1868 omtales vejrmøllen.
Morten Pedersen døde den 19 januar 1869, 56 år gammel og enken Lar
sine Larsen, der da var 43 år, gifter sig den 29 marts 187o med den
25 år gamle ungkarl Søren Jensen, der tjener i Holbæk Mølle, han fik
vielsesattesten tinglyst som adkomst til ejendommen den 27 februar
1873.

Søren Jensen udlejede den 18 december 1884 jagtretten til godsejer
Schavenius, Voergård, for lo år, som vederlag fik han ret til at af
hente 3 læs ris årlig i Holbæk eller Falden Skov, og den 7 marts 1889
bortforpagtede han vandmøllen, en hollandsk vejrmølle og møllehuset
til Christen Sørensen fra Sæby:
Forpagtningskontrakt,
Forpagtningskontrakt oprettet mellem gård- og mølleejer Søren Jen
sen af Holbæk i Albæk Sogn og Christen Sørensen af Sæby.

Jeg Søren Jensen bortforpagter herved til Christen Sørensen de mig
tilhørende på min ejendom matr.nr.29 31e 4oh og 6d i Albæk Sogns
vestlige del beliggende møller, nemlig en vandmølle og en hollandsk
vejrmølle, det dertil hørende møllehus, samt alt til møllerne høren
de inventarium, stående og løbende redskaber, derunder en decimal
vægt .
Endvidere overdrager jeg forpagteren i brug i forpagtningstiden det
stykke jord, som er beliggende vest for møllehusets vestre ende og
begrænses mod vest og syd af Jørgen Larsens ejendom, mod øst af Pe
der Jensens ejendom og mod nord af vejen som fører fra møllen mod
syd og øst, og endelig også i samme tidsrum det stykke have, som eir
beliggende syd for møllehuset, 28 favn bredt mod syd og strækkende
sig fra vejen til en grøft, ligesom jeg også tilstår ham fri og for
nøden passage til og fra møllen.

Forpagtningsforholdet varer i 5 år fra 1 maj dette år at regne, dog
at der forbeholdes forpagteren ret til at opsige forholdet til op
hør en 1 maj eller 1 november med et halvt års lovligt varsel. Så
fremt forpagteren imidlertid senest et halvt år før kontraktsforhol
dets udløb erklærer sig villig til at forny forpagtningen på 5 år
og han forpligter sig til fremtidig at udrede en årlig forpagtnings
afgift 7oo kr. og herfor stiller betrykkende sikkerhed, da har han
ret til at fordre kontraktsforholdet fornyet for nævnte tidsrum af
5 år, idet kontraktens øvrige bestemmelser bliver uforandrede i det
nye forhold.

Møllehuset sætter ejeren i forsvarlig stand inden 1 maj og ved ttltrædelsen overleveres såvel møllehuset som møllerne med inventarium
m.v. til forpagteren ved syns- og vurderingsforretning i god for
svarlig stand. Afleveringen foregår på samme måde ved syns- og vur
deringsforretning.

I forpagtningstiden holder forpagteren det forpagtede i forsvarlig
stand vedlige, imod at ejeren senest 3 dage efter sket påkrav leve
rer de til vedligeholdelsen fornødne matrialer på pladsen.

Dog hvis ny eller nye møllesten bliver at indlægge i forpagtnings
tiden leveres de hertil fornødne matrialer på pladsen så hurtigt
som muligt. Forpagteren skal selv tillægge de til vedligeholdelse
fornødne sten, spiger, touge, sejl og petteplader.
Hver af parterne vælger en synsmand og i tilfælde af uoverensstem
melse mellem disse, vælger de en opmand til at afgøre disputen.

Med synsmændenes og eventuelt opmandens afgørelse skulde parterne
være tilfredse. Vægrer en af parterne sig ved eller undlader uagtet
opfordring, at vælge en synsmand, da er den anden part berettiget
til med fuld retsvirkning at vælge begge synsmændene.

Forringelse som ved fratrædelsen måtte befindes ved det forpagtede
erstatter forpagteren skadesløst ved fratrædelsen. Slidtage af møl
lestene erstates med 7 kr. pr. tomme slid.
Såfremt møllerne i forpagtningstiden skulde brænde, skal forpagte
ren have fri bolig hos ejeren, indtil de igen bliver opført, og for
pagteren betaler sålænge ingen forpagtningsafgift.
Forpagtningsafgiften er bestemt til 65o kr. årlig, at erlægge med
35o kr. hvert års 1 maj og 3oo kr. hvert års 1 november, stedse for
ud for det kommende halvår. Den til førstkommende 1 maj betingede
afgift 35o kr. betales ved tiltrædelsen.

Udebliver forpagteren med den betingede forpagtningsafgift udover
hvert års 3 maj og 3 november, da har ejeren ret til straks at hæve
forpagtningsforholdet og forpagteren er da pligtig til på anfordring
at betale en erstatning på loo kr. aldeles skadesløst.
Som sikkerhed for en fuldstændig skadesløs og kontraktmæssig af det
forpagtede ved forholdets ophør, stiller forpagteren gårdejerne An
ton Sørensen, Kjærsgård i Skæve Sogn og Thomas Christian Hågensen,
Langtved i Volstrup Sogn, som kautionister og selvskyldnere.

Skulde kautionisterne eller nogen af dem afgå ved døden eller fra
flytte egnen i forpagtningstiden, da er forpagteren pligtig at stil
le andre kautionister, som ejeren finder betryggende.
Forpagteren må ikke bortføre gødning fra ejendommen. Hvis kontrakten
hæves, fordi forpagteren udebliver med afgiften udover den fastsatte
tid er forpagteren pligtig til foruden at udrede de ovenfor omtalte
loo kr., tillige at det tab skadesløst, som måtte befindes ved afle
veringen på kontraktmæssig måde.

Det bemærkes, at den bortforpagtede ejendom er behæftet med gæld
lo.ooo kr. til kreditforeningen!, hvorom såvel som om andre hæftel
ser, brugsrettigheder og servitutter, der måtte påhvile ejendommen,
retsanmærkning frafaldes.
Fremforpagtning er forbudt. I søgsmålstilfælde findes bestemmelser
ne om den hurtige retsforfølgning i forordningen af 28 januar an
vendelig
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Brænder kun vindmøllen skal forpagteren svare 1/3 af forpagtnings
afgiften i tidsrummet indtil den påny bliver opført, og brænder ale
ne vandmøllen, svarer han i samme tidsrum 2/3 af afgiften.

Den originale kontrakt forbliver hos ejeren, der meddeler forpagte
ren en bekræftet genpart deraf.
Således kontraheret og bekræftet med vore underskrifter. Vi gårdmænd Anton Sørensen og Thomas Christian Hågensen medunderskriver
nærværende kontrakt som forpagterens selvskyldnerkautionister over
enstemmende med kontraktens indhold.

p.t, Sæby den 2 marts 1889.

Som ejer:

Som forpagter:

Søren Jensen

Kresten Sørensen

Kautionister og selvskyldnere :

Anton Sørensen

Thomas Kr.Hågensen

Til vitterlighed:

E.Kjelgård

A.Ulrik

Nærværende kontrakt forandres derhen, at kautionisternes ansvar be
grænses med et beløb af indtil 5oo kr., hvorover deres erstatnings
ansvar ikke kan udvides.
p.t.Sæby den 2 marts 1889, underskfter.

Kreditforeningen i Viborg stillede gården til tvangsauktion, men ved
3. auktion den 7 januar 189o kunne der ikke opnåes tilfredsstillende
bud med jagtretten hvilende på ejendommen. Hvorefter den blev udbudt
uden og her budt ind af sagfører Kjelgård for Sæby og Omegns Sparekesse, der transporterede skødet til møller Thomas Chr.Jensen, Tøs
bæk Mølle i Skæve Sogn, den 29 oktober 1891, for 2o.4oo kr.
Den 27 oktober 1896, se afl. 29 okt. s.å. låner mølleejer Thomas
Chr.Jensen looo kr. af gårdejer Anders Peter Jensen, Smedbakken i
Hørby, der fik 1. prioritets panteret i følgende løsøre:

1 mørkmalet rejsefjedervogn(kassevogn)
med 2 agerstole
125
1 sæt rejseseletøj
4o
1 fodpose foret med hvidt fåreskind
2o
2 grå rejsetæpper(dækkener )
lo
1 brunmalet dobbelt klædeskab
25
1 brunmalet enkelt klædeskab
16
1 brunmalet aflangt bord med 2 fløje
16
4 brunmalede servanter med brunt betræk
2o
1 brunmalet kommode
25
2 enkelte sengesteder,lysegrå m,fjedermadrts.5o
1 egetræs dobbelt sengested m. fjedermadrats 25
3 overdyner med gråstribede betræk, forede
med dun
75
6 hovedpuder, 3 gråstribede og 3 rødstribede,
forede med dun
3o
1 stor dragkiste,brunmalet
25
1 mørkmalet firkantet bord
lo
4 træstole
12
1 langt umalet bord
lo
1 lang bænk
2
1 lysgrå servante medskabdør og skuffe
lo
1 brunt sybord
8
1 symaskine
25

kr.
-

-

sofa med brunt betræk
3o kr.
bruntmalet, aflangt, firkantet spejl
5 firkantet spejl, forgyldt ramme
5 jernsenges.ted ( barneseng ) med madrats
8 lille brunmalet stueuhr(stående)
lo gammeldags stueuhr(i gråmalet træhus) med
tinskive
2o 1 spinderok
Slo par lagener
2o 2 bistader(kuber )
lo 1
1
1
1
1
1

O

Thomas Chr.Jensen, der var gift med Mathilde Pedersen, kom ulykkelig
af dage i møllen, hvorefter hans dødsbo blev stillet til tvangsaukti
on, og den 23 maj 19ol fik Anders Peter Jensen, Smedbakken ejendom
men udlagt som ufyldestgjordt panthaver og transporterede den 12 juni
s.å. retten til skødet til Niels Peter Nielsen, Ørtoft hede for 15.
5oo~kr., skødet blev tinglyst den 24 april 19o2.
Niels Peter Nielsen, der var gift med Eline Marie Nielsen, solgte den
2 juli 19o8 parcellerne matr.nr.29b 31f 31L, med påstående vindmølle
og brug af vandmøllen for 5ø år, til Peder Chr,Pedersen for 28oo kr.,
men må stadig vande køerne i mølledammen, se 29b.
Niels Peter Nielsen, der nu var sognerådsformand, bortforpagtede
fra den 16 december 1926 gården til sønnen Christian Peter Nielsen.
Forpagtningsafgiften var en årlig sum svarende til værdien af 25 slag
terisvin, beregnet efter gennemsnitsprisen for Øst Vendsyssels Andels
svineslagteri for det foregående kalenderår + lo.ooo tørv, 2 læs bræn
de, 5 td. kartofler, leveret på ejerens bopæl i Præstbro.

Christian Peter Nielsen var født den 28 februar 19ol i Volstrup og
gift med Andrea,født Andersen, der var født den 23 juli 19o4 i Faldt,
datter af Kristen Andersen.

Christian Peter Nielsen købte gården af faderen den 6 november 193o
og var sognefoged fra 1947. Han solgte den 24 oktober 1962 til sønnen
Niels Jørgen Nielsen.
Donstedvej 65
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Holbæk Mølle

matr.nr.29b mfl.
Peder Chr,Pedersen købte parcellerne matr.nr.29b 31f 31L fra Holbæk
Mællegård den 2 juli 19o8 for 28oo kr., med påstående vindmølle og
brug af vandmøllen for 5o år, men må ikke gøre dæmningen højere end
den nu er. Han købte den 18 januar 1912 parcellen 33m fra Overholbæk
for 24o kr. og solgte den 13 febr« 1913 den søndre dal ag 33m, der
fik matr.nr.33p, til Chr,Peter Larsen af Mølholt for 245 kr. pr. td.
land = 944 kr.25 øre, og den nordre del af 33m til murer Anton Niel
sen, Mølholt, for 26o kr. pr. td. land = 1186 kr,35 øre, og mageskif
ter derefter den 2o februar 1913, skødet tinglyst 6 marts s.å., med
Jens Chr.Jensen, Skarpholt Mølle, matr.nr.64 og 65, Lyngså. Vandmøl
len blev efter forlydende nedlagt i 1924.

J.P.Jensen solgte den 25 oktober 1934 til Christian Martinus Niel
sen, der den 11 april 196o solgte til Chr.Frahm-Rasmussen, der den
22 september 1964 solgte til Jørgen Grønbæk, der den 25 oktober 1965 solgte til Poul Severinsen.

Donstedvej 69
29b
31f
33L

1.7845 m2
2691 3o22 -
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Neder Holbæk

matr.nr.3oa vestl.

Neder Holbæk blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 td.
7 skp. 2 fjk. 1/4 alb. og gammel skatten var 13 rd. 64 sk.
Fæstegårdmand Mikkel Larsen, Neder Holbæk døde den 3o okt.1865 og
enken Kirsten Christensdatter skiftede den 1 febr.1866 og købte
den 27 juli 1871 en del af den hende hidtil ifæsteboende gård til
selveje fra Voergård for 6oo rd. Matr.nr.3oa 5-1-1 gi.skat 4 rd.
66 sk.

Kirsten Christensdatter solgte den 24 febr.1881 til Ole Christian
Madsen, der den 9 januar 1885 giver godse jer Schavinius, Voergård
jagtretten for lo år mod at måtte afhente 2 læs ris årlig i Voergårds skov, og den 8 novb.1888 solgte han hedelodden matr.nr.3oc
til Anders Peter Jensen for 6oo kr.,se denne.

Ole Chr.Madsen døde den 26 marts 1898 og enken Mariane Mikkelsen
fik adkomst til gården den 17 april s.å. og solgte den 18 august
s.å. til Christian Peter Christensen fra Hørby for 9.495 kr.
Christian Peter Christensen solgte den 12 januar 19o5 en særskilt
beliggende englod til forpagter Jens Chr.Jensen, Over Holbæk for
25oo kr., matr.nr.3od, se denne.
Jensine Christensen mfl. solgte den 17 decb.1941 til Svend Âge
Christensen, der den 15 januar 1979 solgte til sønnen Harald Hol
bæk Christensen.

Holbækvej 7
3oa
25.0857 m^

Elmelund
matr.nr.3oc vestl.

Ole Chr.Madsen, Neder Holbæk solgte den 8 marts 1888 enhedelod
matr.nr.3oc til Anders Peter Jensen af Fjemhede for 6oo kr., der
transporterede retten til skødet til Thomas Pedersen af Klemmensphave mark, der den 2o marts 189o solgte til Anders Larsen af Fjern
trang for 12oo kr.

Valdemar Møller Jensen solgte den 23 juni 1969 til A.Diechmann,
der den 5 febr,197o solgte til Gudrun Gragård, tvangsaktion og
overtaget af Realia, der den 15 okt.1975 solgte til Lars Mosart
Hansen, der den 29 okt,1976 solgte til Lis Søagen, der den 25 no
vember 198o solgte til Erik Sørensen.
3oc

2578 m^

Chr.Larsen solgte den 1 april 1945 til Valdemar Møller Jensen.
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A a bæk
matr.nr.3od vestl. mfl.

Christian Peter Christensen, Neder Holbæk solgte den 12 januar
19o5 en særskildt beliggende englod på omkring 5-j td. land til
forpagter Jens Chr.Jensen, over Holbæk for 25oo kr., der den 21
juni 19o6 solgte til Jens Chr.Jensen, filbæk mark for 5.ooo kr.,
der den 23 april 19o8 solgte til fodermester Søren Nielsen Bloch,
Voergård for 6.000 kr., efter hvis død enken Karen Marie Nielsen
Bloch den 25 juli 1912 solgte til kreaturhandler Chr.Nielsen,
Præstbro for 58oo kr., der den 24 okt. s.å. solgte til Rasmus An
dersen fra Havens mark for 6.55o kr.
Rasmus Andersen solgte den 4 sept.1913 til Peder Madsen fra Sæby
for 7ooo kr«, der medfulgte 1 hest, 3 køer, 5 svin og fjærkræet,
med undtagelse af halvdelen af kyllingerne. Peder Madsen solgte
den 4 april 1918 til Jørgen Chr.Jørgensen, hidtil Mariendal for
9ooo kr«

Johs.Jensen solgte den 31 juli 1954 til Jens Bendsen Mortensen,
der den 14 okt.1964 solgte til Kaj Christensen.

Poulsvej 23
3od 3.9199 m2
5c
4255 ”
31i
3.4300 "
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Neder Holbæk

matr.nr.31a vesti.
Neder Holbæk blev efter 1844, matrikelen sat i hartkorn til 1 td.
5 skp. 2 fjk. 2 alb. og gammel skatten var 9 rd. 34 sk.
Fæstegårdmand Jokum Vilhelm Stender døde den 6 juni 1854 og enken
Sofie Ott, eller Ottesen købte gården til selveje fra Voergård 3ø
juli 1857 for 118o rd. og solgte den22 juli. 1858 til Søren Ander
sen, som hun gifter sig med den 24 april 1859.

Søren Andersen solgte den 4 april 1867 til Chr.Madsen, der den 29
febr.1868 købte ejendommen matr.nr.26 vestlig,fra Voergård,. men
inden han nåede at få skøde på den sidste døde han og hans dødsbo
stillede derefter Neder Holbæk til offentlig aktion(ikke tvangs*
aktion).
Aktionen blev bekendtgjordt i Ålborg Stifttiende og Ålborgposten,
samt ved kirkestævner i Albæk og Voer kirker. Aktionen blev, afden 11 juli. 1869 kl,lo om formiddagen og Andreas Jørgensen fra
Åby sogn købte gården for 16oo rd., skødet blev tinglyst den 15
decb,187o og samme dag købte Andreas Jørgensen matr.nr.26 vestlig
fra Voergård for 6oo rd.
Andreas Jørgensen solgte den 22 juni 1876 til ungkarl Christen
Johansen fra Krældrup i Hellevad sogn for 92oo kr. og samtidig
solgte han parcellen 26b til samme for 2ooo kr. og flytter til Ag
gersund.
Christen Johansen mageskiftede den 22 novb.1883 med Jørgen Chr,
Larsen fra Horsens og får 24c Horsens by og sogn. Jørgen Chr,Lar
sens dødsbo stillede gården til aktion den 4 okt.1886 og her' blev
Andreas Svendsen, Øster Fladholt i Understed højstbydende med
7,65o kr., der overdrog retten til skødet til sønnen Jens Chr.Andreasen(senere Albækgård). Skødet tinglyst 22 marts 1888, se 15.
3.1888.

Jens Chr.Andreasen mageskifter den 26 juni 189o med Poul Jensen,
Ll.Fjembe i Hørby sogn og den 11 maj 19o5 købte han parcellen 5c
fra Heden for 3oo kr.
Poul Jensen, der var gift med Johanne Theodor, solgte den 3 juli
1913 til sønnen Jens Jensen, der var gift med Jensine,f.Jensen,
der døde 14 decb.1941.

Jens Jensen solgte den 5 juli 1923 parcellen 31h til Chr.Martinus
Nielsen, Mølholt for 1.325 kr..Kostalden og laden nedbrændte den
2 januar 1956. Efter Jens Jensens død overtog sønnen Peter Hjort
lev Jensen gården ved arveudlægsskøde den 6 okt.1958.

Donstedvej 64
31a 2o.681o m^

Matr.nr.31c vesti.
Søren Andersen, Nederholbæk købte den 22 juli 1858 og overdrog i
leje til Henrik Ott og dennes hustru Malene Bertelsen. Han solg
te den 23 juli 1863 til Jens Peter Nielsen, der den 25 juni 1874
solgte til Anders Jørgensen, Klemmenshave for 55o rd., nu under
9a

Fjembhedevej 44

matr.nr.31d

Søren Peter Mortensen købte den 23 august I860 og solgte forment
lig til Niels Hansen, der overtog den 19 april 1879 og solgte den
15 september 1885 til Anders Thomsen, kaldet Fjembtrang hede, nu
også 4ok, ,der den 1 september 1892 til Niels Peter Sørensen for
25oo kr«, indfrier den 12 januar 1893 et 3-? % kreditforeoingslån
til kurs 94 og solgte den 2o oktober 19o4 til Peder Chr.Pedersen,
der den 3o september 19o9-41 solgte til Jacob Chr.Hansen og Nocolaj Andersen fra Iskov for 65oo kr., der den 23 december 19o9-58
solgte til Adolf Valdemar Jensen fra Kvisselholt for 725o kr.,
der den 4 juli 1912-428 solgte til Alfred Ingvardsen fra Heden
for 95oo kr«, der den 21 december 1916-2723 solgte til Hans Peter
Pedersen fra Agersted for 87oo kr.
Herluf Christiansen, der ejede ejendommen igennem flere år,
te den 7 maj 1984 til Carsten E.Jacobsen.

31d

solg

8.9799 m2

Hus på lejet grund.

p
Søren Jensen overtog den 26 november 1896 et hus på lejet og efte
han død den 13 august 19o2 overtog enken Larsine Larsdatter leje
målet den 29 januar 19o3 og solgte huset og lejemålet til Marie
Christine Benedikte Pedersen fra Mølholt for 5oo kr., bødker An
ders Andersen er kurator for køberen.
Lejemålet løber over 49 år
og den årlige leje er 4 kr.

Donstedvej 7o

matr.nr.31h

Chr.Marinus Nielsen købte den 5 juli 1923.
Anne Oline Olsen solg.
te den 4 oktober 1947 til Bech Møller, skifterets adkomst for
Dagny Møller den 6 oktober 1978 og solgte s.d. til Karen Marie .
Nielsen som hendes særeje i ægteskab med Børge Nielsen, der den
27 februar 1981 solgte til Tommy Jørgensen og Gitte Nielsen.

Overholbæk

matr.nr.32a vestlig
Overholdbæk blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 2 td. 6
skp. 3 fjk. 3/4 album og gammel skatten var 2o rd. 21 sk.
•

•

Mads Rasmussen .købte gården til selveje fra Voergård den 25 juni
1855 for 155o rd. og solgte den 26 februar 1874 til .sønnen Rasmus
Madsen for 3ooo rd., foruden aftægten der blev kapitalliseret til
1173 rd., se 19 og 2o, bla. bestod aftægetn af 25 potter brænde
vin ( 8 grader) 1 skp. Lyneborg salt, foruden en deri grov salt.
Mads Rasmussen døde den 17 juni I880, 63 år gi.

Rasmus Madsen døde den 3o april 1898, 51 år gi. og enken Ane Kir
stine Madsen,f.Thomsen fik adkomst til ejendommen den 26 maj 1898
og forpagtede derefter gården ud, hvoraf parcel’lerne 32d 32f 32g
32h 32i udgik af forpagtningen. Parcellen 32i blev den lo august
1899 solgt til forpagter Høngård, Præstegården for 5o kr.
Ane Kirstine Madsen,f.Thomsen solgte de.n 13 september 19ø6_til
grd.Christen .Thomsen, det andet Overhol.dba^k matr.nr.33 vestl., .
for I8.000 kr., der søgte om sammenlægnings tilladelse og om del
vis udstykning af matr.nr.33

Christen Thomsen solgte i 1939 til sønnen Martin Peter Thomsen,
der den 5 juli 1963 solgte til Kjeld Thomsen* Bodil K.J. Thomsen
overtog gården den 4 december 1984.
32a

46.6540 m^

Mølholtvej 81

Matr.nr.32b

Jens Chr.Jensen af Overholbæk købte den. .31, januar 1861 og solgte
den 13 januar 1876 til Voergård for 4ooo kr., nu under matr.nr.4o
1 skp. 3 fjk. 1 3/4 alb., gl.sakt, 1 rd.. 66 sk.

Matr.nr.32n 32q
Christen Thomsen, Over Holbæk solgte parcellerne til sønnee Mor
ten Peter Thomsen den 7 maj 1925 for 45o kr. pr. tønde land =
8*325 kr.

Ankær Jens Christian A. Jensen solgte den 27 april 1948 til Søren
Chr. Eriksen, der den 7 maj 1974 solgte til Niels- Thomsen, -0. Fæ
broen .

Missionshus
matr.nr.32s

Jenny Margrethe Nielsen solgte den 13 december 1947 til Indre Mis
sionske samfund i Præstbro, K.F.U.M. og K.F.U.K. i Albæk.

Holbæk enge
matr.nr.32k vesti.
Enken Ane Kirstine Madsen,f.Thomsen, Over Holbæk solgte den 7 ju
li l*9o4-2 en særskildt beliggende englod ca. 7 tønder land til
forpagter Jens Chr, Jensen s.s. for 28oo kr., der den 15 juni
19o5 solgte til Hans Peter Nielsen fra Lyngså for 6.000 kr., der
medfulgte 1 ko, 2 kvier og 3 månedsgrise og nogle -avlsredskaber.

Hans Peter Nielsen købte den 24 maj 1917-363 parcellen 5e fra He
den for 3824 kr. Areal 5
1236o/14ooo tø’nde land og solgte den
16 november 1938 solgte til Søren Bouet.

Matr.32L mfl« vesti.

Christen Thomsen, Overholbæk solgte den 3 december 19o8-43 ca.
8 3/4 tønde land til Jørgen Christensen, V.Rom for 26oo kr., der
solgte videre til Johan Chr.Christensen for 6000 kr., der den 12
juli -1917-970 købte matr.nr.33 £ af samme for 31oo kr. Ejendommen
var da kaldt Fjemb mark.
Johan Chr.Christensen solgte den 25 septe’mbe'r 1935 til Harald Ellegård Christensen, der den 8 januar 1969 købte matr.nr.3og af
Valdemar Møller Jensen og 4or af Ejnar Pedersen den 24 april 197o
33o 12.4427 m2

Hovedgaden 15
matr.nr.32d mfl. vesti.

Enken Ane Kirstine Madsen,f.Thomsen, tidl. Overholbæk solgte den
2o juni 19o7-26 ejendommen matr.nr.32d 32e 32f til svigersønnen
tømrer Christian Christiansen for lo.000 kr. Han rejste senere
til Clear Lake, lova U.S.A., men gav forinden svigermoderen fuld
magt til at sælge og hun solgte den 14 maj 1914-333 til vagnmand
og kreaturhandler, se -Fuglsig, Chr.Nielsen,« Præstbro for 9ooo kr.
et lejemål er omtalt.
Alf Age Willumsen Nielsen mfl. solgte den 23 november 195o til
Peter Jørgensen, der den 4 februar 1976 solgte til Bent Richard
Olesen.
32d
32e

6858 m2
15ol -

Hovedgaden 13

matr.n_r.32f vesti.

Chr.Nielsen, matr.nr.32d mfl. solgte den 28 februar 1931 parcel
len til malermester Chr.Fynbo. Adkomst ved skifterets att, for
Marie Jensine Fynbo den 25 oktober 1974, der solgte eller på an
den måde gav adkomst til Annelise Jønsson, Erik Fynbo og Jytte
Balzer, der samme dag solgte til Ella Marie Sørensen.
32f

493 m2
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Hovedgaden 22

matr.nr,32c vesti.

Rasmus Madsen, Overholbæk solgte den 28 juni 1894 parcellen til
træhandler Niels Chr.Madsen.
Jens Jensen købte den 26 november 19o8 og solgte den 2o april
f
1911-50 til Christen Christensen, Faldt for 165o kr., der den
28 januar 1915-2o29 solgte til Rasmus Andersen, Faldt for 165o kr.z
der den 26 oktober 1916-1933 solgte til Ole Chr.Nielsen, Rosenbak
for 2ooo kr«, der den 21 februar 1918-3231 solgte til Chr.Kammer
fra Kammershvile for 25oo kr. Løsøre 25.7.1918-1582?
Mathilde Gundersen solgte den 22 juli 1941 til Niels Chr.Jensen,
skifterets adkomst for 6 arvinger den 15 november 1958, der den
28 september 1959 solgte til Jens Chr.Jensen, der den 15 septem-,ber 1961 solgte til Mathilde Christensen, skifterets adkomst for
Jens Christensen og 12 andre, der den 31 august 1962 solgte til
Sigurd Christensen.

32c

2o4 m^

Matr.nr,32g vesti.

Tømmermester Erik Marinus Simonsen købte parcellen af enke Ane
Kirstine Madsen,f.Thomsen den 19 april 19o2 og transporterede
retten til læreinde Mette Marie Simonsen, for 25o kr., den 28
juli 19o4-17.
Mette Marie Simonsens dødsbo solgte den 17 november 1910-49 til
Kristen Martinus Sørensen for 4oo kr., der den i april 1915 solg-,
te til Hjørring amtskommune for 45o kr.

77

□ver Holbæk

matr.nr.33a vestlig
Over Holbæk blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 2 td.
6 skp. 1 fjk. 2 3/4 alb. og gammel skatten var 2o 'rd. 21 sk.

Voergård solgte den 28 juni 1855 den Christen Jensen ifæsteboende
gård til sønnen Lars Christensen for lo5o rd. og -kom på aftægt på
gården, hvor Christen Jensen-døde den 27 april 1861, 71 år og en
ken Ellen Larsen døde den 4 januar 1875, 79 år gammel.
Lars Christensen solgte den 29 september 1877 skovlodde'rne 33b
33c til Søren Jensen, -Holbæk mølle for 800 kr., der solgte 33c
til Peder Chr.Jensen for 4oo kr.
.

•

Lars Christensen solgte ‘de'n 17 januar 1895 til Christen Thomsen,
der den 12 november 19o3 bortlejer et stykke jord til smed Th.
Chr.Jensen for 49 år, afgift 2 kr. årlig. Smeden bebygger og ma
geskifter den 23 juni 19o4-76 med Niels Peder Nielsen, der har
hus på lejet grund på matr.nr.18 Lyngså. Smeden beholdt smedeværk
tøjet, 2 strikkemaskiner, bierne og 1 gris. Huest blev nedrevet
i 1925, da lejeren ikke kunne betale. ? Se 16.7.1925-891
Christen Thomsen købte den 13 september 19o6 det andet Over Hol
bæk, matr.nr.32 vestlig og søgte om sammenlægning og delvis ud
stykning af 33a, se 32a vestlig,

fredskovspligt på ca.ll tønder land 6 juli 1911-479, se reglerne.

Mglhp.l.tyeJ,. 10 3. ,
matr.nr.33c vestlig

Mølle'van g

Lars Christensen, Over Holbæk solgte den 29 september 1877 par
cellen til Søren Jense.n, Holbæk mølle, der solgt<e wi'dere til Pe
ter Chr.Jensen for 4oo kr. Peter Chr.Jensens hustru Mar-en .Christensdatter døde ‘den 25 april 1882 og selv døde han den 2 juni
1888 og datteren Jensine Kjirsten Jensen fik adkomst til ejendom
men den 12 august 1891 og solgte dagen efter til Søren Christian
Pedersen, der den 8 januar 19o3-93 solgte til Anton Nielsen, F.jpmb
hede for 215o kr. Der medfulgte 1 ko, 4 høns og nogle redskaber.
Ejendommen var da kun sat i hartkorn til 1 3/4 alb.

Anton Nielsen købte parcellerne 33m vesti, 57i L’yngså henholds
vis 2o februar 1913 og lo juli 1913 og solgte den 27 april 192223o til grd. Marinus Toft, Ny Brorholt, Chr.Nielsenm Stae, Lau
rits Peter Nielsen, Lemb og Jens Bering Jensen, Folstedgård for
15.000 kr., der den 24 januar 1924-2969 solgte til Niels Andreas
Engelbrektsen, Hørby for lo.000 kr«, der den 27 ’november 19’59
solgte til Jens Christiansen, der den 5 november 1964 solgte til
Jørgen Jensen,
33c

2.4140 m^
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Romvej 26
matr.nr.33d vestl.

Christen Thomsen, Overholbæk solgte parcellen til jordemoder El
len Jensen den 26 januar 1899 for loo kr., ‘der efter hun blev pen
sioneret, solgte den 1 april 19o9-63 til Niels Martin Nielsen fra
Skæve for 3ooo kr., d^r den lo oktober 1912-12o7 solgte til købm.
Søren Størup fr.a Lønstrup for 45oo kr. og købte derefter Knu.deeje
mølle.
M,Poulsen solgte den 25 maj 1939 til Christen Christensen. Skifte
rets adkomst for Sinne Petra Christensen mfl. den 4 juni 1954,der
s.d. solgte til Maltha Christensen,, der den 3 maj 1961 solgte til
Morten Christensen, der den 2o oktober s.å. solgte til Jens Peter
Christensen, der den 17 april 1963 solgte til Preben Haugård Han
sen. •

Tvangsaktion den 9 juli 1964, købt af Martin Christiansen, der
den 2 oktober 1964 solgte til Svend P.oulsen.

33d

788 m2

Mølholtvej 94

matr.nr.33i vestl.

Christen Thomsen, Overholbæk solgte den 2o december 19o6 parcel
len til landpost Anders Jensen, Holbæk mark for 5o kr. Et hus på
grunden ejer køberen og har hidtil lejet grunden, han solgte den
2o april 1911-6o til enken Madsine Kristine Nielsen,f.Pedersen
for looo kr, og købte derefter matr.nr.4q i Præstbro.

Søren Larsen, Mølholt solgte den 11 september 1913.-1081 til parti
kulier Jens Larsen, Donsted mark for looo kr., se 31i ?
Jens Peter Andersen købte 33i ’den 12 oktdber 1922. Han var 'den 3
november 1896 bleven gift med Marie Sørensen .og solgte den 12 au
gust 1926-1230 til Hans Peter Sørensen fra Ørsø for 22oo kr. og
flyttede til København.
Laura Kirstine Larsen solgte den 28 november 1946 .til Niels Niel
sen. Blev efter offentlig skifte solgt til Jens Evald Svenningsen
den lo august 1966,
33i

674 m2

Matr.nr,33e

vestl.

Landpost Peder Martin Larsen af Præstbro købte parcellen af Chri
sten Thomsen, Overholbæk den 18 december 19o2 for 18a kr. og solg
te den 16 april 19ol til Jørgen Peter Mortensen fra Ørtoft for
2ooo kr., hvis enke Mariane Mortensen, f. Jensen,den 23 juni 191o8o solgte til enken Karen Sofie Jensen f. Christensen for 2ooo kr

79

Poulsvej 29
matr.nr.33f vesti.

Christen Thomsen, Overholbæk solgte den 17 december; 19o3 parcel
len, der blev .betegnet som et engskifte på 1-? tønde land, til Jo
han Chr.Christensen, Præstbro for 8oq kr., der den 22 februar
19o6 solgte til Jens Nielsen, der den 8 januar 192o-948 .solgte
til husejer Peder Madsen, Langholt St. for 7.75o.kr., der .medfulgt
te 1 ko og 5 høns.
Peder Madsen døde den lo oktober 1922 og enken Marie' Madsen fik
adkomst til ejendommen den 26 oktober s.å., men døde den 2. marts
1923, hvorefter 5 børn f.ik adkomst uden offentlig skifte den 12
april 1923-99 og solgte den 15 november s.å. til deres søster og
medarving Gyda Marie Madsen, der den 18 maj 1928 solgte til Tho
mas Peter Jensen, skifterets adkomst for Jensine Nicoline Jensen
den 17 april 1953, der s.d. solgte til Olga Kathrine Jensen, der
den 28 september 1982 solgte til Erik Larsen.
33f 868o m2

Poulsvej 27
matr.nr.33g

Christen Thomsen, Overholbæk solgte den 17 december 19o3 parcel
len til landpost Peder Martin Larsen, Præstbro for looo kr., der
den 16 juni 19o4 solgte til forpagter Jens Chr.Jensen, Overholbæk
for 3ooo kr., der den 21 september 19o5 solgte til Niels Chr.Niel
sen for 3.5oo kr., skødet tinglyst denn28 s.m., der den 18 novem
ber 19o9-7 solgte til landmand Adolf Johan Jensen af Agersted fæl
led for Aooo kr., der medfulgte 2 køer og 2 svin.
Adolf Johan Jensen solgte den 7 september 1911-783 til enke Johan
ne Andersen fra Lendum for 4.15o kr., der den 8 april 1915 solgte
til Magnus Chr.Andersen.
Anne Marie Hansen købte den 28 september 1982.

33g

1.2o61 m2
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Klemmenshave mark

matr.nr.33k vestl.
Christen Thomsen, Overholbæk solgte den 24 april 19o7-41 parcel
len til enke Regine Frederiksen, Fjemb hede for 5o kr., der den
4 november 1915 solgte til .grd. Chr,Martinus Jensen, Klemmenshave
for 65o kr., med bygning, der den 22 august 1918-1953 solgte til
Peder Chr.Peder-aen, Holbæk hede for lloo kr., der solgte videre
til Niels Chr.Jensen, Kilstrup hus for 14oo kr. Martinus Jensen
nu Dronninggård.

Niels Chr.Jensen døde den .6 .juni 1924 og enken Nicoline Jensen
fik adkomst til ejendommen den 18 juni 1925.
Nu under 4c

Fjemtrang

matr.nr.35a vestlig mfl.
Fjemtrang blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 2 td. 2
skp. o fjk. 2 3/4 alb. og gammel skatten var 16 rd. 63 sk.
Gårdfæster og ungkarl Lars Larsen, Fjemtrang blev den 28 decb.
1842 gift med Maren Larsdatter fra Præstbrogård. Han købte gården
til selveje fra Voergård pr.købekontrakt den 12 novb,187o! skødet
tinglyst 12 febr.1874, for 25oo rd., heraf 2oo rd. ved kontrakteR
underskrift. Han solgte straks parcellen 35b til sønnen Lars Chr.
Larsen for 4oo kr«, bestemt til bebyggelse. Maren Larsdatter døde
den 29 novb,188o, 59 år gammel og den 17 febr.1881 solgte Lars
Larsen gården til sønnen Morten Christian Larsen.

Morten Christian Larsen solgte den 28 sept.1882 parcellen 35c til
broderen Lars Peter Larsen for 8oo kr. og solgte den 22 decb.1898
til Carl Christian Mortensen fra Faldt for 12.15o kr., der med
fulgte 3 køer, 1 kalv og 3 svin.

Carl Christian Mortensen købte den 25 juni 1914 parcellen 38k af
sognefoged Christian Adolf Jensen, Albæk for 12oo kr. og solgte
den 16 febr.1922 til grd.Lars Jensen, Attrupgård, grd.Søren C.
Jensen, Nygård, grd.Søren Christensen, Østergård og købm.A.Riis,
Nr.Sundby for 60.000 kr., alt løsøret medfulgte undtagen 4 køer,
4 kvier, 2 kalve, 2 får, 1 hoppe, 1 char-a-banc og et sæt sele
tøj. Konsortiumet solgte den 9 marts s.å. til Arnold Bjørn Erlandsen, Tidselbak i Dronninglund for 61.5oo kr.
Arnold Bjørn Erlandsen, der senere blev amtsrådsmedlem m.m. solg
te den 21 april 1959 til børnene Knud Erlandsen og Ester Erland
sen, der den 25 maj 1973 købte parcellerne 4oi 41b af Jens Anker
Østergård.

Mølholtvej 73
35a
21.5594 m2
32r
8.o46o ”
38k
1.6o36 "
4oi
1.13o4 "
41b
1.1076 "

Fjemb hede
matr.nr.35b vestlig mfl.
Lars Christian Larsen, der er gift med Ane Andersdatter, købte
parcellen 35b af sin fader Lars Larsen, Fjembtrang den 12 febr.
1874 for 4oo td.og solgte den 13 januar 1916 til sønnen Albert
Christian Larsen for 16.3oo kr., iberegnet aftægten.
Albert Chr.Larsen købte den 4 april 1918 parcellen 3d af Jørgen
Christensen, Vester Rom for 5oo kr. pr. td.land. Arealet var
2 lo577/14ooo td.land = 1378 kr. og solgte den 13 okt.1961 til
Lars Chr,Larsen.
35b 7.7893 m2
3d 1.5200 "

Hedebo

matr.nr.35c v.mfl.

Lars Larset^. Fjembtrang købte parcellen lt vßd. aktion over Albækpræstegårds jorden den 21 juni 1877 for 2Jxj kr«, men transporte
rede retten tirxskødet til sønnen Lars/Peter Larsen, der den 28
sept.1882 købte parcellen 35c af brp^réren Morten Chr.Larsen, der
nu havde overtaget Fjembtrang, fpr^ooo kr. De øvrige parceller
blev købt til 17 aprirS^884, ZS^januar 1886 og 21 juni 1887, her
efter matr.nr. 35c ly lx^S^ît.

Lars Peter Larsen og tjir^ruen^Rajren Rasmusdatters dødsbo, med
Lars Chr.Larsen, Fjeifihede og overretssagfører Asschenfeldt Hansen,
Sæby som executopér, solgte den 7 januar 1915 til Anton Pedersen
fra Agersted fjor lo.3oo kr., der den 13^8410^1917 solgte til land
mand Jens Aødllf Christensen, Neder Holbæk for'"2a<5oo kr., der
samtidig ki^bte parcellen lad af samme for 2ooo kr.^gl.skøde 28.4.
1921).

Hedebo
matr.nr.35c v.mfl.

Lars Larsen, Fjembtrang købte parcellen matr.nr.lt ved aktion
;
over Albæk præstegårds jorden den 21 juni 1877 for 25o kr., men
transporterede retten til skødet til sønnen Lars Peter Larsen,
der den 28 sept.1882 købte parcellen 35c af broderen Morten Chr.
Larsen, der nu havde overtaget Fjembtrang, for 8oo kr. De øvrige
parceller blev købt til 17 april 1884, 28 januar 1886 og 21 juni
1887, herefter bestod ejendommen af matr.nr.35c ly lx 2b lt.
Lars Peter Larsen og hustruen Maren Rasmusdatters dødsbo, med
Lars Chr.Larsen, Fjembhede og overretssagfører Asschenfeldt Han
sen, Sæby som executorer, solgte den 7 januar 1915 til Anton Pe
dersen fra Agersted for lo.3oo kr,, der den 13 decb.1917 solgte
til Marinus Pedersen, der den 2 novb.1922 solgte til landmand
Jens Adolf Christensen, Neder Holbæk for 2o.5oo kr., der samtidig
købte parcellen lad af samme for 2ooo kr.(gi.skøde 28.4.1921)
Skifterets adkomst for Astrid Marie Christensen den 16 august
1974.
Ejendommen er på ca.18 td.land. Navnet Hedebo er lyst den
16 novb,1922.
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Al bæk gård
matr.nr.36a vestlig del

Albækgård blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 5 td. 5
skp. 2 fjk. 1 3/4 alb. og gammel skatten var 38 rd. 42 sk.

Ifølge folketællingslisten fra 1787 var fæsteren af Albækgård,
sognefoged Christen Sørensen, der var gift med Mette Christensdatter. Deres datter Maren Christensdatter, der blev født i 1786,
blev den 2o novb.1814 gift med telegrafbestyre, dannebrogsmand og
gårdfæster Søren Christensen, der allerede da havde overtaget fæ
stet.
Christen Sørensen døde som aftægtsmand i Albækgård lo mart
1823, 81 år gammel.

Søren Christensen døde den 14 febr.1853, 71^ år gammel og enken
Maren Christensdatter købte gården til selveje fra Voergård i
t
1855 for 4ooo rd. Datteren Birthe Marie Sørensdatter var den 2o
juni 1854 bleven gift med den 34 årige ungkarl Lars Larsen fra
Vester Hassing, der overtog gården kort tid efter svigermoderen
havde købt den til selveje.
Birthe Marie Sørensdatter døde den 25 januar 188o, 53 år gammel
og Lars Larsen, der var bleven en meget velhavende mand, solgte
den 23 decb.l88o til svigersønnen Jacob Jensen fra Sørågård, der
den 2o april s.å. var bleven gift med datteren Madsine Larsen.
Jacob Jensen døde den 18 marts 1887 og enken Madsine Larsen gifte
de sig den lo okt,189o med Kristen Sørensen Nøhr fra Stagstedgård,
der fik vielsesattesten tinglyst som adkomst til gården den 2 ju
ni 1898

Kristen Sørensen Nøhr, der var sognefoged, medlem af sognerådet
m.m. solgte den 21 okt. 19o9 til Jens Bruunsgård Hansen fra Beatesminde ved Ålborg for 5o.ooo kr., heraf 25.ooo kr. kontant og
flyttede til Nr.Sundby. Der medfulgte af løsøre 6 heste, 4o køer,
14 stk. ungkreaturer, 8 vogne m.m.
Efter Jens Brunsgårds død solgte enken Johanne Brunsgård den lo
april 1957 til svigersønnen Hans Bay Jensen, der den 7 novb.1972
solgte en del af ejendommen til sønnen Johan Brunsgård Bay Jen
sen, der den 13 decb.1983 blev eneejer.

36a

69.7513 m2

Matr.nr.36c 36d lø
Christen Nøhr, Albækgård solgte parcellen ca. 2 tønder land, til
gartner P.Mølgård Nielsen den 1 oktober 19oo, skødet tinglyst den
12 juni 19o2-25, for 12oo kr., løsøre 7.5.19o3-8
Karen Marie Mølgård Nielsen til Hans Mølgård Nielsen den 2 februi
1944, der den 29.8.1969 fik navneforandring til Hans Erhardt Møl
gård.

Mølgårdsvej
36c
646
36d 1.0623
lø
158

9
m2
-

84

Albækgård

matr.nr.37a vestl.
Skolelære og dannebrogsmand Hartvig Jacob Schoou købte til selv
eje fra Voergård i 1858 for 439o rd. og solgte den 17 marts 1864
til Niels Peter Jensen, Østerbroen. Ejendommen blev siden sammen
lagt med andre ejendomme, hovedsaglig en anden Albækgård, se 37b.

Schoou døde den 27 januar 1882, 66 år gammel og hustruen Jensine
Schoou var død den 2 novb. 1869, 62 år gammel.

Albækgård

matr.nr.38 vestl.

Jørgen Larsen, der var gift med Johanne Rasmusdatter havde gården
i fæste da svigersønnen Christen Jacobsen, der var gift med deres
datter Maren Jørgensdatter, købte gården til selveje fra Voergård
den 22 april 1851, skødet tinglyst 15 juni 1854. Han fik den 5 ju~
li 1855, lyst 13 decb. s.å. indenrigsministeriets tilladelse til
at nedlægge gården, såfremt der inden 2 år oprettes et såkaldt
pligthus. Gården blev herefter udstykket og en del af jorden kom
under en anden Albækgård, se 37b.

Aengen

matr.nr.36e vestl. mfl.
Nøhr, Albækgård solgte den 8 decb.l9o4, skødet lyst 15 dec. s.å.
til Christian Peter Mortensen, ligeledes Albækgård
for 6ooo kr.,
der den 31 august 1922 købte jord til og solgte den 9 febr.l96o
til Ths.Jensen, der den lo maj 1966 solgte til Thomas Skov, der
den 24 febr.1971 solgte til Holger Møller, der den 12 maj 1976
solgte til Teddy Vejrum.
36e
36f
lg

3.2367 m
2.3574 Tf
6663 ft

Albækgård

matr.nr.37b vesti mfl.
Albækgård blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 3 td. o
skp. o fjk. 1 alb. og gammel skatten var 19 rd. 21 sk.
Thomas Jensen, der var født i Neder Vestergård i Skibtved i Under
sted sogn i 1788, søn af Jens Thomsen og Anne Christensdatter,var
fæster af Albækgård da han den 3 novb.1816 blev gift med Ane Pedersdatter fra Nr.Hestvang i Understed, datter af Peder Poulsen
og Maren Christensdatter. Sønnen Christen Thomsen blev født den 3o august 1822 og gift den 28 okt.1851 med Johanne Cathrine Niels
datter fra Østerbroen.
Ane Pedersdatter døde den 8 okt.1847, 6o
år gammel og Thomas Jensen døde den 4 febr.1851, 63 år gammel.
Christen Thomsen købte gården til selveje fra Voergård i 1853 for
17oo rd. En søn Thomas Peter Christensen fødtes 12.11.1854, se
Holdensgård. Christen Thomsen døde den 28 marts I860, 37^ år gam
mel og enken Johanne Cathrine Nielsdatter, derwar f. 6 novb.1832
i Østerbroen, gifter sig den 26 okt. s.å. med Ole Pedersen, der
var f. den 19 decb.1835 i Sønder Knuden i Understed.

Ole Pedersen fik vielsesattesten tinglyst som adkomst til gården
den lo sept.1862 og mageskiftede den 28 novb.1867 noget jord med
svigerfaderen Niels Peter Jensen, Østerbroen og får bla.matr.nr.
37a og 38a.
Johanne Cathrine Nielsdatter døde den 3o juni 1871,
38 år gammel.
Ole Pedersen solgte den 8 juli 1875 til Ole Peter Nielsen, der
havde Søren Christensen, Estrup som kurator, for 52.000 kr. Der
medfulgte 4 heste, 27 køer, 6 stk. ungkvæg, 1 tyr, 15 får og 12
svin« Ole Pedersen købte senere Nørre Knuden i Understed
Ole Peter Nielsen solgte den 16 novb,1882 parcellen 38h til Jør
gen Jensen, Albæk for 217 kr. 14 øre og parcellen 38k til Anders
Chr.Pedersen, Rom for 475 kr., der den 5 marts 1885 mageskifter
parcellerne og den 22 juni 1911 solgte han gården til Jens Peter
Jensen, hidtil Mellemhaven ued Gandrup for 7o.ooo kr.

Jens Peter Jensen solgte den 26 juni 1912 til ejendomshandler
Iver Christoffersen fra Lystrup for 79.000 kr., der den 27 marts
1913 solgte parcellerne 37c 38n til Niels Peter Jensen, Skolemar
ken for 51o kr« pr. td.land = 4.875 kr. og parcellen 37p ca.13
td.land til Jens Peter Jensen, Albæk fælled for 525 kr. pr. td,
land = 6.625 kr. 98 øre og parcellerne 38i 38£ til sognefoged
Christian Adolf Jensen, kaldet skovager, for 165o kr. og ca. 4
td.land matr.nr.37r til Kristen Kristensen, Fjemb hede for 5oo
kr. pr. td.land = 1971 kr.45 øre og parcellen 39g ca. 13 td.land
til Østerbroen for 525 kr. pr. td.land = 6.944 kr.8o øre og hoved
parcellen til Jens Chr.Andreasen, Ll.Fjembe i Hørby, alt med und
tagelse af matr.nr.76 mellemste og det anførte, for 32.800 kr.,
uden besætning. Sælgeren indestår for at der er 58 td.land og
hvad der mangler deri skal han erstatte med 3oo kr. pr. td.land
og omvendt.

Bent Haldrup solgte den lo febr.1978 til Søren Jensen, der den 29
sept.s.å. solgte til Peder B. Klogborg og Anne Mathilde Klogborg,
der den 15 decb.1982 solgte til Kaj Thomsen.
Mølholtvej 64
37a

49.3174 m2
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Mariendal
matr.nr.37c vestl. mfl.

Nicoline Nielsen,f.Jensen, Østerbroen solgte parcellerne 37d 37f
med værende bygning, den 19 decb.l9ol til Rasmus Frederik Olsen,
Præstbro for 25oo kr., der straks mageskifter med Jens Peter Pe
dersen, der har 62e vestl., der tilsyneladen mageskifter med Jør
gen Chr.Jørgensen den 16 febr,19o5, der den 26 marts 19o8 mage
skifter med Christen-Christensen, Mariendal lc 2b mell. mfl.

matr.nr.37c vestl.
Propritær og sognefoged Chr.Nøhr, Albækgård solgte parcellen den
19 januar 1899 til købm.Jens Nielsen Winther, Præstbro for 2ooo
kr,, hvis konkursbo ved akt.den 9 juli 19ol solgte til grosserer
Peder P. Hedegård og A/S A.R. Segelcke, Hjørring, der den 13 novb
19o2 solgte til snedker Erik Marinus Simonsen, Præstbro for 225o
kr., der bortlejer til Lars Christensen og dennes hustru Ane Jo
hanne Christensdatter et hus som ligger vest for den over parcel-r
len førende Fjembhedevej, for 16 kr. årlig.
Erik Marinus Simonsen solgte den 22 april 19o9 til Christen Chri
stensen fra Fjembhede for 5.35o kr., der medfulgte en del byggematrialer.
Christen Christensen solgte den 31 okt.1934 til sønnen Marius
Christensen, der den 16 febr.1976 solgte til Jørgen Hansen.

Fjembhedevej 31
37c
37d
37f
37r

6.5943
3.1990
1.4157
2.1750

m2
”
’’
”

Frismosevej 2
matr.nr.37i vestl.

Nicoline Faurskov,f.Jensen, Østerbroen solgte den 6 juli 19o5
parcellen 37i, der var loo.55o kvr.alen eller godt 7 td.land til
landpost og landarbejder Peder Martin Larsen, Præstbro for 2.872
kr., der den 6 okt.1934 solgte til Johs Yde.
Statslån
37i 4.o548 m2

Frismosevej 4

matr,nr,37m vestl.
Nicoline Faurskov,f.Jensen, Østerbroen solgte parcellen 37m til
landarbejder Jørgen Jørgensen for 2.876 kr., areal I00.660 kvr.
eller godt 7 td.land.
Statslån.

Peter Jensen solgte den 15 januar 1948 til Jens E. Jensen, der
den 22 okt.1975 solgte til Inger Margit Rimpier og Poul Erik Rimp,
1er.
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Elmely

matr.nr.37e vestl. mfl.
Anders Chr.Pedersen købte den 15 okt.1879 og mageskiftede den 5
marts 1885 med Sindal Mikkelsen fra Agersted. En erhvervet, men
ikke frastykket hedelod af matr.nr.39, senere 39h medfulgte.
Sindal Mikkelsen døde allerede den 12 sept. s.å. og enken Maren
Christine Jørgensen solgte den 3 febr.1887 til svigersønnen Tho
mas Jørgensen for 153o kr., iberegnet aftægt.

Thomas Jørgensen solgte den 8 decb.1892 til Niels Peter Jørgen
sen fra Lundager præstegård for 35oo kr., der medfulgte 1 hest,
1 ko, 1 kalv, 2 vogne, 1 harve og 1 plov,

Niels Peter Jørgensen solgte den 9 novb.1922 til Anders Peter
Christensen fra Rysholt for 18.2oo kr,

Ejnar Munck købte i 1947 og solgte den 2o august 1948 til Alfred
Svendsen, der den 11 decb,1956 solgte til Hans August Andersen,
der den 21 januar I960 købte 5b 5f af Valdemar Møller Jensen.
37e
39h

3.1o33 m^
2.9644 "

matr.nr.5b
Chr.Larsen,Fjembhede købte den 1 juli 1886 og solgte den 17 okt.
1918 til kroejer Chr.Adam Christiansen, Præstbro for 55oo kr.,
der som grd. i Mellergård i Hjallerup solgte til Marinus Jensen
den 5 okt.1922 for 6.85o kr.

parcel nr.3 af 38 vestl.

Skolelærer Schou solgte den 1 juli 1847, skødet lyst 2o decb.1852
til ungkarl Christen Nielsen af Mølholt for 2oo rd. Skovlodden a
kaldet.
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Al bæk
matr.nr.39 vesti. mfl.

Albæk blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 2 td. 7 skp.
3 fjk. 3/4 alb. og gammel skatten var 15 rd. 39 sk.

Jens Clausen, der var gift med Kirsten Jørgensdatter var fæster
af gården da han i 1855 købte til selveje fra Voergård for 12oo
rd. og solgte den 28 maj 1863 til Jørgen Jensen, men da var der
solgt en del jord fra og hartkorns tallene var da 1-3-0-13/4,
men Jørgen Jensen købte jord til den 1.2.1879, 16.11.1882 og 5,
6.1885 og havde den 9 decb.1884 en besætning på 2 heste, 8 køer,
2 ungkreaturer, 1 griseso, 2 svin, 4 får og 1 vædder, se afl. 11.
12.1884.
Jørgen Jensen, der var gift med Karen Narie Larsen solgte den 9
april 1896 til sønnen Christian Adolf Jensen for 12.327 kr. 5o
øre, iberegnet aftægt,
Christian Adolf Jensen, der var gift med Inge Kathrine, blev
sognefoged efter århundre skiftet og solgte den 25 juni 1914
parcellen 38k til grd.Carl Chr.Mortensen, Fjembtrang for 12oo kr.

Efter begge forældrenes død overtog sønnen Christian Jensen går
den ved arveudlægsskøde den 3o marts 1944. Skifterets adkomst for
Inger Kathrine Albæk Mikkelsen den 8 juni 1978.
39a
38h
38i
38o
li
42c

15.8978 m
13o8 ir
2.4599 H
63o H
'5.7948 H

Krinqelhedevej 64
matr.nr.38f 39e vesti,

Niels Jensen købte den 28 maj 1863 og solgte den 6 juni 1867 til
Erhardi, Kringelhede for 15oo rd«, til forening med Kringelhede.

Landpost Martin Larsen købte parcellerne 38f 39e fra Kringelhede
den 27 januar 1916 for 5.495 kr.
P.Larsen solgte den 15 maj 1934 til Jens Peter Julius Larsen.

matr.nr.38c 39g 52d

Chr.P.Møller købte den 19 juni 1884 og solgte den 22 januar 1885
til Carl Johan Wøhlk af Pudborg for 435o, der se afl. 6.4.1893 er
omtalt som detailist, konkurs.
39g har siden 1969 hørt til Rosenbak
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RI bækskov

matr.nr.39b mfl. vestl.
Lars Olesen købte den 7 januar 1864 og frastykke parcellen 39d
som han beholdte og mageskiftede 39b med Jens Peter Godiksen, den
13 januar 1876, der den lo september 11896 solgte en englod på 7-j
skp. land til Pudborg for looo kr., der fik matr.nr.39k og solgte
den 3 marts 1899, skødet lyst 6 august 19o3, til Jens Peter An
dersen fra Asbækholt for 21oo kr., da matr.nr.39b 4od. Jens'Peter
Godiksen døde den 18 maj 1913, men tilbage til 39d.

Lars Olesen døde den 31 december 1878 og enken Ane Johanne Olesen
fik adkoms til ejendommen den 17,september 1891 og solgte s.d. t_
til svigersønnen Lars Chr.Jensen.. for^94o kr., iberegnet aftægt.
Lars Chr.Jensen døde.den 3 maj 1894 åg enken Ane Johanne Olesen
solgte en engparcel 39i til Lars Jensen, Præstbro og ejendommen
til pigen Ane Marie Jensen af Nybro for looo.kr«, men sælgerinden døde den 19.april 1895, så det blev skifteretten der udsted
te skøderne den 4 juli 1895.

Ane Marie Jensen solgte den 21 august 1913-975 til Jens Peter An
dersen, der har 39b 4od, for aftægten.
Jens Peter Andersen solgte den lo december 1925-2278 solgte til
Jens Peter Jensen, Nybro for 15.ooo kr., men kun 39b 4od.

Frederik Jensen solgte i 1943 til Hans Jensen, der den 23 febru
ar 1961 solgte til Niels Vestergård Jensen, der den 11 februaB
197o købte parcellen 38c af Chr.M.Christensen.
Albækskovvej 5
39b 14.4984 m2
38c
6.2415 -

Matr.nr.39p vestl.
Hans Jensen solgte den 15 februar 1947 til Oskar Christensen, der
den 11 juli 1961 solgte til Jørgen Nielsen, der den 11 maj 1976
solgte til Preben Winther.

39p

293o m2

flak jaer
matr.nr.39f mfl.vesti.
Niels Jensen af fllbæk solgte parcellen 39f til Peder Chr.Thomsen,
Slyngborg den 2 juli 1868, til bebyggelse, for 5oo rd., der sam
me dag solgte videre til finders Chr.Andersen for 615 rd., der den
18 juli 1878 solgte til Christen tarsen fra Enghuset i Albæk for
32oo kr.

Efter Christen Larsens død fik enken Trine Christensen adkomst .
til ejendommen, der nu bestod af ls 49b 39f, den 4 juli 1891 og
solgte til fllbreht Nielsen i Iskov, der den 31 januar 19o5, skø
det.lyst 9 februar s.å. mageskifter med Ole Nielsen, nu også 26c
Iskov. Udlæg 1.7.19o9-24 og 29.7.19o9-14.
Ole Nielsen solgte den 4 august 1910-26 til Carl Adolf Larsen
fra Ørsø for 9.65okr,, der den 3 juni 1915-358 købte parcellen
47 vestlig af Hans Chr.Thomsen, Fæbroen for 25oo kr. og den 4
juli 1918-1312 købte han parcellen 48 vesti. af Niels Chr.Jensen,
Fæbroen for 7ooo kr. og solgte den 1 november 1946 til Hans Åge
Albertsen og købte Aabo.

Poul Erik Bering købte den 18 april 1971

Vester Romvej 15
ls
26c

6.4873 m2
4.9461 - V,Iskov

se 48 vesti.

Matr.nr.39k 39L 4i
Forpagter Niels Christensen Hemgård købte den lo september 1896
og 23 juni 1898. Han blev siden hestehandler i Bagterp og mage-»
skiftede den 13 maj 19o9-26 med Martin Andreasen, Hjørring, der
den 3 marts 191o-5 solgte til købm, Engelbrecht Nielsen, Frede- b
derikshav, teglværksejer Martin Nielsen, Eskær og grosserer B.
Springborg, Hjørring i lige interessentskab for 4ooo kr., der den
8 februar 1912 solgte til Christen Martinus Sørensen, der den 14
maj 1914-329 solgte til Østerbroen for 26oo kr., med bygning.

(

Mellergård
matr.nr.4oa vestl. mfl.

Mellergård blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 3 td.
2 skp. 3 fjk.
alb. og gammel skatten var 15 rd. 36 sk.

Lærer Hartvig Jacobi Schou købte gården til selveje fra Voergård
i 1858 og solgte den 9 juli 1863 til Mads Jensen, der samme dato
udstedte et pantebrev på 21o rd. til Jørgen Christensen, Christeb
Christensen og Johanne Christensen, men da den daværende ejer 3o
år senere ville have dette slettet af tingbogen, var pantebrevet
forsvundet og han måtte gå rettens vej, se afl. 19 maj 1892. Ef
ter at være efterlyst 3 gange ved stævne og i Berlinske Tidende,
uden reselutat, lød dommen - bør død og magtesløs være.

Mads Jensen solgte den lo januar 1867 til Christen Nielsen for
looo rd., men så medfulgte kakkelovnen ikke og gården var da no
get udstykket og hartkornet var sat ned til 1-3-3-2 1/4.
Christen Nielsen, der var gift med Mette Marie, solgte den ud
skiftede lod 78 mell. til Martinus Christiansen for 26o kr. og
havde den 11 maj 1876 købte den lille parcel 4ob for 9o kr. og
den 25 juni 189o købte han største parten af ejendommen Øster
gård matr.nr.41a lh for 6ooo kr. og lagde jorden til Mellergård.

Christen Nielsen solgte den 2o decb.l9o6 til svigersønnen Anders
Chr.Jensen for lo.855 kr. 2o øre og kom på aftægt.

Anders Chr.Jensen døde den 1 marts 1952 og enken Else Marie Jen
sen fik adkomst til gården den 15 decb. s.å, Hendes arvinger
Jens, Christian og Robert Mellergård Jensen overtog den 23 janu
ar 1961.

Søndre Kirkevej 69
4oa
4ob
41a
lh

23.3298
99
7.6481
5.5162

m2
"
"
"

Matr,nr«4ob vestl.
Voergård solgte den 1 novb.l87o det Niels Nielsens enke sidst
ifæsteboende hus til Johan Georg Schmidt ved en utinglyst købe
kontrakt for 5o rd., heraf halvdelen kontant. Efter hans død
erklærede enken Mariane Berthelsen at hendes mand var kommet til
landet fra Kurhæssen for omtrent 14 år siden, men kendte ikke
noget til afdødes slægtskab.

Boet status var iøvrigt således at der ikke var noget at arve,
dog bestod boet også af et ubetydeligt indbo til en værdi af
3o rd.

Mariane Berthelsen transporterede den 30 juni 1874-6 retten til
skødet til Jens Jensen, der den 1 maj 1876 solgte til Christen
Nielsen, Mellergård for 9o kr. Skødet lyst 11 maj s.å. Sælgeren
forbeholder sig bygningerne på huspladsen med grundsten og gulv
og en del tømmer, skal være fjernet og rydelig gjordt inden 1
nov. s.å., af sælgeren.
o
4ob 99 m

Kringelhedevej 6o

matr.nr.4oc vesti, mfl«

Lærer H.J.Schou af Albæk købte den 12 decb.1861 og lånte den 22
novb,1866 2ooo rd. af købm.H.C,William Muller i Randers og solg
te den 2 marts 1871 pacelien 4oc til Erhardi, Kringelhede for
12oo rd., da kaldet i Åkjær fælled, og den 11 maj s.å. solgte
han parcellen 4og til Peder Christensen, V.Rom for 1125 rd.
Lars Chr.Andersen, Pudborg købte parcellerne 38p 39n 4oc fra
Kringelhede den 25 maj 1916 for 6oo kr. pr. td.land.
Chr.Thomsen solgte den 23 marts 1928 til Henrik Thomsen, der den
2o juli 1942 købte parcellen 2oc Ø.Iskov af L.H.Emmersen og solgden 7 febr. 1962 til Hans Sørensen

4oc
4oL
38p
39n
ld

3.o48o
2.6340
1.8690
3.3840
mell.

m2
ÎT
Tt

Î!
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Østergård
matr.nr.41 vesti.
Østergård blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 3 skp.
3 fjk. 1-J alb. og gammel skatten var 1 rd. 68 sk.

Østergård var fra omkring midten af 17oo tallet fæstet af Laurs
Jensen. Sønnen Niels Larsen overtog' fæstet omkring 178o og efter
hans død sad enken Kirsten Jensdatter med fæstet til sønnen Pe
der Nielsen overtog omkring 184o. Han købte ejendommen til selv
eje fra Voergård i 1862 for 5oo rd.

Peder Nielsen solgte den 15 juni 1871 til svigersønnen bødker
Anders Andersen, Aså for at overtage gælden, der var på, 56 rd.
4 mark 8 sk., samt at betale „ 143 rd. 1 mark 8 sk. til min søn
den 2. termin efter jeg og min hustru Johanne Marie Eskildsdatter er døde ”. Peder Nielsen og hustruen kom på aftægt, hvor han
døde den 1 juli 1872, 81 år gammel og Johanne Marie Eskildsdatter døde den 17 marts 1885, 74 år gammel, se 18.12.1890.
Anders-Andersen var født den 31 decb.1847 i Toftegård i Lyngså,
søn af gårdfæster Anders Larsen og Maren Hansdatter og blev den
24 marts 1871 gift med Marie Kirstine Pedersdatter i Østergård i
Mølholt. Han købte parcellen lh den 22 januar 1877, men da bød
kerfaget var hans hovederhverv solgte han den 25 juni 189o ejen
dommen til Christen Nielsen, Mellergård for 6ooo kr., med und
tagelse af den i Fjembhede beliggende hedelod matr.nr.41b, på
hvilken han byggede og købte jord til den 26 febr.1891 og 9 ju
li 19o77 og den 2 juli 19o8 købte han parcellen 26c af sognerådet
fra Mølholt skole for 13oo kr.

Anders Andersen, der i daglig tale blev kaldt Ajjes Østergård,
tog den 15 juli 19o5 navnet Østergård, se navnebevis 2.7.19o818 og underskrift afl.15.lo.1891. Anders Østergård var meget ak
tiv venstremand og var blandt de ledende kræfter ved opførelse
af Præstbro forsamlingshus i 189o og var også i den første be
styrelse for Mølholt forsamlingshus.
Anders Østergård solgte den 7 januar 19o9 til sønnen Jens Lau
rits Østergård for 6.165 kr., iberegnet aftægt, køberen skal
overtage faderens værktøj som han forbeholder sig så længe han
lever. Køberen skal bla. bekoste sine 3 søstres bryllup, Johanne
Marie, Oline og Majnine Østergård, til 3o personer for hver og
omtrent til en bekostning af 5o kr. for hvert bryllup.
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Anders Østergård købte den 25 febr.1891 et hus i Mølholt matr.
o
nr.38e med 2.1772 m jord for 13oo kr, og det er muligvis det
der blev stamparcellen og ikke 41b som jeg har beskreven.
Efter Jens Laurits Østergårds død solgte enken Rasmine Bendine
Østergård den 26 maj 1942 til sønnen Jens Anker Østergård, der
var gift med Gerda Østergård, f.Pedersen, der fik adkomst til
ejendommen ved skifterets attest den 27 januar 1981. Adkomst fo:
Ervind Østergård, Jens Hardi Østergård og Ingolf Østergård 16
juni 1983, der s.d. solgte til førstnævnte.
26c 4.2o46 m2
38u
2425 ’’

Matr.nr.38e vestl.
Jens Peter Jensen købte den 18 juli 1878 og solgte den 6 septem
ber 1883 til Christen Nielsen, Albækskov for looo kr. .Tvangsak
tion den 4 oktober 1884 og her købt af et konsortium, der den 28
januar 1886 solgte til detailist Jens Peter Godiksen, Albækskov,
der den 24 juni s.å. solgte til Petrine Pedersdatter, der f.t. er
tjenestepige i Kyllingborg i Karup, for 12oo kr., der den 22 marl
1888 solgte til Niels Sørensen af Højen dor looo kr., der den 25
februar 1891-lo solgte til bødker Anders Andersen for 13oo kr.
Skomager Niels Nielsen har ret til at blive boende til 1 april,
matr.nr.52 38c 39 56b har ret til at tage mergel på ejendommen.

Ervind Østergård købte den 27 januar 1981.
38e
2.1772 m2

Matr.nr.38q vestl.

Ole Pedersen, Albækgård solgte parcellen til lærer Schou den 28
november 1867 for 5o rd., se også 3o august 1883-15, lyst 15.12..
Enken Hansine Elisabeth Schou og børnene solgte til Albæk-Voer
kommune for 6oo kr.
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Skovgård
matr.nr.42 vesti.
Niels Jensen købte den 2o november 1851 og giver i 1866 Peder
Lorentzen en jordlod i arvefæste fer 5o år mod én betaling af
23 rd., een gang for alle og solgte den 24 februar 1882 ejendom
men ved aktion(ikke tvangsaktion) og her købte Jens Nielsen,Øs
terbroen for 16oo kr. og solgte videre til Niels Peter Pedersen
for 28oo kr., skødet lyst den 2o juli 1882, også 8o mell.
Niels Peter Pedersen bortforpagtede den 29 september 19o4-27 sin
andel i matr.nr.53 til Jens Peter Madsen, Holtbjerg for 5Ô år
for 25 kr«, een’gang for alle. Er en ikke udskiftet parcel uden
matr.nr.
Niels Peter Pedersen solgte dén 15 juli 1911-2o til Lars Chri
stian Vilhelm Jensen fra Sæbygård mark for 45oo kr. og det må
være ham der senere blev kaldt Lars Skovgård og den 2o april 1927
solgte til Konrad Sørensen.

Hans Bay Jensen købte den 14 august 1979 og solgte den 13 decem
ber 1983 til Chr.Bay Jensen, der s.d. solgte til Johan Brunsgård
Bay Jensen.
42a 5.7819 m2
33g 1.7819 33d
854 -

Frismosevej 14

matr.nr.42b
Hjørring amtsråd solgte den 28 juli 1910-11 jordemoderhuset i
Frismose til Anders Chr.Andersen for 3ooo kr., der den 25 juli
1939 solgte til Ane Kristine Andersen, hvis dødsbo den 3o april
1953 solgte til Poul Lundergård Jensen, der den 29 oktober 1957
solgte til Th.Larsen og Lotte Laursen.
42b

1.4630 m2
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Abo

matr.nr.43 vestl.

Ejendommen hørte oprindelig under matr.nr.5a Agersted og var fra
den 26 juni 1895 ejet af enken Piaren Nielsen fra Agersted, der
den 27tjanua 1898 bortgiver en 145o kvr. alen byggeplads til sko
mager Christen Olesen og solgte den 4 novembeç 19o9 til Anders
Ernst Thomsen, der den lo august 1911-653 solgte til Jçns Chr,Jen
sen fra Sæby for 72oo kr., der den 15 maj 1912 købte parcellen lg
Voergård, se købmandfprretning og kroen, og solgte den 12 oktober
1916-1836 til fhv. grd. Jacob Hansen, Iskov for 13;5oo kr.
Kristen Sørensen, senere Øster Endelt, købte ejendommen i 1934 og
solgte i 1945 til Carl Larsen, Akjær, efter hvis død enken Kirste
Marie Larsen fik adkomst den 24 september 1951. Skifterets ad
komst for Simon’Peter Larsen og 6 andre den 1 december 1975, der
s.d. solgte til Ejnar Pedersen.

Poulsvej 1
43a
43b
lg

2.7o45 m
526 295 -

Matr.nr.44 vestl.

Hører under St.Porsmose i Lyngså matr.nr.74 Lyngså, se denne

Matr.nr.le Voergård

Præstbrogård solgte den 31 august 1922-1854 parcellen til Chr.
Mortensen, Aengen, Præstbro for 2ooo kr. og 4bl.

Matr.nr.46b

Vogmand Chr,Nielsen købte den 27 januar 1916 og solgte den ube
byggede parcel til landarbejder Laurits Chr.Larsen, Faldt for
lo.ooo kr. den 4 janua 1923, på betingelse af at han kunne få
statslån.
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Matr.nr.43b vesti.

Ejeren af matr.nr.43 vestlig del Albæk sogn, enken Maren Nielsen
fra Agersted bortgiver den 27 januar 1898 en 145o kvr. alen byg
geplads til skomager Christen Olesen. Den 2o juli 1899-22 ting
lystes følgende:
Udskrift
af
Dronninglund herreds fogedprotokol

Aar 1899 den 27 juni, eftermiddag kl.3^ mødte herredsfogden i
Dronninglund herred i embedsforfald ved fuldmægtig cand. jur.
Ulrich med de nedentegnede vidner på skomager Chr.Olesens bopæl
i Præstbro,, hvor da efter rekvisition af prokurator Kjelgård af
Sæby som sagfører for grosserer Andreas Enva- af København fore
toges Eksekution hos bemeldte Olesen

Rekvirenten var mødt og fremlagde rekvisition af 25 ds. tillige
med den deri ovenmeldte domsudskrift og domsaktsbeskrivelse og
bad i henhold til det fremlagte rekvisitus affordret
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7,
8.

dommens hovedstol
rente 5 % p.a. fra 25/4 1899 til dato
sagsomkostninger
uskrift af beskivelse af dommen med stempel
og forkyndelse
rekvisition med stempel
befordri'ng
salær for mø-det
forretningens bekostning

ialt

3oo kr* OO øre
55 2 oo 2o 4
5
• 6
3o
lo.

—
—
-

46
oo
OO
OO
92

—
-

378 kr. 95 øre

og i mangel af øjeblikkelig betaling heraf udlæg foretaget i rikvisitus ejendele til fyldestgørelse for den således opgjorte for
dring med videre påløbne renter og omkostninger.

Rikaisitus antræffes og afæskedes beløbet beløbet 378 kr. 93 øre,
som han erklærede sig ude af stand til at betale.

Som følge heraf registreredes følgende på på rekvisitus bopæl be
roende og af ham påviste genstande, der af vidnerne ansættes til
de vedføjede værdier:
1
1
1
1
1
16
5
3
4
1
1
1
1
1
1

skomagermaskine
8o kr *
rødmalet stol
stol
2 —
lille hængereol
hængelampe
1 5 stk. pudsejern
forskellige tænger
2 skomagerhamre
2 file
lommeuhr
8 kogeapperat
5 —
brunmalet skab
brunmalet klædeskab
lo lampe
1 symaskine
4 overlæder til 1 par sko 1 -
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oo øre
5o oo —
35
5o oo oo oo 5o —
oo 5o oo —
oo 5o oo oo -

brunmalet skab
3 kr. oo øre
vækkeuhr
2 - OO skilderier og 1 stol
1 -r OO 2o - oo gi. cycle
blåmalet kiste
1 - oo sk'oran agerbord med skuffe
1 - oo almindeligt bord
1 - oo skomagerlæster
25 - oo par fjederstøvler
1 - 5o strækketænger
3 - oo syle
2 - oo rasper
2 - oo knibetang &• 2 skomagerkni ve5o vækkeuhr
2 - oo brunmalet dragkiste
lo - oo 2 - oo —
bord
3 - bo stole
skilderier
1 - oo —
15o — oo par sko
brunmalet bord
2 - oo 4 - oo stueuhr
rødmalet tørvekasse
1 - oo vaskekar
1 - 5o stol og 1 spand
1 - oo kost og 1 sav
1 - oo -

1
1
2
1
1
1
1
63
1
2
18
5
1
1
I
1
2
2
52
1
1
1
2
1
1

Endelig reistreredes den rikvisitus tilhørende ejendom i Albæk
sogn med påstående bygninger, mur- og naglefast tilbehør, derun
der 2 kakkelovne, 1 komfur og 1 grubekedel, der af vidnerne an
sattes til værdi
12oo kr.
Fogden dekreterede derpå, idet dog herved enhver trediemands mu
lig bedre ret forbeholdes, og idet rekvisitus ret til i henhold
til konkursloven § 16o at udtage værdier for 6o kr. forbeholdtes,
udlæg til forauktionering at være sket i samtlige de registrerede
formueobjekter til fyldestgørelse af fordring 378 kr. 93 øre med
videre påløbende renter og omkostninger.
Dekretets retsvirkning
ger blev rekvisitus betydede.
•

Det tilførte oplæst.

Forretningen sluttet.
Retten hævet
C.E,Ulrich

Vidner.
Niels Peter Kristensen

43b er nu under 43a

J.Frederiksen

Enqhuset
matr.nr.49a vestl.

Ejendommen blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 3 skp.
o fjk. 2 alb. og gammel skatten var 1 rd. .2o sk.

Lars Christensen købte den 18 januar 1855 og solgte den 3o juni
187o de 2 vestlige stykker til Chr. Larsen af Albæk for 15o rd.
Johanne Pedersdatter, Enghuset døde den 8 april 187o, enkemanden
Christen Larsen ret til skøde på dal af 49, har 26e Iskdv ?

L.Â.Lemming solgte den 16 marts 1939 til Søren Bouet, der den 16
januar 1938 havde købt 5e 32k af H.P.Nielsen og solgte den 25
oktober 1969 til Oskar Christensen, der den 9 januar 1974 solgte
5g til Erland Christensen
. .

5855 m^
4.7810 3«387o —

49a
32k
5e

se 32k

V.Romvej 9

Hvasholm
matr.nr.5o vestl.

Jens Hansen købte ejendommen til selveje fra Voergård den 28 ja
nuar 1858 .for 3oo rd. og solgte den 8 juni 1876 til Jens Nielsen,
Østerbroen for 3ooo kr.,der den 11 januar 1884 solgte til Lars
Peter Nielsen fra Iskov for 4ooo kr., der den 1 juli 1897 solgte
til Jørgen Christensen, V.Rom
Hartkorn: 1 skp. o fjk. 1/4 alb. gi. skat

95 sk.

lYlatr.nr.48 mfl. vestl.
Poul Erik Bering købte den 18 april 1971.

V.Romvej 15
48
5d
26c
33x
ls

3.4319
5,o87o
4.9461
3.4828
6.4873

m
-

se 39f

100

se 5d ?

Albækskov eller Købmandsgården
matr.nr.52a mfl.vestl.
Ejendommen blev efter 1844 matrikelen kun sat i hartkorn til 2
fjk. 1/4 alb. og ucjen gi.skat, men siden er der købt jord til og
solgt fra.

Christen .Nielsen, der var gift med Kristine Jensdatter, købte den
3o august 1855 og solgte den 18 juli 1878 til Jens Peter Jensen,
der den pr.skøde 3o oktober 1884 solgte parcellerne 38L og 52b
til Søren Larsen for 9od kr., se 38c og solgte den 19 juni 1884
til Chr.P.Møller for 6ooo kr. Herefter blev ejendommen,der efter
hånden bestod af 52 38c 39g overtaget af Carl Johan Knudsen Wøhlk
der den 6 april 1893-24 opgiver sit bo til konkursbehandling og
ved auktion den 23 juni s.å. overtog enkefrur Clara Wøhlk og over
drog retten til købmand Poul Knudsen, Hjørring for lo,5oo kr.,
skødet lyst 2o december 1894-15 og ejendommen blev da kaldt Køb
mandsgård .

Poul Knudsen solgte den 21 maj 1896 til Jens Mellerup Jensen for
12.000 kr., der medfulgte 2 heste, 4 køer, 7 svin og butiksinven
tar m.m«, løsøre og indbo 4.2.1897-3o.
Jens Mellerup Jensen solgte den 1 november 19o6 til uddeler Jo
hannes Olesen, Hjallerup for 5.7oo kr., der den 18 november 19151758 solgte til købm.Carl S. Nielsen fra Børglum for 22.ooo kr.,
der medfulgte også et pakhus ved Præstbro jernbanestation.

O

Carl S. Nielsen solgte den 24 december 1925-25o6 til købm. Thomas
Pedersen, Vindblæs for 41.ooo kr. og flyttede ,til Voerså, stadig
52a 38c 39g.

Thomas Pedersen opførte en ny købmandsforretning og solgte gården
den 11 november 1929 til Christian Marinds Christensen, da 15-2
tønde land, der den 28 novembeir 198o solgte til(eller på anden
måde' overtaget) til Georg Jacobsen og 6 andre, der s.d. solgte
til Keld Friis, der den lo maj 1983 blev ændret til JeloskanKeld Friis Aps.

Mølholt Forsamlingshus

matr.nr.52d vestl.
Købmand Johannes Olesen solgte parcellen til forsamlingshuset den
8 august 19o7-lo2, men om salget var tidsbestemt, eller sådan no
get, for den 9 februar 1946 købte A/S Mølholt Forsamlingshus tilsyneladen grunden af købm. Th.Pedersen for 3oo kr.

O

Bestyrelsen 1.8.19o7-36 - købm.Johannes Olesen, Mølholt, Søren Jo
hansen, Mølholt, bødker Anders Østergård, Mølholt, lærer Urban
Hansen, Mølholt, Niels P. Nielsen, Holbæk mark(formand ), Chr.- Lar
sen, Donsted mark og Jens Jensen, Nr.Falden.

Generalforsamling 15.4.19o6

N.B. 52g købt til 9.2.1946

Købmand i Mølholt

matr.nr.52f vestl.
Carl S. Nielsen solgte til Thomas Pedersen den 24 marts 1925, der
den 23 oktober 1952 solgte til Knud Pedersen, se 52a

Møhholtvej 12o

1 01

o

Matr.nr.53 vesti.

Ejendommen der efter 1844 matrikelen kun blev sat i hartkorn til
2 fjk. o alb., var fra midten af 17oo tallet fæstet af Jacob Ni
elsen, der omkring 1785 overdrog fæstet til sønnen Christen Ja
cobsen, der var gift med Kirsten Nielsdatter og omtalt som hus
mand og rytter.
Christen Jacobsen døde den 7 april Ï816, 59 år gammel og enken
Kirsten Nielsdatter gifter sig med Peder Nielsen, der.overtog
fæstet af ejendommen der blev kaldt Mølholtet, den 19 sept.1818,
se afl. 8 decb.187o. Niels Stenild, Voergård bortfæster ejen
dommen for livstid til Peder Nielsen. Skulle udføre 52 gangdage
+ 6 dage i høhøst og 6 dage i kornhøst. Fæsteren overtog:

8 rd.
1 sort hoppe 15 år
1 «
"
4 år
12 "
1 vogn med åssæt
6 ••
1 plov med tilbehør
2 ” 4 mark
1 ••
1 harve med jerntænder
drættetøj til et par heste!
o « 3 ”
3o rd. 1 mark
ialt
Voergård solgte den 12 august 1875 til Jens Peter Nielsen, det
Peter Nielsen, Holbæk sidst ifæsteboende hus i Albækskov for
2oo rd.
Efter Jens Peter Nielsens død fik enken Else Marie Nielsen ad
komst til ejendommen den 28 april 191o og solgte den 23 marts
1916 en husbygning på matr.nr.53b til svigersønnen Anders Pe
ter Andersen og datteren Julie Martine Nielsen, der den 14 novb.
1913 var bleven gift med 'grd. Martin Peter Christensen, Nybro,
for 35o kr.
Else Marie Nielsen, f. Andersen solgte den 31 okt.1935 ejendomO
men til Oluf Højen Sørensen, Højene og jorden 3.7538 m hører
nu til Højene.
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Matr.nr.55 vestlig, se 31 mellemste del

Matr.nr.56 vestlig
Niels Petet Christensen havde 56 vesti. og købte den 7 maj 1885
parcellen 32c mell. for 2ooo kr. og solgte den 1 juli 1886 til
Chr.Larsen, senere var Johannes Christensen, Mølholt ejer og solg
te den 31 juli 1919-129o til propritær Jacob Jensen, Bajensgård
for 17.000 kr., der den 22 april 192o-162 solgte til- landmand
Niels Nielsen, Skovmose for lo.5oo kr., uden anden ttesætning en
1 hest.
Da 56a 21b og 32c mell.

se 21b vesti.
Matr.nr,56b
Jens Peter Jensen, 0.Horshave købte den 18 juli 1878 og solgte
den 3o oktober 1884 til Jens Peter Godiksen for looo kr.

Matr.nr.57 vesti.
Chr.Jensen, Donsted købte den 12 april I860 og solgte den 3 sep
tember 1874 til Morten Pedersen, Holbæk mølle for 4oo rd., der
solgte til 27 mell.
1 fjk. 1/4 al. gi.skat 72 sk.

Smed i Mølholt
matr.nr.53c vesti.

Smedemester J.P. Lyngby, Voergård købte den 9 juli 1891 og solgte
den 5 april 1894 til Poul Poulsen, Siverslet og J.A.Jensen, Don
sted for 165o kr., der transporterede retten til smed Christian
Peter Jensen fra Kraldrup, se løsøre 5.4.1894-16, der den 28 maj
19Ô3-32 solgte til smed Johan Frederik Johansen fra Præstbro for
135o kr.
Er ikke opført i tingbogen?

Nørre Falden
matr.nr.62a vestl mfl.

Peder, Hansen, der er gift me.d Bened.igte Cathrine Christensdatter
køgte den 27 februar 1859 og den 18 januar. 1866 købte han matr»
nr.63,d af Chr.Jensen, D.on.sted for 3oo r.d. og solgte den 6 marts
1873 til sønnen Anders Christian Pedersen, der den 1 august 1878
solgte til Hans Christian Pedersen, der den 1 april 1886-9 mage
skiftede noget af jorden med Voergård og får noget af matr.nr.15
og solgte den 24 december 1896 til husmand Niels Johan Jensen, 0.
Rom for 12.999 kr., der den 12 maj 1898 mageskifter med Jens Ja
cob Jensen fra Ørtoft, hvis børn Chr.Jensen, Gotfred Jensen, Ka
ren Kathrine Jensen og Anton Jensen fik arveudlægsskøde på .går
den den 16 februar 1945, skifteretsatt. adkomst for Harald Jensen
og 6.andre den 15 august 1962, der solgte en del til Jens Erik
Jensen den 6 august 1965 og blev eneejer den 29 februar 198o

Lille Hyttehuqget
62e vestl. mfl.

J.D. Pedersen købte den 12 januar I860 og'isolgte den 9 maj 1867
til Christen Larsen, der den 24 februar 187o solgte til Holger
Jensen fra Torslev for 600 rd., der den 21 maj 1885 solgte til
Hans Hansen, der den 12 januar 1899 mageskifter med Jens Peter
Pedersen, der har parcel 4q vestl., der den 19 december 19ol ma
geskifter med Rasmus Frederik Olsen, der har 37d 37f, der den
13 juli 19o5 solgte til forpagter Emanuel Thomsen, Vesterkjær for
3.55o kr., udlæg i løsøre 27 august 19o8-9.
Emanuel Thomsen solgte den 8 maj 1913-17o til Christen Christen
sen, hidtil Fjembhus for 48oo kr., nu kaldet lille Hyttehugget,
solgte den 11 maj 1916-317 til Jens Jacob Jensen, Løgtved fæl
led for 63oo kr., der den 2 oktober 1919-34 solgte til Søren Hen
rik Pedersen, hidtil Nybro for 12.000 kr., der den 23 december
192o-2o47 købte matr.nr.63e for 3ooo kr. af Frederik Larsen og
solgte den 1 juni 1922-642.til grd. Julius Pedersen, Hovledet for
16.800 kr., der den 12 oktober 1922-2316 solgte til Jens Jensen,
hidtil Ll.Rønholt for 18.600 kr., der den 17 maj 1965 solgte til
Carl Poulsen, der den 14 juni 1969 solgte
parten til Signe
Poulsen.

Hyttenvej 9
matr.nr.62e

Finn Weisneck købte den 13 maj 198o.
62e

39o8 m^
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Matr.nr.69 vesti,

Simon Chr.Pedersen solgte den 13 maj 1948 til Peter Jensen,' der
den 8 juli 1958 solgte til Chr.Jensen, der den 18 oktober 1963
solg-te til Verner Jensen, skifterets adkomst for Elise Martine
Jensen den 25 november 1982, der solgte s.d. t-il Henr-ich Pape.

69

2o7 m2

Matr.nr.71

Jernbanen

Matr.nr.62d vesti.
Hartvig Frederik Christian Stender købte den 17 juli 1845, 2 1/4
alb«, blev som enkemand gift den 6 februar 1864 med Thombs Jen
sen Clemmenshaves enke Johanne Christensdatter.

105

Nørgård

matr.nr.2a Lyngså mfl.
Nørgård var i gi.hartkorn sat til 3 td. 4 skp. 1 fjk. 1'
alb., ..
der efter 1844 matrikelen blev sat ned til 2-4-3-1/4 og gammel
skatten 17 rd. 35 sk., men parcellen 6b med^td. 1 skp. blev lagt
til på et tidligt tidspunkt, så hartkornet var herefter 3-5-3-^.
Gårdfæster Jens Pedersen afstod fæstet til sønnen Anders Jensen
ca.1834 og kom på aftægt på gården, hvoer han døde den 8 april
1842, 8o år gammel.
Anders Jensen, der var gift med Inger Jensdatter havde gården i
fæste til sønnen Jens Andersen købte til selveje fra Voergård
den 9 august 1862! skødet tinglyst 28 maj 1868 for 26oo rd.
Jens Andersen, der var gift med Else Marie Andersen, f.Poulsen
solgte straks efter overtagelsen parcellen 6£ til Christen Ras
mussen, Alfarvad for 55o rd. og solgte den 3 juli,1919 til søn
nen Niels Andersen for 5o.ooo kr.+ en kontant årlig aftægtsydel
se på looo kr., der når een af forældrene døde nedsattes med 1/3
del. Ejendommen bestod af 2a 6b 6L 6n 5?£
Albæk kommune solgte den 21 okt,1959 til Niels Peter Jacobsen,
adkomst ved skifteretsatt. til Ane Marie Jacobsen den 3 decb.1975
solgte s.d. til Âge Elgård Larsen.
2a 167o m2

Østkystvejen 141

matr.nr,la Lyngså

Albæk kommune solgte den 23 juli 1957 til Valdemar Madsen, der då
den 3o novb.1983 solgte til Ingrid Jensen, der s.d» solgte til
Gitte Dalhmoes Larsen og Bent Christensen.
la 1387 m2

Matr.nr.Ib sognerådet solgte den 7 august 19o2 parcellen ved ak
tion til gr.Peder Pedersen Nørgård, Madsgård for 7oo kr, og par
cellen lc til grd,Jens
Chr.Pensen for 7oo kr.

Kærvanq

matr.nr.lv

Arnold Christensen solgte i 1947 til Gunnar Reinvald Madsen.

Stensnæsvej 9

matr.nr.2b mfl.
Jens Jørgen Jensen købte ejendommen don 4 maj 1899 og købte noget
til 11 juli 19o7. Den 16 juni 191o købte han parcellen 6g af Anto
Simonsen fra Voerså for 9oo kr., ejendommen var da kaldet Lyngså
fælled og den 14 januar 1915 købte han parcellen 14c, der er en
englod, for 17oo kr. 14c er under Nr.Voerså ejerlag.

Jens Jørgen Jensen solgte til Elvine Jensen, der den lo august
1922! skødet lyst 21 decb. s.å. solgte til Peter Hansen, Hugdrup
fælled for 14.3oo kr. og købte derefter dennes ejendom i Hugdrup.
Hun medtog kun 1 ged og det fjækræ der var over 25 høns og 5 kyl
linger.
Laurits Emil Sørensen solgte den 17 juli 1963 til Erik Vang, der
den 17 august 1976 solgte til sygeplejerske Helene Tarp Vang.

2b
6g

3.0934 m2
5.4724 ”

Matr.nr.2d Lyngså mfl.
Magda Nielsen solgte den 9 matts 1978 til Arne Larsen og Ib Hansen, der s. d solgte til Inger Lise Klemmensen.

'2e 2.1461 m
C8i
398o ff
428o ff
9k
91c 1.6265 ff
92b
9610 ff
2d
847o ff
864o ff
3f
6m
3424 ff
6?äo ff
21r

Vanogård
matr.nr.2i Lyngså mfl.
Christian Hansen solgte den 14 marts 1974 til Svend Hansen, der
har købt jord til flere gange.

Sønder Klitve^ 29
1.1160 m
2i
3e
4.3238 ff
6v
8.4810 ff
89e
4559L ff
3h 4.525o tf
12c 2.9158 fi
97d 1.6970 ff
flere 2 numre

Nørgård

matr.nr.3a Lyngså mfl.

Nørgård blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 2 td. 6 skp
o fjk. 1£ alb« og gammel skatten var 17 rd. 35 sk.

Søren Christiansen købte til selveje fra Voergård i 1844 for 966
rd. og solgte formentlig til Ole Christensen, der den 2o januar
1852 solgte tilAnders Jacobsen.

Anders Jacobsen, der var gift med Ane Marie Eriksdatter solgte
den 7 januar 1869 til sønnen Jacob Peter Andersen -for 75o rd.
og kom på aftægt på gården, hvor Anders Jacobsen døde 13 novb.
187o, 62 år gi. og Ane Marie Eriksdatter døde 21 marts 1873, 62
år gi.
Jacob Peter Andersen solgte den 22 janua 188o et^Heliggende på
den gamle byggeplads, se 3d og solgte den 22 sept.1887 til fragt
mand Jens Chr.Thomsen fra Sæby for lo.ooo kr., der medfulgte 1
hoppe, 7 køer, 2 kvier, 2 kalve, 8 får, 4 lam, 6 grise, 4 gæs,
3 ænder, lo høns, 3 vogne, 1 plov, 2 harver, 2 skovle, 2 grebe,
2 sæt seletøj, 1 hakkélsmaskine, 1 kærne, lo mælkekar, 1 degne
trug, 2 folkesenge, samt bord og bænk i dagligstuen.
Jens Chr.Thomsen solgte den 2 marts 19o5 en englod matr.nr,3e
der var på lo3.ooo kvr.alen,til Chr.Peter Andreasen for 4ooo kr.
og den 7 okt.1915 købte han parcellen 12b af købm. L.P.Møller
for 18oo kr.

Skifteretsattest som adkomst fra Thomas Peter Thomsen til Ottilia
Thomsen den 1 juli 195o, der den 1 april 1959 solgte til Hans
Thomsen.
Nørrevej 8
.3a 22.8812 m2
12b
558o ”
lt nord-ost

Søndereng
matr.nr.3c

Jens Peter Andersen fra Sørå fælled købte den 26 august 1886 Søndereqg kaldet fra Ll.Rugtved og solgte den 23 okt,19o2 til grd.
Jens Nicolaj Poulsen,.Lyngså for 2ooo kr.

Nørrevej 16

matr.nr.3d

Jacob Peter Andersen, Nørgård solgte den 22 januar 188o til Jens
Jacob Jensen, Porsmose, det på den gamle husplads beliggende hus,
der består af 5 fag og en indhegnet have på ca. -y skæppe land for
29o kr., køberen er forpligtet til at lade frastykke inden 5o år.
Jens Jacob Jensen solgte den 16 april 1885 til skomager Søren Chr
stensen, der den 19 januar 1888 mageskiftede med Anders Chr.Thomsen, Sønder Elkjær,18b 64 mell., der fik parcellen frastykket og
skøde udstedt den 2 marts 19o5.
AndérsuChr.Thomsen solgte den 17 novb.1921 til Ane Marie Thomsen,
der den 2o juni 1957 ifølge vielsesattest hed Ane Marie Nielsen.
Hun solgte den 21 august 1958 til Magnus Pedersen.
3d 1454 m^

Bredmose

fra 5 januar 1965

matr.nr.3b mfl.

Christen Pedersen Kong købte den 22 juni 1848 og solgte den 22
juni 1876 til svigersønnen Morten Peter Andersen for gælden på
9oo kr. og aftægt for livstid, der medfulgte 2 gode norske heste,
4 køer, 6 får med yngel, 2 vogne, 1 plov, 1 harce og alt til land
brug hørende inventarium.
Morten Peter Andersen solgte den 17 decb.1891 til Jens Peter Ja
cobsen far Sørå for 65oo kr., der medfulgte bla. 1 høvlebænk, 1
sav, 2 høvle, 1 økse, 1 sneglebor, 1 hammer, 1 spigerbor, 1 knib
tang, 1 matlkværn, 1 stueur, i bænk og et bord i daglistuen,samt
en del gavntræ, intet måtte bortføres.
Jens Peter Jacobsen mageskifter den 22 okt.1895 med Ole Jacobsen
Kongsbak, Lyngså mølle, der den 16 juli 1896 solgte til Jens An
dersen Nr.Klit for 7ooo kr.

Jens Andersen havde den 5 juli 1888 købt parcellen 16m som han
lagde til ejendommen og solgte den 4 juli 19ol til Christen Chri
stensen, Endeis mølle for 73oo kr., der medfulgte en brun ældre
hpppe der havde tilhørt Philipsen ” Skoven ”, samt 4 køer, 2 kvi
er uden kalv, 2 får, 2 måneders grise og avlsredskaber. Nu bliver
ejendommen kaldt Bredmose.

Chr.Christensen hustru Ane Marie,f.Andersen døde 1.12.19o2! skif
te 21.3.19o7. Chr.Christensen købte den 16.12.1915 parcellerne 6c
6e for 17oo kr, og solgte den 27 juni 1918 til Martinus Christen
sen fra Kneverhede for 29.o5o kr., der den 24 febr.1927 købte par
cellerne 6e 6u for 6oo kr.se 17e
Martinus Christensen solgte i 1949 til sønnen Jens Christensen,
der i 1953 solgte til Peter Nørgård, der i 1964 solgte til spe
ditør Poul Bjørn-Schmidt fra Hjallerup, der opført en løsdrifts
stald. Tillagde den 5.1,1965 ejendommen navnet Bjørnborg.

Jørgen Farum købte den 6 novb.1978 og har siden købt en del jord
til.
17e 19.4247 m^
4br 5.1376 ”
3b 3.7762 ”
61g
lo3o "

Solsbæksvej 31o

Lyngsågård
matr.nr.4 Lyngså

Lyngsågård blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 3 td. o
sk. o fjk. 2 3/4 alb. og gammel skatten var 13 rd. 64 sk.
Lyngsågård var fæstegård under Voergård og var fra ca.l825(familien kan sikkert føres længere tilbage) fæstet af Anders Chr.Han
sen, der var gift med Inger Christensdatter. Sønnen Hans Andersen
var med i 3 års krigen, men slap derfra med livet i behold og den
18 okt.1855 købte han gården til selveje for lloo rd.
Hans Andersens første hustru Dorthea Olesdatter døde den 27 okt.
1868, efterlader 5 sønner, hvorefter han gifter sig med Karen Ka
thrine. Hans Andersen købte jord til den 31.7.1856, 28.9.1871 og
den 9 januar 1873 da Kro Jacob udstykkede sin gård,købte han ca.
8 td.land, matr.nr.16c, kaldet Fladholt mark for 3oo rd. Den 22
januar 1891 købte han yderligere jord, men en del er også solgt
fra igen.
Hans Andersen døde den 28 marts 19o3. Af de 5 sønner af l.ægte- ,
skab var de 3 rejst til Amerika og Ole Peter Hansen var sognepræs
i Thorup på Sjælland og Anders Hansen var husejer i Estrup, de
gav alle afkald på arv. Der var 7 børn i 2. ægteskab. Enken Ka
ren Kathrine Andersen solgte den 23 marts 1911 til sønnen Harald
Hansen og gik på aftægt på gården, hvor hun døde den 3 febr.1915.
Gården blev sat til en værdi af 2o.ooo kr.
Carl Johan Hansen købte den 22 maj 1958.
Østkystvejen 83
2
4a
32.9893 m
4.3196 n
16c
25h
5.0439 T!
57e
3.1423 !!

Lyngsågård

matr.nr.5 Lyngså mfl.
Lyngsågård var i gammel hartkorn sat til 2 td., der efter 1844 ma
tikelen blev forhøjet til 2 td. 7 skp. 2 fjk. 2 3/4 alb. og gam
mel skatten var 13 rd. 65 sk.
Lyngsågård var fæstegård under VoergåÖ og købt til selveje af Jør
gen Andersen den 11 januar 1844 for 966 rd. Der blev holdt skifte
samling efter hans 1. hustru Inger Pedersdatter den lo okt.1844,
hvorefter han gifter sig med Ane Marie Christensdatter. Han solg®
te den 4 febr.1875 til sønnen Anders Christian Jørgensen og gik
på aftægt.

Anders Chr.Jørgensen købte jord til 5.7.1888, 2o.6.1889, 16.1.18®
93, 17.2.1910. Ander Chr.Jørgensen var gift med Ane Johanne Jør
gensen, f.Pedersen, der døde den 14 sept. 19oo. Han solgte den 16
juni 191o til svigersønnen Jens Peter Pedersen for I8.000 kr.,iberegnet aftægten. Han beholdte en 12 år gammel hoppe, seletøj
og en fjedervogn. Køberen skal bekoste sælgerens.2 døtre Anine
Jørgensen og Christine Jørgensens bryllup, eller hvis de ønsker
det, loo kr. hver, hvis de ikke bliver gift inden de opnår 5o års
alderen bortfalder denne forpligtelse.

Jens Peter Pedersen solgte den 2o febr.1961 til sønnen Jens Jo
hannes Pedersen.
Østkystve jen 85
2
5a
35.3o54 m
n
5b
80
2.2538 îî
9d
2.3138 TT
15f
16n
1.3o22 TT
2.0347 TT
6oe
6oh
1.92o7 TT
1.4111 TT
94k
16b
3.2523 TT
+ 4 seks numre

Lyngså Boldklub
matr.nr.5c
Jens Pedersen, Lyngsågård solgte parcellen til Lyngså Borgerfor
ening og Lyngså Boldklub den 1 decb.1952.
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Lyngsågård

matr.nr.6a Lyngså mfl«
Lyngsågård blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 3 td. 2
skp. o fjk. 1 alb. og gammel skatten var 2o rd. 48 sk.

Christen Pedersen købte gården til selveje fra Voergård den 11
decb.1853! skødet tinglyst 12 januar 1854 for 12oo rd. Han optog
den 13 juli s.å. et lån på 8oo rd. i kreditf. for jyske landejen
domsbesiddere og solgte den 5 sept.1861 til sønnen Anders Chri
stensen.
Anders Christensen købte den 9 januar 1873 den nordre eng fra Kro
Jacobs gård der var under udstykning, matr.nr.16d for 5oo rd.,
samt ladebygningen til bemeldte gård til nedbrydning, der når den
var nedrevet og bortkørt fra pladsen, fik køberen ret til grund
stenene og indvendige gulvsten, men ikke den ydre stenbro eller
logulvet og den 14 juli 1877 købte han gården matr.nr.8 Lyngså
for 44oo kr. og lagde jorden til Lyngsågård. Han solgte den 22
januar 188o parcellen 16i til Rasmus Christensen for looo kr. kon
tant! køberen skal respektere den under 3o marts 1876 tinglyste
kontrakt til Christensen Jespersen på et stykke af den solgte par
cel, grænsende til havet.
Anders Christensen, der var gift med Inger Marie Jørgensen, solg
te den 21 juni 1888 til sønnen Christian Peter Andersen og kom
på aftægt.

Christian Peter Andersen, der var gift med Ane Cathrine Andersen,
f.Christensen købte jord til den 12 juli 1888 og 2 marts 19o5 og
solgte den 27 okt,191o til svigersønnen Anton Svendsen Hansen for
23.000 kr._og gik på aftægt, men beholdte hest og vogn m.m.
Hans Hansen solgte den 25 juni 1946 til Frederik Arne Christensen

Sønder Klivej 25

6a
10.7684 m
8a
15.5860 tt
99f
1.1670 ti
6ab 8.2341 »
8f
646o tt
1.6271 tt
9r
1.2179 tt
99a
99b
288o tt
582o tt
99L
91b
5.0774 tt
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Hedelund
matr.nr.6e Lyngså mfl.

Peder Pedersen købte ejendommen matr.nr.6e fra’ Voergård den 17
decb.1843 for 483 rd. og hartkornet var da 7 skp. 1 fjk. 2 3/4
alb«, men da den 17 juli 1845 solgte fik skødet en sålydende
retsanmærkning „ for såvidt den hermed afhændede ejendom ikke er
den samme som under 17.12.1843 er tilskødet Peder Pedersen, mang
ler den tinglyst adkomst ”. Det var selvfølgelig ikke så godt,
men handlet blev der, men jeg ved ikke hvem køberen var.
Peder Mortensen købte den 6 marts 1856 og bortlejede den 16 decb.
1869 en jordlod på 6o x 4o alen til Jens Chr.Andersens enke Ma
ren Olesdatter for 5o år. og solgte ejendommen til Jens Chr.Madsen, hvornår er usikkert, men den 9 januar 1873 optog denne et
lån i ejendommen.
Jens Chr.Madsen solgte 6c 6e til Lars Peter Christensen den 2o
okt.1881, der den 13 april 1882 solgte til Lars Chr.Jensen fra
Jerslev hede for 16oo kr., for hvem ejendommen den 5 decb.1893
gik til tvangsaktion, fremkaldt af husmandskreditforeningen, der
selv overtog og solgte den 29 novb,1894 til Anders Chr.Hansen
fra Endelt for l.o71 kr. 91 øre, arealet var da 22 557o/14ooo td,
land.

Anders Chr.Hansen solgte den 1 febr,19oo til Jens Jacob Simon
sen for 14oo kr.
Tvangsaktion igen den 13 febr.l9o8 og igen over
taget af kreditf., der den 3 marts 191o solgte til Simon Peter
Pedersen, der den 16 decb.1915 solgte til Christen Christensen,
Bredmose for 17oo kr., der, nu boende i Kneverhede, den 14 novb.'
1918 solgte til Chr.Christensen, tidliger Grønheden for 32oo kr.
Det synes som om ejendommen blev kaldt Årkerhuset. Der medfulgte
1 hest, 2 køer, 2 får 2 geder+ avl.

Chr.Christensen, Albæk fattiggård solgte den 6 maj 192o til Chr.
Molbjerg, Hugdrup og Chr.Nielsen, Glindvad, Hjallerup for 7.8oo
kr., der straks solgte til Peter Iversen, der den 22 juni 1922
solgte tilbage til de samme for 7ooo kr. Det var stadig både 6c
6e, men i 1928 blev matr.nr.6c skildt fra til oprettelse af ejen
dommen Lykkebo på ca.9 td.land.
Aksel Kammergård solgte den 13 novb.1945 til Jens Christiansen,
der den 26 marts 1953 købte parcellen 16m af Niels Peter Søren
sen og solgte den 11 febr,198o til Kaj Larsen,

Nørre Kirkevej lo
6e
6.3567 m2
6n
957o ’’
6aa 4.0060 ”
16m 3.9398 ”

Lykkebo

matr.nr.6c Lyngså

Anton Marinus Jensen købte parcellen og opførte ejendommen i 1928
og solgte den 13 decb.1962 til Svend Erik Mellergård, der den 11
januar 198o solgte til Bente Jørgensen.

Nørre Kirkevej 18
6c 4.9588 m2
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Nørre Kirkevej 14

matr.nr.6d Lyngså mfl.
Ole Nielsen købte et hus i Nørdam matr.nr.6oc den 14 maj 1844,skø
det tinglyst 5 juni 1856. Matr.nr.6oc stod da i hartkorn til 6
skp. 2 fjk. 1 1/4 alb«, men blev siden udstykket. Prisen var 3oo
rd.
Den 4 januar 1862,se af1.7.5.1874, blev ejendommen taxeret
af Bertel Jensen og Jens Peter Thomsen, begge Lyngså, med henblik
på optagelse af et låtp*’ på 2oo rd. i stamhuset Sæby. Bedømmelsen
lød således:

1. Marklodden, opdyrket overalt, 148 favne bred i øster ende, 16o
favne bred i vester ende, 121 favne lang i sønder side og loo fav
lang i nordre side. Skønnes at være af værdi 25o rd.
2. Hedelodden, hvoraf intet er opdyrket, 315 favn lang og 53 favn
bred. Skønnes at have en værdi af 15o rd.

3. Den søndre knoptørvslod 67 favne lang, 23 favne bred, skønnes
at have en værdi af 15o rd.
4. Den østre knoptørvslod 12o favne lang og 9-j favene bred, værdi
175 rd.
Ialt.
625 rd.
Bygningerne består af 8 gulve våningshus og 5 gulve udhus, opført
for ikke lang tid siden og beliggende på marklodden. Efter ejereS
olysninger er bygningerne ikke brandforsikret, men ville blive
_
dette.
t
Denne taxationsforretning er foretaget efter samvittighed og beds
skønnende og værdiansættelse sket efter nutidens ejendomspriser i
handel og vandel, uden hensyn til bygningsassurancen eller hvad
bygningerne har kostet at opføre eller hvad ejendommen kan anfø
res at have været eller fremtiden at måtte blive værd.

Bertel Jensen

Jens P. Thomsen

Efter Ole Nielsens død solgte enken Maren Christensdatter den 23
okt.1873 til smed Niels Christensen fra Lyngså for 4oo rd., men
døde samtidig, så arvingerne måtte berigtige handlen.
Niels Christensen solgte den 6 april 1876 til sønnen Mogens Chr«
Nielsen for 8oo kr., men beholder parcellen 6ok.

Mogens Chr.Nielsen overdrog retten til skødet til Niels Christian
Christensen, Mølgårds mark den 6 april 1876 for 12oo kr«, der
den 9 januar 1879 solgte til Jens Peter Pedersen fra Ørsø for
15oo kr., der den 2 febr.1911 købte parcellen matr.nr.6d.

Engelbert Thomsen solgte den 28 juli 1972 til Tage Christensen.
6d 1.9770 m2
6oc 8.o82o ”
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Matr.nr.7b Lyngså mfl.

Anton Olsen solgte den 27 marts 1913 sin anpart i matr.nr.7e(skø
de 24.12.19o8) til Christian Peter Pedersen, der selger sin an
part i 7b(skøde 1.7,1897) til Anton Olsen, der den 2o maj 192o
mageskiftede med Chr.Pedersen og fik matr.nr.48d i stedet.
Chr.Pedersen solgte den 17 febr.193o-til Jens Theodor Pedersen, .1
der den 14 okt.1965 solgte til Peder Andreas Pedersen, skifterets
adkomst for Anna Lorcetby Pedersen den 3 marts 1975, der s.d.solg
te til Arne Pedersen.

7b l.o57o
22b 3.4540 ”
27f 4.7775 "

Stensnæsvej 2
matr.nr,6i Lyngså mfl.

N.P.Jensen solgte den 16 marts 1934 til Christian Marthinus Olesen, der de n 14 maj 1983 solgte til Lis Nielsen og Poul Nielsen.
Lis Nielsen enee jer fra 31 maj s.å.
6i 1.7550 m2
7.4855 Î!
37e
2.2551 !!
3c
se 37e

Aakehuset

Matr.nr.6c 6L

se 4.7.1919-1614
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Madsqård

matr.nr.7a Lyngså mfl.

Madsgård blev efter opmålingen til den såkaldte landmålermatrikel
i 1682 sat i hartkorn til 2 td. 2 skp. 1 fjk. 2 alb., der efter
1844 matrikelen blev forhøjet til 3 td. o skp. 1 fjk. 2 1/4 alb.
og gammel skatten var 15 rd. 7o sk.
Madsgård var fæstegård under Dybvad Hovedgård og var omkring mid
ten af 17oo tallet fæstet af Jesper Pedersen, der var gift med
Else Jensdatter. Deres søn Peder Jespersen blev døbt 16 sept.1762
Jesper Pedersen døde 1 januar 1784, 76 år gammel og Else Jensdat
ter sad med fæstet til hun døde den 24 maj 1787, 62 år gammel og
sønnen Peder Jespersen overtog fæstet.

Peder Jespersen blev gift med Kirsten Thøgersdatter. Han afstod i
1833 fæstet til sønnen Christen Pedersen, der var født den 15 ju
li 18o4jog i den anledning blev der oprettet en fæstekontrakt og
foretaget en vurderings- og synsforretning, som nedenfor bliver
beskreven.
Laurs Glerup til Dybvad gør vitterligt at have fæstet til Chri
sten Pedersen, Lyngså, den mig tilhørende gård i Lyngså by i Al
bæk sogn, som hans fader Peder Jespersen sidst i fæste har bebo
et, og nu afstået! hvilken-gård af hartkorn ager og eng 2 td. 2
skp. 1 fjk. 2 alb«, der tillige med gårdens tilliggende er det
samme som i forrige fæsters tid, bemeldte Christen Pedersen under
sin livstid, på lovlig måde ifæste nyder, bruger og beholder på
følgende vilkår:

1. Fra 1 maj 1833, og fremdeles i fæsterens livsførelses tid,
svarer og præsterer han til anerkendte forfaldstider, alle kon
gelige, mølle og kommuneile skatter, samt andre offentlige byrder
som enten nu, eller fremefter påbydes, af gården, dens hartkorn
og familie, uden udgift for husbonden i nogen mulige måder.
2. Betaler årlig til datto og hvert års Mortensdag landgildepen
ge 12 rbd., skriver tolv rigsbankdaler sølv.

3. Skal fæsteren efter tilsigelse, årlig slå, rive, ilandbjerge,
og på de anvisende måder - tyndt grøn -, afgrøden af det betænkte
og gården for ham tildelte eng skifte i Dybvade Hovedgårds mark
som hans fader har bjerget, hvilket arbejde ansættes til 4 gang
dage og 1 spanddag.
4. Gårdens påstående bygninger, og den med gården værende besæt
ning, inventarium, sæde- og tærekorn, holdes fæsteren god for i
den stand som efter indfæstede syns- og taxationsforretning blev
ham overleveret! og således ved fratrædelse eller dødsfald, af
levere det fæstede igen på anordnet måde, som følger af at fæ
steren sig dertil har midstet ejendomsret.

5. Fæsteren må ej gøre fremleje af gårdens bygninger eller jor
den, ej heller lade nogen slags foder, gødning eller tørv derfra
bortkomme, derimod skal han dyrke og behandle jorden og ejendom
men forsvarlig og vel, og samme ej til udligt anvende.
6. De bestemmelser der var indgåede eller fastsatte angående ve
derlag, for den gården påhvilende tiendepligt, er fæsteren plig
tig at opfylde.
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7. Fæsteren tilsvarer, og i sin tid bevarer den sødstands, det
som somså nu er indgået skriftlig fororning, han forbinder sig
til! således og til den tid for ham bestemt, uden nogen udgift
eller ansvar for husbonden.
8. Skal fæsteren forsyne sin fader Peder Jespersen, med anstæn
dig og fornøden underholdning, husværelse, varme og pleje i syg
domstilfælde sålænge han lever, og i tilfælde han ikke finder sig
tilfreds med opholdet, da indrette ham forsvarlig huslejlighed
og årlig levere ham 1 tønde 4 skæpper rug og 1 tønde 4 skæpper
byg, godt og sundt korn, samt behørende ildebrændsel, og desuden
det halve af en kande mælk, samt føde og græsse for ham, et får
med yngel. Alt uden nogen betaling, eller godtgørelse.

9. Viser husbonden og hans udsendte, pligtig gørighed og lydighed
og i sig de nævnte tilfælde, rette sig efter loven.
Alt under denne sin fæsterettigheds fortabelse, gør fæsteren i
een eller flere af disse posters overtrædelse, måtte gøre sig
skyldig, sam desuden undgældelse efter lovens beskaffenhed.

Af den akkorderede igdfæstning er til ret da 5o rbd., skriver
halvtredsindstyve rigsbankdaler sølv, der tilligemed alle på fæ
stebrev og synsforretning opprodation i mulige måder medgående
omkostninger, samt formenlige skriverpenge, betales af fæsteren
ved fæstebrevets modtagelse.
Til bekræftelse under min hånd og segl.
Dybvad den 3o maj 1833

L.Gleerup
Syns- og taxationsforretninq.
Ar 1833 den 28 mai indfandt undertegnede gårdmænd Peter Sørensen
af Agersted og Jens Andersen af Nørholt, begge af Voer sogn, Voer
gård gods, sig hos nye fæster Christen Pedersen i Lyngså by i Al
bæk sogn, under Dybvad gods, for ifølge forordningen af 8 juni
1787 at afholde en lovlig syns-og taxationsforretning over be
nævnte gårds bygninger, besætning, inventarium, sæde- og tærekorn
m.m.
Ved forretningen var tilstede på godsejerens vegne forval
ter Sørensen fra Dybvad, samt fæsteren Christen Pedersen, Vor be
dømmelse blev fremsat således.
Bygningerne :

Våningshuset norden i gården bestod af 12 fag med udskud for hele
nordre side og 7 fag ved sydsiden, 34^- alen lang,„lo alen bred i
vester ende og 8-j- alen bred i øster ende(ca.l32 rn ), indrettet
fra Öster ende, 3 fag til en stue, forsynet med 3 vinduer og 2
faste sengesteder.
3 fag til dagligstuen, forsynet med 2 alkove sengesteder, 2 fas
te bænke, 2 faste hylder, 4 vinduer i tvende karme, et lidet kam
mer vsten for førnævnte, 2 vinduer og loft over, foruden et al
kove sengested.

3 fag til køkken og bryggers, forsynet med bageovn og skorsten af
1er og de øvrige 3 fag til lynghus og tørvehus og et lidet kammer
i udskudet.
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Bygningen er opført af blandingstømmer - bøg og fyr, klinede væg
ge og stråtække, forsynet med loft over 6 fag,samt fornødne døre
og skillerum, i middel bygningsstand.
Behøves til reparation 4
læs rug, der forventes i natura.
-j tylt lægter 5 mark.
Arbejdsløn til tækkermand og håndlanger 1 rd., ialt 1 rd. 5 mark
B. Laden sønden for nr.A, bestod af 8 gulve og en taske ved øster
ende, samt udskud ved begge sider, 33^ alen lang og 17 alen bred
(242 mZ)
Indrettet således: brugtes til vognhus, og det øvrige til lade og
tærskelo, forsynet med fornødne porte og døre, opført af samme
slags matrialer og i samme bygningsstand som nr.A, der var følgen
de mangler.
3 stk. 16 alen 5 tommer tømmer 2 rd. 3 mark.

C. Heste- og kostald et hus ibygget nr.B i vestre ende, består
af 5 fag og en taske, samt udskud for begge sider, 16 3/4 alen lang og lo-£ alen bred( ca.66 rn )

Indrettet til heste og kostald, samt fåresti, forsynet med fornød
ne døre og skillerum, samt indretning som heste og kostald, er
opført af lige slags matrialer som nr.B og i lige bygningsstand.
Mangler 2 stk. grantræer a 2 mark 8 sk. ialt 5 mark.

Arbejdsløn for manglingen af B og C 1 rd.
6 rd. 1 mark

Summa bygfæld

Besætninc ) oq qårdredskaber som fæsteren blev overladt :

1
1
1
1
1
1
1
2
2

1
1
4
2
2
2
1
1
1
1
1
1
6

7 år
tt
n
g tt
brun hoppe med føl
brunskimlet hest 2 år
beslagen vogn med åssæt, hække, lad,læs
sestang, møgfjeld og anden tilbehør
trævogn med lignende tilbehør,undtagen
åssæt
plov med tilbehør
harver med jerntænder
høleer med drag
drættetøj til 4 bæster
hakkelskiste med kniv
sandstik
river
spader
grbe og 2 skovle
forke
dragbøre og en hjulbøre
slibesten med jernsæt
”
”
træsæt
hammer, 1 hovtang, samt brod søm
loftstige
vandtrug og en spand ved brønden
stk. kornsække
brun hest

Summa besætning

sølv
3o rd. o mark
3o «
0 ft
ff
3o
o ff
TT
16
0 ff
24
15
4
3
3
4
2
o
0
o
o
o
0
1
o
o
o
o
2

TÎ

o

TT

o
0
4
2
o
o
1
3
5
4
3
5
o
3
3
1
3
3

TT
TT

TT
TT

TT
TT
TT

Tf
Tt

TT
tf

Tf
Tf

ft
Tt

ft

ff

ft

Tf
ff
ff

ff
tf
tt

Tf
ft
Tf

ff
tf
ff
ff
ff
ft

ff
ft
tf

17o rd. 4 mark

Hvilken besætning og brugsgenstande vi anser at være fuldkommen
tilstrækkelig til gårdens drift og offentligt arbejde, m.m.

Som inventarium blev fæsteren overdraget;
1
1
1
5
1
1
1
2
1
1
1
1
1

sortringet ko 6 år
gråringet
ko
7 år
gråringet qviekalv
stk. får med lam
spisebord med fod, med skuffe
sengs klæder, bestående af 2 dyner,
2 puder og et par lagner
kobberkedel i grube på 4 skp. rum
bryggekar og et bærkar
jerngryde
strippe
degntrug
øltønde
ildtang
Summa inventarium

12 rd. o mark
12 it
0 tt
4 tt
0 tt
2 tt
8 n
tt
o tt
1
18
6
1
1
0
0
0
o

tt
tt
tt
tt

tt
tt
tt

tt

0 »
o tt
2 tt
o tt
1 tt
4 tt
4 tt
1 "

8 sk.

65 rd. 2 mark 8 sk

Sæde- ogi tærekorn:

Sædekorni 5 td. rug, 2 td. byg og 5 td. havre, nedlagt i jorden.
Tærekorn til 4 personer: 2 skæpper rug, 2 skæpper byg månedlig
pro persona fra dato til indhøstning sker, forefindes i natura.

Af ildebrændsel forefandtes det fornødne for et års forbrug. Den
ne syns- og taxationsforretning er afholdt efter normal takst.
Peder Sørensen

Jens Andersen

f*led forretningen forevist.
1*1. Sørensen

Christen Pedersen
med ført pen

Johan Christian Heiberg
Kongelig majestæts byfoged og byskriver i Sæby kjøbstad, samt
herredsfoged og herredsdommer i Dronninglund herred.

Christen Pedersen blev gift med Johanne Simonsdatter, der ikke
synes at stamme fra Albæk sogn. Hun døde den 26 sept.1847 og al
lerede den 3o decb. .samme år gifter han sig med kun 24 år gåmle
Karen Margrethe Hansdatter, der var født den 3 august 1823 som
datter af selvejergårdmand Hans Jørgensen, Sanden og hans for
lovede Maren Andersdatter(de blev gift 9 novb. s.å.).

Godsejer cand. jur. Adolf Winkel, Dybvad Hovedgård, ved forval
ter J.H.Kempel, solgte den 19 marts 1874 i henhold til købekon
trakt af 22 juni 1872 den Christen Pedersen hidtil ifæsteboende
gård til dennes svigersøn Lars Peter Andersen for 26oo rd. Der
medfulgte andel i matr.nr.lo2.
Der blev i forbindelse med handlen oprettet en aftægtskontrakt
immellem Christen Pedersen og hans svigersøn og det var i mod
sætning til hvad vi så i 1833, da aftægtsbetingelserne kunne
nedfældes på § linier, et omfattende juridisk dokument og for at
illustrere den kolSsale velstands stigning der havde fundet sted
i de mellemliggende 4o år, bringer jeg aftægtskontrakten i sin
fulde ordlyd.
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Aftægtskontrakt
Efter overenskomst med min svigerfader Christen Pedersen som har
afstået sin fæsteret til den af ham hidtil beboede og mig nu til
hørende gård matr.nr.7 i Lyngså by, Albæk sogn, samt overdraget
mig sin besætning, inventarium, ind- og udbo, allene med undtagel
se af hvad han og hans hustru Karen Margrethe Hansdatter af ind
boet måtte behøve til deres husholdning og beboelslejlighed såsom
2 sengesteder med sengeklæder, en kakkelovn, nødvendige køkken og
bryggersredskaber eet.

Som vederlag derfor forpligter jeg Lars Peter Andersen mig her
ved til at forsørge bemeldte mine svigerforældre så længe de le
ver med forsvarlig husly, føde, klæder, opvartning og pleje så
ledes som jeg og min familie selv nyder det og ligeledes at for
sørge mine svigerforældres tvende jüngster sønner Peter Julius
Christensen og Anton Johan Christensen indtil de bliver konfirme
ret.
Skulle mine svigerforældre ikke finde sig tilpads med således
sammen med mig og min familie, da forpligter jeg mig og efterkom
mende ejer af bemeldte gård, såsnart mine svigerforældre med 6
måneders varsel forlanger det at yde og præstere dem følgende
aftægt så længe de lever.

a
Fri beboelse i et i eller ved gården dertil indrettet hus,
hvilken beboelseslejlighed skal bestå af 2 stuer, hver stue
mindst 6 alen lang og 5 alen bred, 1 sovekammer og køkken med
ildsted, skorsten og bageovn, samt et rum til ildebrændsel. Be
boelseslejligheden, der skal være forsynet med fjelleloft, mur
stensgulv, de fornødne døre og vinduer holdes såvel ind- som ud
vendig vedlige af aftægtsyderen.
Id Til ildebrændsel leveres aftægtsfolkene årlig til almindelig
tørvebjergningstid 6 læs overtørv a lo snese pr. læs. 6ooo knoptørv af en sådan størrelse som det i almindelighed er brugt, samt
et læs lyng, det tørt frit tilkørt og indbragt i hus.

c Aftægtsfolkene forbeholder sig fri og uhindret adgang til og
benyttelse i forening med aftægtsyderen af gårdens brønd.

Aftægtsyderen er forpligtet til at anvise aftægtsfolkene og uden
godtgørelse at overlade dem til brug deres livstid et stykke jord
af 7 skæppe lands størrelse til have ved aftægtsboligen.
d
Årlig 12 rd. i penge, 4 td. rug, 2 td. byg, 1 td. soltørefebygmalt, 3 td. kartofler.

Samt levere hver 1 november og 1 maj, hver gang med halvdelen,
2 lispund mellemflæsk, 2 lsp. lammekød, 2 lsp. talg, 2 lsp. smør,
1 lsp. ost, 6 snese æg, rødspætter, 2 snese kuller, som leveres
hvert år i oktober måned! 6 pund kaffe, 6 pund cikorie, B pund
kandis, som leveres med'
pund hver måned den 1 i måneden, eller
i stedet derfor at aflevere penge derfor efter priserne i nermest
købstad, 4 snese æg leveret 1 april. 1 skæppe grov salt. ? skæp
pe fint salt, som leveres 1 okt. Daglig 2 potter nymalket mælk.

Alt leveret aftægtsfolkene til de anførte tider frit på aftægts
boligen og med gode sunde og forsvarlige varer. Til indkøb af
hør betales aftægtsfolkene hver 1 oktober 2 rd. 3 mark.

For aftægtsfolkene foder og græsser aftægtsyderen 22 får med års
yngel lige med sine egne får. Når fårene på grund af alderdom
eller anden årsag må ombyttes,, sker dette for aftægtsyderens reg
ning imod at han beholder dëa!f gående eller kasserede får.

6
De af aftægtsyderen således indsatte får skal være unge, gode og
forsvarlige og af mindst lige så gode slags som de afgående.

e
Aftægtsyderen befordrer aftægtsfolkene med gårdens bedste be
fordring årlig 2 gange til Albæk Kirke, befordrer deres korn til
og fra mølle, samt yder dem i sygdomstilfælde omhyggelig omsorg
og pleje og når de begærer det henter præst og læge til dem og
endelig besørger han dem efter deres død hæderligen begravet ef
ter efter egnens skik og brug.
Aftægtsfolkenes begravelse be
koster aftægtsyderen dog kun forsåvidt at aftægtsfolkenes afterladenskaber uden andet vederlag overdrages ham når den sidste af
aftægtsfolkene er død.

f
Når den ene af aftægtsfolkene ved døden afgår bortfalder det
halve af den i post d anførte aftægt med undtagelse af talgen.
g Skulde aftægtsfolkene ønske at fraflytte gården og tage bolig
andetsteds, da er de berettige dertil og aftægtsyderen skal i så
fald være pligtig at levere dem de anførte præstationer hvor de
tager ophold, når opholdstedet ligger inden 2 mils afstand fra
aftægtsgården og bortfalder da retten til beboelsseslejligheden,
haven og den i post e omtalt kørsel uden vederlag, forsåvidt af
tægtsfolkene får mælken og ildebrændselet, der i så fald ligele
des bortfalder, erholder af aftægtsyderen et passende vederlag i
penge som betales aftægtsfolkene årlig 1 maj og 1 november, hver
gang med halvdelen.
Når aftægtsfolkene således fraflytter aftægtsgården, og de måtte
ønske at medtage deres førnævnte jüngster sønner Peter Julius og
Anton Johan skal aftægtsyderen, i stedet for at yde bemeldte børn
som foranmeldt røgt, klæder og pleje betale aftægtsfolkene dertil
16 rd. årlig indtil børnene bliver konfirmeret, hvilket beløb er
lægges 1 maj og 1 november,hver gang med halvdelen.
h Aftægtsyderen udreder til aftægtsfolkenes efternævnte 4 børn
Hans Christian Christensen, Christian Christensen^ Peter Julius
Christensen og Anton Johan Christensen til hver af dem 1 ko, 1
får og 1 sengsklæder, sidstnævnte til værdi mindst 3o rd., og
bliver bemeldte ko, får og sengsklæder at leverer på anfordring
hver især, når som han fyldte sit 24he år.
Køerne og fårene leveres således at aftægtsyderen forlods udta
ger af sin ko- og fårebesætning 2 køer og 2 får, hvorefter børne
ne udvælger af besætningen som før ommeldt 1 ko og 1 får. Skulde
nogen af de nævnte børn dø forinden 24 års alderen, da bortfalder
for den eller deres vedkommende ydelsen af nævnte ko, får og
sengs klæder.
Til sikkerhed for nærværnede aftægtskontrakts nøjagtige og promte
opfyldelse i enhver henseende pantsætter jeg, Lars Peter Andersen
hermed med prioritet næstefter 2ooo rd. den mig ifølge købekon
trakt af 22 juni 1872 tilhørende gård i Lyngså ansat under matr.
nr.7 under Lyngså by mfl. steder, Albæk sogn, Hjørring amt for
gammel skat 15 rd. 7o sk. og hartkorn 3 td. o skp. 1 fjk. 2 1/4
album, med påstående bygninger, besætning, inventarium, sæd, avl
og afgrøde og i tilfælde af ildsvåge bygningernes assurancesum.

Den årlige aftægt ansættes med hensyn til det stemplede papir så
ledes.
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beboelseslejlighed med have
ildebrændsel
penge
4 tønder rug
2 ”
byg
1 ”
malt
3 ”
kartofler
2 lispund flæsk
2 ”
fårekød
1 ”
talg
2 ”
smør
1 ”
ost
rødspætter og kuller
kaffe, sukker og cikorie
salt
mælk
æg
hør
befordring eet.
2 får med yngel
børn i kost og pleje

ialt

12 rd*
13 TT
12 TT
26 TT
lo TT
6 TT
6 TT
4 TT
4 TT
3 TT
8 TT
2 TT
3 TT
4 TT
1 TT
22 TT
blækklat
2 TT
5 TT
lo TT
5o TT

oo sk
0 TT
o TT
4 TT
88 TT
o TT
o TT
64 TT
0 TT
0 TT
0 TT
0 TT
32 TT
64 TT
0 TT
78 TT
8o TT
48 TT
o TT
o TT
o TT

2o7 rd •

74 sk

som 5 gange taget udgør
lo38 rd. 82 sk
hvortil kommer begravelsesomkostninger
4o TT
o TT
TT
o TT
til sønnernes 4 køer. 4 får oq 4 sengsklæder 294

ialt

1372 rd. 82 sk

Det bemærkes med hensyn til den pantsatte ejendom at 1/6 bankhæf
telsen forrentes og at præstetiende og smårenter ved forordning
er omsat til fast årlig afgift.

Således indgået bekræftes med underskrift. Voergård d.14 spt.1872

Lars Peter Andersen
Til vitterlighed
Kempel

Christen Pedersen
m. f « p •

Anders Pedersen

Lars Peter Andersen, der var en søn fra Toftegård i Lyngså og
gift med Christen Pedersen datter Maren Christensen, købte som
før nævnt Madsgård pr. købekontrakt den 22 juni 1872 for 26oo rd.
hvoraf loo rd. betaltes ved kontraktens underskrift og 5oo rd.
betaltes pr. 11 decb.1872. Restkøbesummen 2ooo rd. blev stående
i gården som 1.prioritet til 4 % rente og var forfalden senest 11
juni 1882. I tilfælde af salg var restkøbesummen forfalden til
ubetaling, den efter salget næst efter følgende termin. Handels
omkostninger såsom stempelmærker(-J %) og 2 % til godsforvalter
Kempel for at skrive papirene, skulle udredes af køberen el/ene.
Lars Peter Andersen måtte havde fået betænkninger med hensyn til
at overtage den store gård med den omfattende aftægt m.m,, for
den 19 martas, samme dag som skødet blev tinglyst, mageskiftede
han med Niels Christian Kragh, Nordost, der havde den mindre ejen
dom, der var skyldsat under matr.nr.7b mfl. i Nr.Voerså, dog be
holdte han den sønder eng, der blev frastykket under matr.nr.7b
Lyngså og lagt til ejendommen i Nordost.

Handlen skete uden erlæggelse af kontant købesum. Parterne over
tog hinandens gæld. De 2ooo rd. som godsejer cand. jur.Adolf Win
kel, Dybvad Hovedgård havde stående som 1»prioritet.i Madsgård og
som var forfalden ved ejerskifte fik lov at blive stående mod at
betale 1 % mere i rente.
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Lars Peter Andersen, der de første åre han var i Nordost var sko
mager samtidig med hanrî^ndbrug, var een af de få i Lyngså der
kørte med stude. Han var en meget ivrig og aktiv venstre mand,var
således i bestyrelsen for den gamle demokratiske forening for Al
bæk-Voer, der var stiftet i 1885 og blev ophævet den 2 april 1898
men aflast af en ny der var stiftet 14 dage tidligere(12,3.1898.)
Også her var Lars Peter Andersen i bestyrelsen.
Niels Christian Kragh solgte den 1 febr.1877 til Peder Pedersen
Nørgård, men der findes ikke noget skøde fra denne handel på lo
kal plan, så jeg kender ikke prisen.

Peder Pedersen Nørgård købte jord til 14.6.1877, 22.12.1892, 29.
1.1893, 7.8.19o2 og 29.8.19o7. Hans hustru Stine Marie Nørgård,f.
Larsen døde den lo juli 1918 og selv døde han den 29 januar 1919.
Gården blev overtaget af arvingerne Niels Peter Nørgård, Jens
Frederik Nørgård, Christian Johan Nørgård og Jørgen Petrus Nør
gård den 2o juli 1922.
Christian Johan Nørgård blev siden eneejer og solgte den 1 marts
1961 til Niels Haugård Nielsen, Sæby Jernstøberi, der købte yder
ligere jord til og solgte den 23 marts 1977 til aptselskabet
Farum Houegade 15, der den 28 febr,198o blev ændret til Høm To
talbyg A/S, der gik konkurs den 24 novb.1981. Madsgård blev ved
tvangsaktion den 5 april 1984 overtaget af Frederiksborg Bank for
ejendomsskylden 4.625.ooo kr.

Frederiksborg Bank blev som bekendt ændret til Kronebanken og ifølge meddelse i Vendsyssel Tidende den 2 januar 1985 var Mads
gård solgt.til Nordisk parcelhusbyggeri A/S for 4.625.ooo kr.

7a
39.9943 m2
8c
2.27o3 ’’
22e 12.6978 ”
61g
8534 "
21g
1.3500 "
22ae
1.4355 "
22af 2.8660 ”

Matr«nr,8a Lyngså
Niels Nielsen købte den 3o januar 1845 og efter hans død fik en
ken Margrethe Larsdatter adkomst til gården den 26 april 1867 og
solgte den 13 juni s.å«, skødet tinglyst den 25 maj 1871, til søn
nen Lars Nielsen, der den 2 febr. s.å, købte parcellen 36d for
275 rd, og den 3o okt,1873 frastykkede han parcellen 8b og mage
skiftede denne med 35d fra Lyngså mølle uden byttesum. Solgte den
11 marts 1875 parcellen 35d 36d til Hans Chr.Andersen, Nr,Klit >
for 16oo kr, og parcellen 8d til Thomas Chr,Christensen for 4oo
kr,

Lars Nielsen solgte den 14 juli 1877 parcellen 8c til Peder Peder
sen, Nørgård for 4oo kr, og gården 8a 8e solgte.han til grd.Ande?
Christensen, Lyngsågård og Peder Christensen for 44oo kr., sidste
transporterede retten til første og jorden hører stadig til Lyng
sågård,

Matr.nr,8b
Jeppe Martinus Jeppesen købte den 3o okt,1873 og mageskiftede den
28 juni 1877 med Jens Peter Jensen fra Hals, arvefæsteret på en
del af 22,

Matr,nr,9c mfl. Lyngså

Husmand og skrædder Peder Pedersen Madsgård købte parcellerne 9c
9d, tilsammen i hartkorn til 2 skp, o fjk,
alb., den 25 juni
1858, skødet lyst den 14 oktober s.å, og den 27 juli 1876 købte
han parcellen 7c og solgte den 2o juli 1889 til Anders Chr.Jør
gensen, Lyngså for 14oo kr,, der den 19 december s.å. købte par
cellen 38c og solgte s.d, noget til Jacob Chr.Christensen fra
Voerså for 65o kr.(7d 9g)
Anders Chr,Jørgensen, Lyngsågård solgte den 24 december 1891 til
Lars Christian Christensen af Lyngså fælled for 13oo kr,, men 9d
hører stadig til Lyngsågård matr.nr.5a mfl.
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matr.nr.7d mfl. Lyngså

Jacob Chr.Christensen købte ejendommen matr.nr.7d 9g den 18 de?
cember 1889 og solgte den 4 februar 1892 til.landpost Niels Poul
sen for l.ooo kr., der medfulgte 2 kakkelovne, 1 komfur og 1 grue
gryde•
Niels Poulsens enke Ane Marie Jensen solgte den 7 januar 1897 til
Jens Jensen fra Iskov for 8oo kr., der den 6 september 19oo købte
parcellerne 8e 8f og mageskiftede den 28 januar 19o4 med Peder
Chr.Hansen, der har matr.nr.9o Lyngså, der den 21 november 19o74o sælger til Jens Peter Jensen, Lyngså fælled for 15oo kr. Sælge
ren boede da i Tårs.

Jens Peter Jensen solgte den 23 januar 1913 til Johannes Nielsen,
Havsig for 19oo kr«, med undtagelse af en særskildt beliggende
byggeplads under 8e, der får 8g, se denne.
Johannes Nielsen solgte den 19 juni 1913-368 til Peter Nielsen,
Lyngså for 2ooo kr., der den 19 august 1915-991 solgte til Jens
Peter Pedersen for 16oo kr.
A.Pedersen solgte den 19 august 1936 til Arnold Pedersen, skifte
rets adkomst for Annelise Christensen og 15 andre arvinger den 15
februar 1974, s.d. arveudlægsskøde til Manfrad Pedersen.

7d
8e
9g
9h

4oo
5o
44o
2oo

m
-

Madsqård

matr.nr.8d mfl. Lyngså
Thomas Chr•Christensen købte matr.nr.8d den 11 marts 1875 for 4oo
kr.(parcel) og solgte den 3 april 1879 til Morten Severinsen, der
den 12 juni 189o solgte til Rasmus Christensen for 3oo kr., der
den 3o juni 1892 solgte til Niels Chr.Larsens enke Kirsten Chri
stensdatter, der den 18 januar 19o6 solgte til mølleejer Jacob
Christensen for 2oo kr.
Ole Peter Jensen solgte den 28 april 1964 til N.Haugård Nielsen,
der den 29 juni 1966 købte parcellen 9e af Esther Bæk og den 1'
april 1964 havde han købt matr.nr.16ad af Harald Frost og den 18
juni 197o købte han matr.3g og solgte den 23 marts 1979 til Farum
Hovedgade 15 A/s, der den 28 februar 198o blev til A/S Høm Total
byg, konkurs 24 november 1981, tvangsaktion 19 maj 1982, Frederik
borg Bank 5 april 1984, Kronebanken fra.22 april 1985.
8d
4.4264 m2
9e
4.4193 16ad
9.638o 3g
11.2220 -
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Østkystvejen lo9
matr.nr.8g mfl. Lyngså
Karetmager Jens Peter Jensen 21 november 19o7, se 7d, løsøre 29
januar 1914-2317. Købte parcellen 9h den 16 november 1931 og par
cellen 9L den 24 juli 194o.

Enken Dorthea Marie Jensen fik adkomst ved skifteretsattest den
1 maj 195o og solgte den 21 februar 1958 til Anton Andersen, der
den.118 marts 196o solgte til Chr.P.Jensen, der den 9 juni 1971
solgte til Ole Christensen.
o
8g
9o
9h
9L

i3oo
5o
6o
55o

m2
-
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MADSGÅRD
matr.nr.9a m£l. Lyngså
Madsgård blev efter den såkaldte landmålermatrikel fra 1682 sat i
hartkorn til 1 td. 1 skp. o fjk. 2 1/4 alb., der efter 1844 matri
kelen blev sat til 1 td. 3 skp. 1 fjk. 1 3/4 alb.

Madsgård var fæstegård under Dybvad gods og var efter midten af 17oo
tallet fæstet af Christen Jensen, der var gift med Inger Jensdatter.
Deres søn Peder Christensen blev født den 17 april 1775 og gift den
11 npvember 18o8 med Karen Pedersdatter. Han købte gården til selv
eje den 28 juni 18o9 ved følgende skøde:
SKJØDE.
Underskrevne Inger Vadum Salig Jørgen Gleerups til Dyfbad og Knudseje Skøde og afhænder fra mig og mine arvinger, til Peder Christen
sen. i Lyngså Bye i Albæk Sogn og Hans Arvinger, den mig i bemeldte
Lyngså tilhørende gård som beboes af hans moder Inger Jensdatter,
der står for hartkorn Ager og Eng 1 td. 1 skp. 2 1/4 alb.

Med .fuldkommen Ret og Rettighed som jeg nu i Samme Gaard nyde, in
tet i nogen maade undtagen, til nøjagtig fra sin side at opfylde
de pligter hand som Ejer Skylder sin Moder som fæste af ovennævte
Gaard.
Den mig for overberørt Gaard accorderede Kiøbesum 4oo Rdl., skriver
fire hundrede er mig af Peder Christensen betalt.

Thi forpligter jeg herved endvidere til mig og mine arvinger, at
hiemle og fuldkommen tilså ham og hans Arvinger denne Gaard frie for
hver Mands Tiltale. Som derpå med Rete kunde.

Til bekræftelse haver ieg dete mit udstedt Skiøde egenhændig Under
skreven og Forseiglet, samt desuden ombedet min antegen Laugværge
samt medunderskriver 2De Vitterligheds Vidner med mig at Underskri
ve og Forseigler.

Knudseje den 28 juni 18o9.
Inger Vadum

Salig Gleerups

Som Laugværge underskriver og Forseigle
Conrad Retders

Til Vitterlighed efter begiæring

Meylen

Peder Christensen

At der ej imellem os underskrevn har været oprettet nogen Skriftlig
kontrakt betræffende overmeldte Gaard, det vorde herved under Eds
ombud Attester.

Peder Christensen (LS)

Inger Vadum (LS)

Læst i Retten på Voergård Ting den 1ste September 18o9

H.Knustrup

J.Hermensen

For det Skiødes Expedetion ved Retten er betalt 1 rdl. 1 mk. 9^ sk.
Skrive Een Rigsdaler Een Mark Nie^ Skilling.
J.Hermansen

Peder Christensen overdrog omkring 1842 gården til sønnen Christen
Pedersen, der 16 juli 1868 overdrog det nord-vestlige hjørne af 9a
til høker J.T.M0ner i arvefæste for 5o år.

Christen Pedersen oprettede før sin død et testamente ”med min kjæ
re hustru Christiane Hansdatters samtykke”, hvori det bestemtes at
sønnen Peder Christensen skulle overtage gården mod at betale sine
søskende 800 rd, Christen Pedersen døde den 28 oktober 1872- 62 år
gammel og sønnen døde allerede den -1 august 1879 - 35 år gammel og
enken Johanne Andersen fik adkomst til gården den 18 september s.å.

Johanne Andersen solgte den 9 marts 19o5 til sønnen Christen Peder
sen Fladsgård, af hensyn til stempling ansattes værdien til 11.000
kr. Alt medfulgte, undtagen nogle indbo genstande som blev overdra
get datteren Christine Fladsgård ved gavebrev. Johanne Andersen kom
på aftægt på gården, der blev kapitaliseret'til 175o kr. og der
blev tilføjet i kontrakten ”bliver Johanne Andersen utilfreds med
ophold på ejendommen, skal hun i stedet have 33o kr. årlig, som skal
udbetales hende den første i hver måned med 27 kr.5o øre skadesløst
på hendes bopæl, stedse forud”.
Christen Pedersen Fladsgård var den 7 novb, 19o2 bleven gift med
Ane Katrine Andersen fra Nørre Knøsen og den 18 okt. 1917 købte
han parcellen matr.nr.11c for 3ooo kr. og den 28 august 1919
solgte han parcellen 9k til landpost Jacob Jacobsen for 4oo kr.
Johannes Jensen købte i 1937 og solgte den 14 januar 1947 til
Oluf Trangeled, der den 12 febr. 1949 købte parcellen 25i af Ernst
Snebang og solgte den 29 november 1969 til sønnen Børge Trangeled,
der den 7 juni 1982 solgte til Niels Flågård.

Sønder Klitvej 3o
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Snorreqården

matr.nr.lo mfl. Lyngså

Ejendommen matr.nr.lo blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn
til 1 td. 6 skp. 2 fjk. 2 3/4 alb. og gammel skatten var 9 rd.38
sk.
Jacob Severin Jensen købte ejendommen til selveje fra Voergård
den 23 december 1847 for 6oo rd. og købte siden flere parceller
til og solgte den 4 april 1872 til Jens Nielsen fra Horsens for
235o kr,, heraf var de 165o rd. for fast ejendom.

Jens Nielsen solgte den 25 juni 1896 til Ole Jacobsen Kongsbak
for 745o kr., alt medfulgte undtagen den under matr.nr.lo beliggende husplads og ejendommen fik nu lob som hovedmatrikelnummer,
Før salget bestod ejendommen af følgende:
gi. skat
9 rd. 38 sk
matr.nr.lo
hartkorn. 1 td. 6 skp. 2 fjk
2 3/4 alb
5 1- 2i±) o 2
3 72 - 97c o 1 12 1/2 o 81 - 26d o —
o 1o 35 2 3/4 o 125d o 1 3/4 o 33 Ole Jacobsen Kongsbak købte kort tid efter eller samtidig med
overtagelsen;, parcellerne 16L 37c af Jens Chr. Andersen, Nr. Klit
for 75o kr. og mageskiftede den 5 august 1897 med Emil Fredlev
Jacobsen, Smågårdene, der den 27 september 19oo-2 mageskiftede
med Jens Chr.aensen fra Ålborg. Udlæg 21 august 19o3-16.

Jens Chr.Jensen solgte den 27 juli 19o5-6 til Martinus Pedersen,
kaldet Beck fra Beckstedet i Lyngså for 6ooo kr.
Martinus Beck lagde tilsyneladen det meste af jorden til sin ejen
dom matr.nr.12a mfl. Lyngså, men i 1935 omtales Hans Larsen, Snor
gård .

Matr.nr.1oa

Elgod Larsen solgte den 2o august 1974 til Sinne Larsen

loa

658 m^
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Brandboltgård

matr.nr.11a mfl.
Brandboltgård blev efter den såkaldte landmåler matrikel fra 1688
sat i hartkorn til 2 td. 5 skp. o fjk. o alb. og forblev stort
set uforandret efter 1844 matrikelen. Hartkornstallene var da 2-5
2-1 1/4 og gammel skatten var 17 rd. 9o sk.

Voergård solgte den 7 januar 1875 til Anders Pedersen, den hans
fader Peder Andersen og dennes hustru Ane Christensdatter hidtil
ifæsteboende gård for 28oo rd. + aftægt til forældrene. •
Ane Christensdatter døde den 5 oktober 1889, 87 årgammel og Peder
Andersen døde den 21 september 1896, 93 år gammel.
Niels Peter Andersen købte d.en 13 juni 19o7 og solgte den 18 okt.
1917 en engparcel matr.nr.11c til Christen Madsgård for 3ooo kr,.
Niels Peter Andersens hustru Marie Andersen,f.Nielsen døde den 1
oktober 1919.

Ernst Snebang, Jørgensted i U.ndersted købte i 1935 og solgte den
3 december 1953 til Kaj Arne Albertsen.

Sønder Klitvej 6
11a 26.6260 m2
6og
265o ”

matr.nr.llb

749 m

2

Lynqsåfælledvej 14
matr.nr.11c mfl.
Anton Peter
11c 2.8640
38f 7.3840
38h 7.3o7o

Jensen købte den 3o august 195o
m2
"
"

Østkystvejen 112
matr.nr.llf

Kaj Albertsen sülgte parcellen til Erik Ramlov og Børge Verner
Ramlov den 2o august 1965.
llf 2,o99o m2
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Beckgården

matr.nr.12a Lyngså mfl.
Ejendommen blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 6 sk. o
fjk. o alb. og gammel skatten uar 2 rd. 54 sk.

Peder Pedersen købte den 9 august 1849 og solgte den 5 juli 1866
til Niels Jacob Frederiksen for 6oo rd., der den 11 marts 1869-14
solgte parcellen 12b til høker Jacob Peter Møller for 2oo rd.,par
cellen var beliggende i østre side af Lyngså by og skulle forenes
med matr.nr.25a.
Niels Jacob Frederiksen solgte s.d. ejendommen til Søren Pedersen
fra Lyngså for 45o rd.
Søren Pedersen havde ejendommen matr,13a
som han havde købt den 2o december 1855 og solgte den 4 december
1884 til Martinus Pedersen for 6ooo kr., undtagen for handlen var
1 ko-, 2 får og 1 lam.

Martinus Pedersen gav den rQ marts 1899 kommunen ret til at tage
grus af et aftalt stykke, prisen herfor var 15o kr., een gang for
alle og den 2 marts 1911 solgte han parcellen 13c til oprettelse
af ejendommen Rolighed, se den, og var da kaldt Marthinus Beck.

Chr.Peter Jensen solgte den 3 maj 1954 til Karl Oluf Mellergård,
der ii_1964 købte parcellen 7k.
12a
3.4631 m2
21b 18.3943 22c 1.5o51 25d 1.3913 26d 1.0694 37c
38c
94d 4.8815 7k
843o -

Østkystvejen 79

Rolighed

matr.nr.13c Lyngså
Marthinus Beck solgte den 2 marts 1911 parcellen til Christen Ma
thiasen, tidligere Nr.Klit, for 28oo kr. Parcellen blev skyldsat
under matr.nr.13c og i hartkorn sat til 1 skp. 1 fjk. 2 1/4 alb.

Christen Mathiasen tillagde ejendommen navnet Rolighed, der blev
tinglyst den 9 marts 1911. Den 9 januar 1919 købte han parcellen
matr.nr.lm n.ø. og solgte den 7 april 1921-24 til Niels Chr.Peder
sen for lo.ooo kr.
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Watr.nr.14a

Peder Pedersen havde en købekontrakt med Voergård angående køb.af
huset den 25 marts 1876, men fik først skødet udstedt den 14 okto
ber 188o, der blev tinglyst 14 okt.1881. Prisen var 3oo kr. og
hartkornet stod til 1 3/4 alb,
Peder Pedersen solgte den 9 januar 1885 til Christen Jespersen
for 3ooo kr., men forbeholder ret til en hedelod for 5o år,.byg
ningen stod nu på nordre ende af lodden, hvor køberen ikke har
nogen jord på nordre siden, men dog fornøden ret til at sætte sti
ge og plads til passage ved forefalden reperation af huset.
Christen Jespersen døde den 11 oktober 1893, 62 år gammel og en
ken Pauline Christine eller Kirstine Jespersen,f.Jensen fik ad
komst til ejendommen den 4 maj 1899 og solgte samme-dag et-jord
stykke til Hans-Chr,Christensen for loo kr. og solgte den 21 ja
nuar 19o4 til svigersønnen Johan Philip Lauritsen og gik på-af
tægt.

Johan Philip Lauritsen solgte den 22 december 19o4-44 til Steffen
Peder Larsen fra Lyngså for looo kr., der den 9.9.19o9-34 solgte
parcellen 14b fra, se denne;
Steffen Peter Larsen døde den 14 august 1916 og sypige Jensine
Marie Jensen(der tilsyneladen arvede ham) solgte den 3 april 1919
til grd.Johannes Nielsen; Havsig for 25oo kr., der den 6 april
1922 solgte til.Julius Nikolaj Christensen for 35oo kr.

Klatr.nr.14b 16r
Steffen PedersLarsen solgte den 9 september 19o9-34 parcellen 14b
til landpost Hans Chr.Hansen, der også købte parcellen 16r af An
ders Chr.Jørgensen.
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Siggården

matr.nr.15a mfl. Lyngså
Siggården blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 3 td. o
skp. 3 fjk. 2 alb. og gammel skatten var 19 rd. 93 sk.

Chr.Svendsen købte gården til selveje fra Voergård i 1844 for
1066 rd.Mads Jensen købte gården den 18 marts 1858, men om han købte af
Chr.Svendsen er usikkert. Mads Jensen solgte den 4 november 189714 til svigersønnen Jens Chr.Jensen for 11.9oo kr., iberegnet af
tægten .
Jens Chr.Jensen, hvis hustru hed Else Kathrine, mageskiftede den
17 maj 19oo med en hedelod og en englod fra matr.nr.21b, der fik
matr.nr.21d og den 7 august 19o2 købte han parcellerne lc 34d 35h
og fortsatte med at købe jord til den 21 december 19o5, 14 decem
ber 1916 og 7 oktober 1915.

Jens Chr.Jensen solgte den 6 november 1917 pr. købekontrakt til
Chr.Vanggård, Skelgården, Hans Pedersen, Store Langheden og Søren
Larsen, Mellekær for 58.ooo kr,, der den 11 juli 1918-1399 solgte
parcellen 15b til'forpagter Anders Chr.Nørgård, en særskildt be
liggende lod. Fladholt kaldet, for 35oo kr. og parcellen

15c til Simon Peter Sørensen, Lyngså for 5oo kr. pr. tønde land,
der blev lig med 2.541 kr. 43 øre, og parcellerne

15e 34g til grd. Jacob Christensen for 6oo kr. pr. tønde land,
der blev lig med 5.421 kr. 71 øre, og parcellerne
15d 21d til Niels Peter ^adsen for 475 kr. pr. tønde land, der
blev lig med 3,o36 kr. 66 øre og mageskiftede derefter hovedpar
cellen med Chr.Fisher Rasmussen, Krogens fælled.
Chr.Fischer Rasmussen solgte den 9 oktober 1919-lo4 til husejer
J.C.Rasmussen, Sæby og grd?.Thorvald Weinrich, Smedegård i Ørtoft
for 47.000 kr., der den 2o januar 1921-2244 solgte til købm. Ja
cob Chr.Christensen, Dybvad for 48.5oo kr. Ejendommen bestod da
af matr.nr. lc 15a 18£ 21a. Udlæg 15.9.1921-1635 og 22.9.19211658.
Senere blev Siggården overtaget af sagfører Carl Rømer, Sæby, der
den 28 juni 193o solgte til Valdemar Buchhave, der den 1 septem
ber 1939 købte parcellen 6b af J.H.Pedersen og parcellen le købte
han den 12 november 1948 af P.E.Bertelsen og den 27 maj 1948 køb
te han parcellerne 17f 18i af Hans Adolf Larsen.

østkystvejen 123
15a
lc
le
6b
17f
18i
IBo

8.0080
1.3228
59oo
4.o37o
3.4130
3.6119
1.1289

m
-

2
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Matr.nr,16a Lynqså
Ejendommen blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 td. 2
skp. 2 fjk. o alb. og gammel skatten var 8 rd. 42 sk.
Niels Christian Larsen købte den 21 juni 1855. Hans hustru Mette
Marie Jørgensdatter døde den 2o januar 1876 og den 22 februar1883 solgte han den nordre eng matr.nr.16k til Rasmus Christensent
for 12oo kr., køberen havde matr.nr.16i. Den 24 januar 1884 købte
Niels Christian Larsen parcellen matr.nr.16b.
Niels Christian Larsen døde den 5 august 1886 og enken Kirsten
Christensdatter fik adkomst til ejendommen den 5 juli 1888-3, der
da bestod af 16a 16b 16h 21c 37c 89c. Hun solgte s.d. parcellerne

16b 6n 6? 6q til Anders Chr.Jørgensen for 2ooo kr. og
19p til Svend Chr.Pedersen for looo kr. og
16L 16m 37c 89c til Jens Chr«Andersen, Nr.Klit for 2ooo kr. og

21c til Lars Peter Andersen for 4oo kr.
Niels Chr.Larsen enke, Kirsten Christensdatter solgte den 14 no
vember 1895 til Jens Peter Christensen af Lyngså for 16oo kr.

E .S.E.Philipsen købte 16a 16h den 16 august 19o6 og mageskifte'
den 12 januar 1911-13o med Christen Christensen, der den 9 febru
ar s.å. solgte til karetmager Knud Albert Christensen, med fade
ren Anders Chr,Christensen af-Endelt som kurator, for 2ooo kr.,
der den 11 april 1912-19 solgte til Chr.Nedergård for 2375 kr.

Chr.Christensen solgte den 17 november 1943 til Kristine Kristia
ne Christensen, der den 18 maj 1953 solgte til Peter Sahl Christen
sen mfl, der dagen efter solgte til Arnold Niemand Kingo Pedersen,
der solgte videre til Jens Carl Marinus Christensen, der den 13
oktober 1982 solgte til Oline Marie Christensen.

Matr.nr.16d Lynqså
Christen Jespersen adkomst 3o marts 1876, tilhørende lod af 16d,
sælger 29 januar 1885-20 til Christen Pedersen af Uggerholt for'
45o kr.
Får ret til inden for 5o år fra den 24 marts 1876 at
regne, for egen regning at bekoste og foretage udstykning og er
holde skøde på parcellen, tillige med den på stykket værende byg
ning.
Hans løsøre bestod bla. af 1 bilæggerovn, 1 klædekiste, 1
klædeskab, 1 bord og 3.stole.. Skal udrede 65 øre årlig.

Matr.nr.16o Lynqså

Christen Jensen Mørk solgte den 21 december 1916-2699 sin lejeret
til ugifte Birgitte Madsen for 8oo kr.
Ejeren Peder Pedersen solgte den 2o december 1923-2729 til fhv.
grd.Jens Andersen, Lyngså, der betalte Birgitte Madsen 2ooo kr.
for sin lejeret. Hvorefter hun købte ejendommen matr.hr.16g

Fhv.grd. Jens Andersen solgte den 19 marts 1925-2728.til sin husbestyreinde Maren Andersen for 2ooo kr,, kan blive boende.
bogstavet er lidt usikkert 16£ 16u ?

Matr.nr.16q Lynqså

Enken Maren Jørgensdatter solgte den 13 juli 19o5-59 til Niels
Chr.Pedersen med bygning for 5oo kr,, der den 27 september 1923
solgte til ugifte Birgitte Madsen for 35oo kr.

1

Lyngså
matr.nr.16b

1-2-3-1/4

gi.skat 8-62

Jacob Christian Christensen købte den 15 sept.1864. Han fik i
1872 tilladelse til at nedlægge gården og udstykke jorden i 5
parceller ifølge en plan landindspektør Schmidt havde udarbej
det. Indenrigsministeriets tilladelse kom den 2 okt.1872, dog
skulle der ifølge loven oprettes et såkaldt pligthus i stedet.
Han solgte den 9.1.1873 følgende, altsammen kontant og uden udstyknings-og handelsomkostninger for sælgeren.
16b
blev solgt til Andreas Hansen, Strandhavehus for 5oo rd.,
her medfulgte våningshuset med alt undtagen kakkelovnen, laden
beholder sælgeren, gårdspladsen, toftlodden og marken ovenfor
det såkaldte bjerg. Andreas Hansen transporterede straks ret
ten til skødet til købmand Jacob Peter Møller.

16c 3-0-1 3/4 2-5o, Hans Andersen, Lyngsågård købte et stykke
markjord kaldet Fladholtmark for 3oo rd., til forening med hans
gård matr.nr.4a
16d 1-1-1 1/4 I-08, Anders Christensen, Lyngsågård købte den
nordre epg, samt ladebygningen til bemeldte gård til nedbryd
ning og når den er nedrevet og bortkørt fra pladsen får køberen
ret til grundstene og indvendige gulvsten, men ikke den ydre
stenbro og eller logulvet. Prisen var 5oo rd. og jorden skulle
lægges til matr.nr.6a

matr.nr.16e 2-1-2 1-91, Lars Peter Poulsen købte til forening
med giatr.nr.2o for 45o rd.
matr.nr.16f 1-1-1 1/4 l-o9, købmand Jacob Peter Møller købte
den såkaldte søndre eng til forening med matr.nr.25 for 2oo rd.
Jacob Chr.Christensen med f.p.
Købte den 23 maj 1872-22 en carousel og lånte 600 rd. af hus
mand Christian Christensen i Elling sogn, der fik håndpant i
carousellen som Kro Jacob forpligtede sig til at holde brand,
forsikret, oliemalet og fremdeles vedligeholde i god og brug
bar stand.
S.N.Schmidt

16g købm.Møller solgte den 5.2.1874 det på parcellen værende
våmingshus og gårdspladsen fra 16b til Andreas Hansen, som har
taget det i brug, for 2oo rd. 2 alb. 13 sk.
16d Anders Christensen solgte den 3o marts 1876 en lod, til
takst 2, til Christen Jespersen for 3oo kr., et hus der findes
på grunden medfølger, indtil udstykningen er i orden skal købe
ren betale ejeren af 16d 65 øre årlig, som vederlag for skatter
og afgifter

16d A.C. sælger den 22.1.188o parcel 16i til Rasmus Christensen«
for looo kr, kontant, grænsende til havet
9.1.1873 og 3o.1.1873 nogle beboere havde søgt herredsfogden om
tilladels til dans og beskænkning, men afslået

retssag afl.17 okt.1872

fldam Frederik MoltKe

6.6.1872-13
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Lyngså
_ 2' ° ~
Q /,n
matr.nr.16a
89c
N.C.Larsen, Niels Christian Larsen købte jtlen 21 juni 1855
hustruen Mette Marie Jørgensd. døde den /o.1.1876, solgte den
22.2.1883 den nordre eng matr.nr.ifikkxxj* 16k til Rasmus Chri
stensen, der i forvejen har\16i for
kr. , købte 16b den
24.1.1884.
\
/
Niels Christian Larsen døde den 5 august 1886, enken Kirsten
Christensd. adkomst den 5 juli \888y5 til 16a 16b 16h 21c
37c 89c, sælger s.d. 16b 6n 6? 6q\tal Anders Chr.Jørgensen 5
for 2ooo kr. og 16p til Svend ChrZpbxIersen for looo kr. og

89c 37c 16L 16m til Jens Chr. AndersenX Nr. Klit for 2ooo kr. og
21c til Lars Peter Andersen foj 4oo kr

16a 16h Niels Chr.Larsens enke solgte den A4.11.1895 til Jens
Peter Christensen af L. fpryI6oo kr.
\

E.S.E.Philipsen adkomst ti/l 16a 16h den 16 august 19o6 mageskift
12.1.1911.130 med Christen Christensen , solgte'xjen 9.2.1911-21
til Knud Albert Christerysen, med faderen Anders Chr, Christensen
af Endelt som kurator flir 2ooo kr. var karetmager, solgte den
11.4.1912-19 til Chr.Nedergård for 2375 kr.

16g Niels Chr,Pedersen købte 13.7.18d5/^
16g 1 1/4 enken Maren Jørgensd. spïgxe den 13.7.19o5-59 til
Niels Chr.Pedersen for 5oo kr. méd bAgning, der den 27.9.1923
solgte til ugifte Birgitte Madsen for\35oo kr.

16a 127o m Ch\.Christensen solgte den 17.11,1943 til Kristine
Kristiane Christensen, dep den 18.5.1953 solgte til Peter Dahl
Christensen mfl.Ader dapen efter solgte til Arnold Niemand Kingo Pedersen, der solgte Xidere til Jens Carl Marinus Christen
sen, der den 13.loL198y solgte til Oline Marie Christensen.

Øst kys tve.jen 119
matr.nr.17a mfl. Lyngså

Ejendommen blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 td. 7
skp.
3 fjk. 2 alb. og gammel skatten var lo rd. 24 sk.

Rasmus Larsen købte ejendommen til selveje fra Voergård i 1844
for 7oo rd. og solgte den 19 februar 1846 til .Niels Christian Ras^
müssen, der den 4 marts 1852 købte parcellen 24d og solgte den 3o
oktober 189o-25 til plejesønnen Niels Peter Jensen for 7ooo kr.,
alt medfulgte undtagen 2 lam, 1 skatol, 1 dragkiste og 2 senge.
Niels Peter Jensen solgte den 15 december 1898 en englod matr.nr.
17b til husejer Peder Andersen for 18oo kr. Parcellen gik imqd
Kattegat.
Herefter bestod ejendommen af matr.nr.17a 24d 26f 61e.
01. P«, Je nsen solgte den lo april 1955 til Hans Adolf Larsen, adkomst

ved skiteretsatt. for Magdalene Larsen .den 24 oktober 1977, skifteretsatt. som adkomst, for Edith Jensen og Jens Larsen den 28 okt.
s.å«, der s.d. solgte til Magnus Andersen, der den 3o august 1983
solgte til Per Stausgård.
17a
61b

2.5230 m2
1383 -

...

Matr.nr.17q mfl.Lynqså
Lindhart Bønlykke og Jørgen Poulsen solgte den 29 oktober 1966 vtil Niels Chr.Andersén mfl., der den 11 september 1975 solgte
til medejerne Aksel Andersen og Karen Andersen.
17g l.ll*o5 m2
18s 1.4294 25ae 2.4247 -

parcel af 17c
- -18c
- 25b

Matr,nr.17c 18b Lynqså

•
Rasmus Christensen købte den 7 februar. 19ol og .17 dece.mber 19o4
og solgte den 14 juli 19o4-24 til Søren Chr.Jensen af Nybro for
23oo kr., der den 19 juni 1919-793 solgte parcellerne 17d 18r til
Jens Sørensen for 4oo kr. Det var med en husbygning med kakkelovn
og komfur.

Østergård

matr.nr,18a mfl.Lyngså
Østergård blev efter den såkaldte landmålermatrikel fra 1688 sat
i hartkorn til 1 td. 6 skp. 2 fjk. ? alb., der efter 1844 matrike
len blev sat' til 1-7-1-3/4 og gammel skatten var lo rd. 24 sk. og
fra et tidligt tidspunkt hørte parcellen 6d til og gårdens samled
hartkorn var da 2 td. o skp. 2 fjk. o alb. og gi.skatten 12 rd.
4o sk.

Sognefoged Jens Larsen havde gården i fæste fra før midten af for_
rige århundre. Den 2 november 1847 blev gårdfæster, enkemand og
sognefoged Jens Larsen, 52 år, gift med Ane Marie Pedersdatter,
28 år.

Voergård solgte de’n 12 februar 1874 den Jens Larsen ifæstéboende
gård til -Peder Christian Christensen for 9oo rd., heraf 4oo rd.
ved kontraktens underskrift. Jens Larsen kom derefter på aftægt
på gården, hvor han døde den 28 februar 1875, 81 år gammel.
Peder Christian Christensen, der var gift’ med Ane Johanne Mads
datter, bortlejer den 19 juli 1883 en byggeplads til Christen
Christensen for 49 år og solgte den 18 november 1893 til sønnen
Jens Peter Christensen for 6.3oo kr., der den 7 februar 19ol solg
te en husplads af 17 og 18 til Rasmus Christensen, der har 16b
16h, for 6oo kr.

Jens Peter Christensen solgte den 16 august 19o6 til E.S.E.Philipsen, der den 3 november 1910-29 solgte den nordre eng, der
grænser mod havet, matr.nr.18i, til Ole Frederik Pedersen, Lyng
så fælled, for 24oo kr. og parcellen 18k, også strandeng til sam
me for 16oo kr. og 18a til Peder Chr.Christensen, der har ejen
dommen matr.nr.23d 6od og lagde det købte under sin gård, se den
ne. Prisen for 18a var 26oo kr..
Efter yderliger at havde solgt nogle byggegrunde, mageskifte
Philipsen den 2 februar 1911-65 med murer Svend Svendsen, Voerså
og får 16n s?ø. del Albæk sogn, der til gengæld fik byggegrunde
ne! 18c I8g-18h i Lyngså og solgte straks 18g til Peder Chr.Ole
sen for 3oo kr. og noget til Jens Chr.Pedersen for 4oo kr. og
6d 18m til Chr.Peter Pedersen for 425 kr., men tilbage til 18a,
der som nævnt blev sammenlagt med 23d og 6od.
Matr.nr.23d mfl.Lynqså

Smed Niels Christensen købte ejendommen den 24 maj 1855, der kun
var sat i hartkorn til 2 skp, o fjk. o alb. og gi.skatten var 1
rd 44 sk. og solgte den 8 april 1869 til ^asmus Christensen for
3oo rd., uden smedværktøj, der forpligter sig til at levere Søren
Nielsen Kold, 2 skp. byg m.m. årlig og den 9 august 1869 købte
han parcellen 35e og den 11 januar 1872 købte han parcellerne 6od
6p.

Chr.Peter Christensen købte ejendommen, der nu bestod af 23d 6p
6od, den 3 december 19o3 og solgte den 27 juli 19o5~25 til brode
ren Peter Christian Christensen for 6.59o kr., der den 3 novem
ber 1910-29 købte parcellen 18a for 24oo kr. og lagde under sin
gård. Deklaration 25 august 1910-24.
Peter Christian Christensen solgte den 1 november 1933 til sin
søstersøn Peder Pedersen.
Egon Åen solgte den 14 juli 1976 til
Jytte Jensen,

Østkystvejen 19o
18a
6p
27n
2ob

7,6681
1.7o29
2.6280
1,136o

m2
-

Østkystvejen 14o
matr.nr.18d mfl. Lyngså

E.S.S.Philipsen købte 18d 16 august 19o6 og den 8 februar 1912
købte han parcellen 18h af Svend Svendsen for 2oo kr. og solgte
den 27 juni 1912 til købm.Jørgen Peter Jørgensen, med påstående
bygninger for ,33oo kr., der den 7 december 1916 mageskifter par
cellen 18p med 18n med Peter Chr. Olesen og solgte den s.d. par
cellen 18o til grd. Jens Chr,Jensen for 17oo kr.

Købmand Jørgen Peter Jørgensen var den 3o november 1897 b.leben
gift med Karen Marie Sophie Ottesen fra Lyngsågård f.20.3.1873.
Adkomst ved skifteretsattest for Anna Lose den 6 oktober 1982,
s.d. til 5 arvinger, der den 7 september 1984 solgte til den ene
arving Karen Larsen.
18d
87o m2
18h 458 18n
95 -

f*“")

Matr.nr.18f Lyngså

Efter Jens Jprgen Jensen, Lyngså fælled var død den 3 maj 1917,
solgte enken Ahe Marie Nielsen den 15 september 1921 parcellen
til skomager Niels Peter Jacobsen for 245o kr.

Adkomst ved skifteretsatt. til Ane Marie Jacobsen den 16 januar
1976. 7 arvinger overtog den 12 maj 198o og solgte den 5 marts
1981 ti‘l Børge Steen.
18f 375 m2

Hus på lejet grund.
Niels Peter Nielsen har fra lo oktober 1899 ejet et hus’ på lejet
grund under matr.nr.18a, afgift 1 kr. 'årlig. Mageskifter den 23
juni 19o4-76 med smed Th•Chr.Jensen(Den gamle smed), der har hus
på lejet grund under 33a vestlig, der den lo januar 19o7-86 mage
skifter med Jens Jørgen Nielsen, Strengsholthus matr.nr.67.
Lejekontrakt oprettet 19 juli 1883.

Missionshuset
matr.nr.18e mfl. Lyngså
Jens Peter Christense-n overdrog* den 7 november 1895-36 en parcel
af matr.nr.18 til Kirkelig forening for Indre Mission i Danmark
for 5o år. E.S.E. Philipsen solgte den 2 februar 1911 parcellen
til samme, der den 2o december 1917 købte parcellen 18g af købm.
Jørgen Peter Jørgensen for 75 kr. og samme dato købtes parcellen
18æ af samme.
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matr.nr.18c mfl,. Lyngså
Murer Svend "Svendsen,' Nr .Vøéø6å købte den 11 januar 1912 og solg
te den 8 august 1918 til Jens Sørensen, Lyngså for 75 kr., der
den 19 juni 1919 købte parcellerne 17d 18-r og solgte den 9 septem
ber 1920-1289 til Magnus Frederik Olesen for »16oo kr.

Poul Bundgård Laursen købte den 6 april 1978, tvangsaktion 6 maj
1985. Allan Kolding’ Johansen og Inge tfarie Abenh’us købte 17 au
gust 1985-r
_ _ ♦
• •
•
18c
„
17d llo mz
18r 133 -

Matr.nr.18L Lyngså

E.S.E.Philipsen solgte den 25 september 1913-1181 den ubebyggede
parcel til Martin Nielsen, Skovlund i Volstrup for 3oo kr., der
den 25 november 1915-1798 solgte til Otto 'Peter Nielsen, Lyngså
for 35o kr.
Udgået 18 maj 1978, nu under 8redmose.
Matr.nr.22q Lynqså

Svend Chr,Pedersen Kold købte den 29 august 19o7 og mageskiftede
den 21 november 19o7-81 med Holden Olesen, Smedebakken i Hørby,
værdi 25oo kr., der den 9 januar 19o8-196 solgte til Anders Peter
Jensen, Øster Hassing, for 15oo kr., der rejste til U.S.A, og
solgte den 3 januar 1910-55 til skrædder Laurits Chr.Andersen for
lo25 kr.
Skrædderen var den 14 november 19o2 bleven gift med
Johanne Marie Larsen, Fjemb hede.
Laurits Chr.Andersen solgte den 24 marts 1953 til Hardy Vognsen.
Gudrun Vognsen 2o marst 1985.
22g 1458 m2

Matr.nr.22h Lynqså

Skrædder Laurits Chr.Andersen solgte den 8 marts 1917 parcellen
til murer Mads Peter Pedersen for 5oo kr., der den 15 januar 1957
solgte til Anthon Thomas Pedersen, der den 28 december 1965 solg
te til Ejnar Vilhelm Pedersen, til hans enke Margrethe Pedersen
den 6 juli 1966, der den 4 oktober 1976 solgte til 'John A.Riis’,
den den 9 marts 1983^solgte til Chr.Rasmussen.,

22h 1210 m2

Matr.nr.22k Lyngså

Hugo Gustav Andreasen købte den 28 august 1978, under 6b mfl.s-ø
sommerhuse.
22k
2.2o65 m2

Nørgård
matr.nr,19a Lyngså mfl.
Nørgård blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 2 td. 4 skp
3 fjk. 1 a’lb. og gammel skatten var 17 rd. 35' sk.
Nørgård var fæstegård under Voergård og var fra efter’ midten af
17oo tallet fæstet af Je’ns Andersen, dér var gift med Anne Christensdatter. De blev afløst af sønnen Thomas Jensen, der stadig
havde gården i fæste da sønnen Hans Thomsen, der var gift med Ka
ren Larsdatter, købte gården til selveje fra Voergård den 18 j‘anuaj? 1849 for 96o rd.
Thomas Jensen døde den 28 sept.1852.
Hans Thomsen købte den 24 maj 1855 parcellen 24f og den 22 okt.
1863 købte han parcellen 23b og solgte den 9 april 1885-33 til
sønnen Ni^ls, Peter Hansen for 6.9oo kr., iberegnet aftægten.
Niels Pet’er’ Hansen solgte den 19 december 19o7 til sønnen Hans
Peter Nørgård for 11.5oo kr.* + aftægt. Niels Peter Hansen var
født den 31 august 1853 og havde taget navnet Nørgård som slægts
navn, se navnebevis 19.12.19o7-75.

Hans Peter Nørgård bortforpagtede gården til broderen Anders Chri
stian Nørgård og rejste til Amerika, hvorfra "han den’ 8 juli 192o821 ved befuldmæ’gtig solgte til broderen for 17.ooo‘ kr.
Anders Christian Nørgård havde allerede den 16 november 1916 købt
jord til o’g d'en 11 juli 1918-1339 købte han parcellen 15b fra Sig*
gården for 35oo kr. Matr.nr.15b var på ca.16 tønder land og var
for Siggården en særskildt beliggende lod " Fladholt ” kaldet.

Christian Nørgård var en driftig mand, der ombyggede gården i fle
re tempi og var sognerådsformand fra 1929 til 195o. Sønnen Johan
nes Emil Nørgård overtog den 9 august 1957.
Nørrevej 14

19a 26.2618 m
5.7460 «
2h
835o W
lf
9 o'o ÎÎ
2f
2b ■ 2.1670 !!
15b
9.7200 !!
1.9775 H
22f
297o H
95b
1881
19L
44o7 ÎÎ
9oe
19m
666o H

* 1 41

Vejgården
matr.nr.2oa mfl.Lyngså
Vejgården blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 td. 5
skp. 3 fjk. 1 3/4 alb. og gammel skatten var 9 rd. 38 sk.

Hans Jacobsen, der var gift med Ane Christensdatter købte gården
til selveje fra Voergård i 1844 for 6oo rd. og solgte den 6 juni
1857 til svigersønnen Lars Peter Poulsen og kom på aftægt på går
den, hvor Ane Christensdatter døde den lo december 1878 og var da
enke.

Lars Peter Poulsen købte den 22 december 1872 parcellen matr.nr.
16e og den 7 januar 1874- 17 solgte han parcellen 2ob til husmand
Christen Pedersen til forening med anden ejendom.
Efter Lars Peter Poulsens død fik enken Malene Poulsen, f.Hansen
adkomst til ejendommen den 23 december 1897 og solgte s.d. til
sønnen Svend Peter Poulsen for 6ooo kr. og gik på aftægt. Matr.nr
61k var nu også kommet til.
Svend Peter Poulsen, der var gift, med Jensine Annette Poulsen,
solgte den 3 november 1921-2o59 til svigersønnen L.P.D.Poulsen
(Peter) for 25.5oo kr., der den 19 oktober 1959 solgte til Svend
Vilhelm Poulsen, der har købt jord til flere gange. Ejendommen er
tilsyneladen under udstykning.

Ejendommen er tilsyneladen bleven sammenlagt med matr.nr.21a ?
Østkystvejen
21a
4.4146
16e 11.1515
2o? 22.6075

143
m^
-

Matr.nr.2ob Lynqså
Lars Peter Poulsen solgte parcellen matr.nr.2ob, der i hartkorn
blev sat til 3 fjk. 2 alb. og en gi.skat på 6o sk., tilChristen
Pedersen den 7 januar 1874, skødet lyst den 7 febr.1875, der den
29 marts 19oo solgte til sønnen Chr.Peter Pedersen for 1115 kr.

Matr.nr.21g Lynqså
Niels Chr.Larsen købte i forening med købm.Jacob Peter Møller den
26 april 1864, se 24.1.1884-11.
Købmand Møller blev tilsyneladen eneejer den 13 april 19o3 og
solgte den 7 oktober 1915-14o7 til grd.Jens Chr.Jensen, Siggård
for 165o kr.
I 19o3 bestod ejendommen af nr.21a 12b 9f 22d
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Koldqârden
matr.nr.22 Lyngså mfl.
Koldgården blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 4 td. o
skp. 3 fjk. 2-? alb.
Peder Christensen(Kold) blev den 26 okt.1774 gift med Plette Chri
stensdatter fra Bæxhede(nu Engbækgård). Datteren Mette Pedersdatter blev født den 6 novb.1884 og gift den 27 okt.1811 med ungkarl
Otto Pedersen.

Otto Pedersen var født den 18 august 1776 i Understed, søn af Pe
der Pedersen og Ane Nielsdatter, Pilgård(forlængst nedlagt). Han
overtog formentlig Koldgården kort tid efter giftemålet og blev
kaldt Kold. Mette Pedersdatter døde 13 april 1821 - og da er Otto
omtalt som selvejergårdmand. Den 27 okt. s.å. blev den 44 år gam
mel enkemand Otto Pedersen Kold gift med den 23 år gamle Inger
Christensdatter fra Donsted.
Otto Pedersen solgte den 31 marts 1853 til sønnen Peder Ottesen,
der den 13 maj 188o købte ejendommen matr.nr.23a og 33, som blev
nedlagt og jorden lagt til Koldgården og den 16 febr.1888 solgte
han parcellen 22b til mølleejer Jens Peter Jensen, Lyngså.

Peder Ottesen solgte den 9 april 1891 til sønnen Svend Christian
Pedersen for lo.214 kr. 4o øre, iberegnet aftægt til Peder Otte
sen og hustruen.Mariane Poulsdatter. Peder Ottesen(Kold) døde den
18 decb.1896 og Mariane Poulsdatter døde 16 juni 19o5, 8o 3/4 år
gammel.
Svend Chr.Pedersen solgte den 4 maj 1891 ca.2^ td.land moselod
matr.nr.22c til Emil Fredslev Jacobsen,matr.nr.21b mfl., for looo
kr. og den 6 august 19o3 solgte han parcellen 22d til købm.Møller
for 4oo kr. Svend Chr.Pedersen fik den 4.1o.l9o6-6 ret til at fø
re navnet Kold for sig og 2 sønner og solgte den 29 novb,19o6 pr.
købekontrakt til propritær P.Christensen, Aldershvile i Serrislevr
men handlen blev ikke til noget og den 29 august 19o7 solgte han
til Svend Chr.Poulsen.
Svend Chr.Poulsen var den 14 juli 19o5 bleven gift med Karoline
Marie Kristensen fra Sørå og den 16 novb.1916 købte han parcellen
24n og 16p den 5 august 192o.

Svend Chr.Poulsen solgte i 1944 til Harald Dusinus Frost, der den
3o sept.1966 solgte til Torben Myrup Nielsen, der købte jord af
Hans Larsen i 1969 og solgte den 26 juli 1972 til Bøgh Klitgård
Møller, der den 14 okt.1983 solgte til Jørgen Bisgård, der den 5
sept.1984 solgte til éarl Emil Jensen.
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Matr.nr.23 Lyngså

Gården blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 td. 6 skp.
2 fjk.
alb. og gi. skatten var lo rd. 51 sk.

Søren Nielsen Kold, der var gift med Dorthe Nielsdatter havde
haft i fæste da sønnen Mads Sørensen købte gården fra Voergård
den 3o decb,185o! skødet tinglyst 23 januar 1851 for 7oo rd. og
forældrene kom på aftægt.
Mads Sørensen solgte med det samme til Christen Pedersen Nap- ■■
stjært, der den lo maj 1855 solgte til Christen Christensen Nap
stjært, eller Dourk for 9oo rd., heraf 3oo rd. kontant. Han solg
te den 13 sept.1855 matr.nr.25h og købte den 2 april 1868 ejendom
men matr.nr.33 som blev lagt til gården og solgte den 2 decb.1875
til sønnen Thomas Christian Christensen for 24o6 kr. 4o øre og
Christen Christensen og hustruen Ane Thomasdatter kom på aftægt.

Thomas Christian Christensen solgte den 13 maj 188o til Peder Ot
tesen, Koldgården, til med de på 23a værende bygninger.

Christen Pedersen Napstjært overdrog den lo maj 1855 en huslod
til smed Jens Christian Madsen indtil 1 maj 19oo for 2o rd.

Matr.nr.23e Lyngså
Skræddermester Jens Christian Jensen købte den 16 maj 1855! skø-'
det tinglyst 31 januar 1856. Enken Ane Johanne Christensdatter
solgte den 2.9 sept.1887 til sønnen Anders Jensen for aftægten,
der blev kapitaliseret til 6o5 kr.

Tvangsaktion 2 marts 19o3, købt af Chr.Frederik Schjoldann, der
transporterer retten til Martin Johan Schjoldann, hans enke Kir
sten Marie Schjoldann fik adkomst til ejendommen den 7 december
1922 og solgte s.d. til Albert Andersen fra Voerså for 4ooo kr.
Harald Madsen solgte den 25 okt.1948 til Jens P.Madsen, der den
3o december 1952 solgte til Peter Sørensen, der den 19 maj 1965
solgte til Jens A.Halhøj.
23e
6.7o22 m2

23g 24i 27c 26e 31b 89c 89f 94b 18L 94c 17e, Chr.Peter Jensen
købte 30.7.1914 25.7.1918 3.10.1918 18.9.1919 5.10.1922-2254

Lyngså Mølle

matr.nr.24a Lyngså mfl.
Ejendommen blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 td. 4
skp. 1 fjk. 1 alb. og gammel skatten var lo rd. 51 Sk.
Kirsten Nielsdatter havde gården i fæste og kom på aftægt da Chri
sten Christensen Napstjært købte gården fra Voergård den 28 novb.
185o for 65o rd.
Da var der ingen mølle på ejendommen, den blev
sikkert først opført efter at mølleerhvervet blev given fri, vist
nok i 1857. Da møllen blev opført kom den ikke til at ligge på
matr.nr,24, men på Koldgårdens jord, som Chr.Christensen fik et
arvefæstebrev på« Parcellen møllen lå på blev købt til den 18 fe
bruar 1888 under matr.nr.22b, der stadig hører til ejendommen.

Christen Christensen Napstjært, der var gift med Marie Pedersdatter solgte den 5 marts 1863 til Anders Christensen og da medfulg
te arvefæstebrevet på parcellen under under Koldgården, med der
på værende Weirmølle. Matr.nr.24a var da stærkt udstykket og stod
i hartkorn kun til 2 skp. 2 fjk. 1 1/4 alb., men så var parcellen
matr.nr.35d kommet til, se 5.7.1866.

Efter mølleejer Anders Christensens død fik enken Dorthea Margre
the Nielsdatter adkomst til ejendommen den 25 marts 1868 og solg
te s.d. til sønnen Christen Andersen for 4ooo kr., der den lo.
novb.1870-22 bortlejer møllen til Søren Nielsen, Kiis i Understed^
der var 2 melkværne og 1 pillekværn.

Søren Andersen mageskifter den 3o okt.1873 med parcellen 35d og
fård 8b uden byttesum og solgte samme dag til Jeppe Martinus Jabobsen fra Gydeje for 4ooo rd., der den 28 juni 1877 mageskifte?-,
de med Jens Peter Jensen fra Hals, der den 14 febr.1884 solgte
parcellen 24h til købm.Møller.
Jens Peter Jensen fik den 1 april 188o kongelig bevilling til at
betale 5 % rente af et lån,se afl. s.d.. og mageskifter den 22 ofct
1891 matr.nr.24a 22b, sidste med den derpå værende mølle med stå
ende og løbende redskaber, med Ole Jacobsen Kongsbak, Sæby, der
har matr.nr.13oa

Ole Jacobsen Kongsbak mageskifter den 29 august 1895 med Jens Pe
ter Jacobsen, Bredmose, der den 16 marts 19o5 solgte til Jacob
Chr.Christensen fra Lyngså for 7ooo kr. og flyttede til Dybvad.
Der blev her indført en klausul om at møllen ikke måtte nedlæg
ges sålænge sælgeren havde penge stående deri.
Jacob Chr.Christensen solgte den 12 maj 191o til Rasmus Pedersen
fra Aså for 8.5oo kr., der medfulgte 2 malkekøer, 2 .grisesøer,.
3 polte, 1 orne, 5 høns og 1 hane. Rasmus Pedersen solgte igen
allerede den 25 august s.å. til Kristian Fischer Rasmussen fra
Højris Mølle ved Vegger for 9.2oo kr. og flytter tilbage til Aså.

Kristian Fischer Rasmussen mageskifter den 8 febr.1912 med Jens
Jensen fra Melholt. Tvangsaktion 9 april 1915 efter begæring fra
kreditf., der blev eneste bydende, der den 7 marts 1918 solgte
til fhv.grd. Thomas Chr.Andreasen fra Fjeldsted for 385o kr., der
den 24 juni 192o solgte til Peter Chr.Christensen, Nr.Strengsholt for 2o.boo kr. og købte derefter dennes ejendom for 37.ooo
kr.
Peter Karl Nørgård solgte den 31’okt.1942 til Ole Peter Jensen,
adkomst ved skifteretsatt. for Ingrid Jensen 28 febr.1966, der
den 11 maj 1977 solgte til Henry Peter Jensen.

Møllevej 23
24a
8311 m2
22b
2oe

Fælledvanq

matr.nr.24c Lyngså
Mads Sørensen købte den lo juli 1851 og solgte den 4 sept.1879
til Rasmus Christensen for 25oo kr., med tilliggende våningshus,
ved salget er undtagen et lille hus med 1 td.land fra øster ende
af ejendommen.
Rasmus Christensen overdrog sin ret til skødet til Karen Kirsti
ne Knudsen, skødet lyst 11 sept.1879.
Der den 8 okt.1885 solgte
til Ole Frederik Pedersen for 2.31o kr., der den 7 januar 1892
købte 246.370 kvr.alen eng matr.nr.26g af Jacob Jensen for 3ooo
kr.
Ole Frederik Pedersen solgte den 11 febr.1926 ejendommen der nu
bestod af 24c 26g 27q 57p 18k ca. 36 td.land, til sønnen Ingvard
Marinus Pedersen for 19.ooo kr., der den 27 maj 1948 købte jord
af Hans Adolf Larsen. Adkomst ved skifteretsatt. til Esther El
frida Pedersen,f.Jensen den 16 januar 1976.
24c
6.5775 m2

Bageri
matr.nr.24 o Lyngså

Mølleejer P.Chr.Christensen solgte den 14 juni 1923 parcellen til
bager Kristian Johannes Larsen, Præstbro for 6oo kr.
Kristian Johannes Larsen opførte bageriet, men på grund af famili
ære problemer måtte han den 6 november 1924-1624 sælge til bager
mester Vilhelm Niebuhr for 15«5oo kr., forbud mod konkurerende
forretning inden for 1 mil eet. Sælgerens far bagermester J.Lar
sen, Præstbro havde 55oo kr. i ejendommen.
Auktionsskøde til Magnus Andersen den 2 juli 1981, der den 16 au
gust 1982 solgte til Kurt Solsbæk Thomsen og Helle Søndergård.
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matr.24h Lyngså

Propritær Lars Jensen, V.Nistrup solgte den 14 marts 1918-3471
til propritær I.H.Niebuhr, Sønder Skjortholt for 3ooo kr., der
den s.d. solgte til Rudolf Larsen for looo kr.(måtte kun være en
del af ejendommen), der den 9 august 1923-1418 solgte til murer
Jens Chr.Olsen.
Anton Jensen solgte den 8 december 1949 til Arnold Madsen, der de
5 oktober 1963 solgte til Niels Severin Jensen, skifterets ad- r
komst til Helge Vilhelmine Jensen 29 november 1967, der den 21
september 1968 solgte til Henning Østergård Nielsen, der den 28
januar 1969 solgte til Arne Jensen.
24h

54o m2

1/6

Lynqså fælled

matr.nr.24g Lyngså

Riads Sørensen købte den lo juli 1851 og solgte den 6 juli 1893
til smed Christen Christensen for 575 kr., heraf loo kr. kontant
og resten til næstkommende termin. Der medfulgte en lejeret på
en parcel af 24c for 5o år fra den 9 december 188o at regne, med
ret til frastykning og skøde. Årlig afgift 33 øre. Købekontrakten
udstedt 9 febr. 1893.
Den 12 marts 1896 afholdtes der følgende registreringsforretning
over ejendommen:
Registreringsforretninq

Undertegnede godsejer Scavenius, Voergård og gårdejer Chr.Peter
Andersen, Lyngsågård, samt husejer Jens Jørgen Jensen, Lyngså,
der af sognerådet ere udvalgte til som delegerede på dets vegne
at foretage registrering over smed Chr.Christensen af Lyngsås
ejendom matr.nr.24g af Lyngså by mfl. steder i fllbæk sogn, mødte
i dag den 9 marts 1896 på bemeldte ejendom som Christen Christen
sen ejer ifølge skøde fra Mads Sørensen af 23 juni 1893, thing-' .
læst 6 juli s.å.

Ejendommen, der er en parcel af matr.nr.24c, har en udstrækning
i nord og syd af 75 favne og i øst og vest af 52 favne. Den bli
ver altså ca. 2^ tønde land stor.

På ejendommen findes et hus med to udhuse, som er meget vagt byg
get i hovedsagen af bindingsværk og med et meget vagt ovre, men
det giver dog en ret ordentlig beboelse, da lofterne ere nogen
lunde tætte.
Huset ansættes til en værdi af 2oo kr. To hundre kroner,og jorden^
der er vag sandjord, der hviler på tørv, ansættes til 8o kr. pr.
tønde land eller 2oo kr.
Ialt ansættes ejendommens værdi til 4oo
kr. Fire hundre kroner. Huset er udlejet. Afgrøden på ejendommen
plejer ejeren at sælge.
Chr.Christensen trænger ikke til fattighjælp, men da kommunen har
set sig nødsaget til at overtage forsørgelsen af hans kone og han$
børn, som på grund af hans drikfældighed ikke kunne være hos ham
og da Chr.Christensen hører hjemme i 5altum-Hune kommune har sog
nerådet anset sig forpligtet til navnlig over for 5atum-Hune kom
mune at foretage denne registreringsforretning.

Der er fra 1 januar 1896 tilstået konen i fast hjælp 6 kr. måned
lig. Endvidere skylder Chr.Christensen kommunen en del fra forri
ge år, da konen lå på Sæby sygehus.

Der frafaldes retsanmærkning for tidligere læste prioriteter.
Ejendommen matr.nr.24f er ikke ansat til hartkorn og svarer i gam
mel skat 1 øre.

Lyngså dem 9 marts 1896

På sognerådets vegne.
P. Scavinius

Jens Jørgen Jensen

K. P. Andersen

Den lo februar 1898 blev der af Christen Christensen udstedt føl
gende skadesløsbrev:

Skadeløsbrev
Underskrevne smed Christen Christensen af Lyngså mark, Albæk sogn!
meddeler herved sagfører Kristiansen i Sæby, til skadesløs sikker
hed for bataling af hvad jeg ifpl9e ejendomskøb eller i anden

anledning ham skyldig indtil en sum af 600 kr., skriver seks hun
dre kroner, første prioritet i følgende mig tilhørende løsøre :

Værdi.

blæsebælg
boremaskine
ambolt
tænger
sort stud ca. 15 år
arbejdsvogn
sæt seletøj
skruenøgler
borde
bænke
skruestik
klapper
hamre
sæt værktøj til skoning
ny harve
ny jernplov
kramper, harvelænker, svingeltræe
1 ny klædekiste
2 stole

1
1
1
13
1
1
1
7
2
2
1
5
2o
1
1
1

60 kr
36 —
60 —
15 loo 75 7 —
15 —
7 —
1 —
36 —
35 25 —
lo lo 25 3 7 3 —

tilligemed det pantsatte løsøres assurancesum i ildsvådetilfælde.
Til bekræftelse med min underskrift vidnefast.

p.t.Sæby den 7 febr.,1898

Christen Christensen
Til vitterlighed om underskriftens ægthed og dateringens rigtig
hed.
G.1*1. Thomsen
T.Termansen

Christen Christensen solgte den 23 marts 1899 til Jens Nicolaj
l*ladsen for 5oo kr. og kom derefter på Jetsmark fattiggård, hvor
han døde den 9 juli 19oo og efterlod sig børnene Søren Christen
sen i Amerika og Kristen Kristensen i Lyngså og Marie Karoline
Kristensen, samme sted.

Jens Nicolaj Madsen købte den 6 april 1911 parcellen 35a for 25o
kr. pr. tønde land, der blev til 22o8 kr. 57 øre og samtidig køb
te han parcellen 34f, der var en særskildt beliggende englod og
støder til havet, for looo kr.
Den 1 juli 1915 tinglæstes følgende på ejendommen:
Aar 1915 den 25 juni eftermiddag kl. 3 blev Dronninglund herreds
fogedret sat på husejer Jens Madsens bopæl på Lyngså Fælled i Al
bæk sogn i fogdens embedsforfald af fuldmægtig Frederiksen med ne*
dentegnede vidner, hvor der foretoges:

Executionsforretning hos nævnte Madsen efter begæring af Krage
lund Lokalforening.
For rekvirenten mødte sagfører Alving ved fuldmægtig Lyngskov
ifølge fuldmagt, der fremlagdes. Kpt. fremlagde udskrift af forlig indgået 27 okt.1914 og ratihaberet 11 decb. s.å. og opgørelse
og begærede i henhold hertil rekvisitus afæsket og i mangel af betaling udlæg foretaget for:
•;
67.93
kr
1. Opgørelsens pålydens
t»
_______
6.72
2. Gebyr
kr.
74.65
med videre påløbende renter og omkostninger

3
Rekvisitus blev personlig antruffen og afæsket det opgjordte be
løb, som han erklærede sig ude af stand til at betale.

Derefter registreredes og vurderedes:
Den rikvisitus tilhørende faste ejendom i Albæk sogn.
Matre.nr. 24g'Lyngså
"
"
24f do
»
"
35a do

hartkorn
do
do

o skp. o fjk. o alb,
1 o o
6 1 2 3/4

med påstående bygninger, disses mur- og naglefaste'genstande, derunder 1 kakkelovn, 1 komfur og 1 grubekedel, avl, afgrøde og gødning, hvilket alt af vidnerne vurderes til
45oo kr.
11 år gammel
18o 1 sorthjelmet ko
22o 1 rød ko 5 år gammel
9 år gammel
18o 1 hvid ko(rødt hoved)
5o 2 grise
4o 1 gris
15o 2 får og 4 lam
5o 1 f jedervogn
5o 1 arbejdsvogn
2o 1 plov 1 harve
5 1 hakke 1 skovl og 1 spade

I henhold til foranstående og under forbehold af enhvers bedre
ret dekreterede fogden udlæg at være sket i det foran registrere^
de og vurderede, fast ejendom med tilbehør og løsøre og eventuelt
assurancesummerne, til fyldestgørelse for det opgjordte beløb med
videre påløbende renter og omkostninger.

Dekretets retsvirkninger tilkendegaves rekvisitus.
Rekvisitus erklærede sig fyldestgjordt efter konkurslovens § 16o.
Forretningen på begæring udsat.

Vidner :

Fogedretten hævet.
Frederiksen

fm.

Peter Jensen

Ane Johanne Christensen

Udskriftens rigtighed bekræftes.
By- og herredsfogedkontoret i Sæby den 3o juni 1915

O.C. Knudsen
Bedes tinglæst som behæftende den fornævnte ejendom,
ledes: eet.

skyldsat så

Jens Nicolaj Madsen solgte den 9 juli 1925 til Anton Pedersen for
9ooo kr. Ejendommen bestod da af matr.nr.24g 24L 34f 35a. Ejendom^
men kom herefter ved skifteretsattest til at tilhøre Ingrid Chri
stine Pedersen den 6 maj 1958, herefter ved skifteretsatt. til
Oluf Mangård Pedersen og Inga Nielsine Pedersen den 24 juli 1965,
sidste eneejer fra den 22 september 1965.

35a

6519 m^
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Matr.nr.24k Lynqså

Jens Peter Jacobsen solgte den 18 juli 19o3 en byggeplads på 3ox
3o favne til skrædder Søren Chr.Jensen for 16o kr., der var gift
med Else Marie Abelone f.Hall, ægtepagt 3 marts 19o4-17, 2 tyske
cykler mærket ” Naumans Germania Colonia ” loo kr. pr.stk. m.m.
se også 7.7.19o4-33.
Henry Pedersen solgte den 27 februar 195o parcellen 15i til Arne
Vilhelm Pedersen, der den 19 juli 1951 købte 24k af samme

Købmandsgården

matr.nr.25a Lyngså mfl.

Købmandsgården blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 3 td
5 skp 2 fjk. 1/4 alb. og gammel skatten var 27 rd. 87 sk.
Jens Jørgensen Kold, Ll.Rugtved købte gården til selveje fra Voer
gård i 1845 for 13oo rd. og efter at havde frasolgt det meste af
jorden solgte han den 26 april 1853 til købm.(først høker) Jacob
Peter Møller, der købte følgende :
25a den 26 april 1853
9f ÎÎ
11 febr. 1858
12b w 11 marts.1869
9 janr. 1873
16b u
1873
16f ÎÎ
9 »

2-2-2 3/4
2-2 1/4
1-0-0
2-1-1
1-1-1 3/4

Jacob Peter Møller » der var gift me d Inger Cathrine Madsdatter,
solgte den 26 juni 189o til sønnen Laurits Peter Jacobsen Møller
for 8.2oo kr., iberegnet aftægt. Jocob Peter Møller døde den 26
august 1892, 71 år gammel.

O

Lyngså forsamlingshus 22.6.1893-45. Købm.Laurits Peter Jacobsen
Møller overdrager til L.F. et jordstykke fra 1.4.1884, med ret
til at frastykke, uden vederlag, men må betale 1 kr. årlig pr. 11
juni termin, må ikke drive købmandshandel eller høkerbutik.
Bestyrelsen for forsamlingshuset var:
K.P.Andersen

P.P.Nørgård

Mads Chr.Andersen

Laurits Peter Jacobsen Møller døde den 26 juni 1926, 68 år gammel
og enken Edeline Kirstine Møller,f.Hansen fik adkomst til forret
ningen den 3o sept. s.å. og solgte den 2o febr.1935 til sønnen
Carl Møller. Fra 13 januar 1962 A/S Købmandsgården i Lyngså.

25a
24m
23h

2677 m^
19o ”
lo5o ’’

O
Birkedal
matr.nr.25b Lyngså
Lars Jacobsen købte den 4 august 1859 og solgte den 16 okt.1884
til sønnen Jens Jacob Larsen fra Nr.Voerså for 365o kr«, ibereg
net aftægt.
Richard Stouby solgte den 6 august 1964 til Lindhart Bønlykke og
Jørgen Pedersen, sidste blev eneejer fra 21 juni 1968.
Navnet Birkedal tinglyst 25 juli 1945.
25b B.7117 m2
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Sønderdammen

matr.nr.25c Lyngså

Sønderdammen blev udstykket fra matr.nr.25a og sat i hartkorn til
1 td. o skp. 3 fjk. 1 1/4 alb. og gi. skatten var 8 rd. 35 sk.
Da Jens Mikkelsen købte den 3 juni 1854 skulle han give aftægt
til Ole Larsens enke. Den 13 sept.1855 købte han parcellen 25h af
Christen Christensen Napstjært(nr.23) for 2oo rd. og solgte den
26 febr.1872 til Peder Andersen, der den 6 august 1874 solgte par
cellen 25e til sønnen Peder Pedersen med bygninger for 3oo rd. oa
parcellen 25i til sønnen Anders Pedersen for 4oo rd. og solgte de
28 april 1881 til Otto Severin Thomsen, der den 6 marts 1915 solg
te til Mads Chr.Hansen, Sønderkjær i Fæbroen og Christen Jensen
Christensen, tidligere Skræddergården, nu Blæsbjerg i Tolne, der
den 12 okt.1916 solgte til Godthardt Christensen for 8ooo kr.,med
kakkelovn og komfur, men ingen besætning, der medfulgte 2 dynger
mergel der lå på matr.nr.59, men som ikke var betalt.

Godthardt Christensen mageskifter den 8 febr.1917 med Jacob Jacob
sen, Nr.Dammen, der den 3 januar 1924 solgte til Jens Jacob Simon
sen, Ravnholt mark for 14.ooo kr. og købte derefter dennes ejen
dom.
Jens Jacob Simonsen solgte den lo sept.1925 til Peter Frederik
Mellergård, Jordbroen i Ørsø for 13.ooo kr.

Mogens Klitgård solgte den 19 okt.1978 til Søren Møller.
Sdr.Kirkevej 19
25c 12.1210 m2

Matr.nr.25e Lyngså
Peder Pedersen, Sønderdammen solgte den 6 august 1874 med bygning
til sønnen Peder ^edersen for 3oo rd. og det var formentlig hans
enke, den Frederikke Elise Pedersen der den 26 april 1923 solgte
til dattersønnen Peder Pedersen for aftægten, værdi ansat til
25oo kr. Han købte parcellerne 35d 36d den 14 maj 1925 og den 6
april 1948 købte han parcellen 25u af Ernst Snebang. Adkomst for
Anna Kathrine Pedersen den 13 okt.1976. Adkomst ved skifteretsat
test til Ella Margrethe Nielsen den 24 marts 1977.
25e
25u
36d
35d
97e

9283
I.0600
1.3898
1.3447
3747

m2
”
"
"
”

1

t K- Xi

Engholm

matr.nr.25g Lyngså
Anders Peter Pedersen købte den 7 juni 1855 og bebyggede ejendom
men, som han den 27 august 1891 solgte til sønnen Peter Andersen
for aftægt til sælgeren og hustruen Magdalene Pedersen + 7oo kr.
i prioritetsgæld. Evt.27.7.1891 ?

Peter Andersen solgte i 1938 til svigersønnen Chr.Pedersen, der
tidligere havde ejet Højmark igennem 14 år.
Jørgen Poulsen og Lindhardt Bønlykke solgte den 25 maj 1967 til
Robert Kolding Johansen.

25g

1.246o m2

Matr.nr.25i Lynqså
Peder Andersen,25c, solgte den 6 august 1874 parcellen 25i til
sønnen Anders Pedersen for 4oo rd. 1-3-2- gi.skat 1 rd. 78 sk.

Købmandsforretning
matr.nr.26L Lyngså

Chr.Nedergård solgte den 24 juni 19o9 parcellen til købmand Chr.
Marinus Jensen for 4oo kr., der den 9 september 1910-44 solgte
tilkøbm. Laurits P. Olsen fra Høgsted for 75oo kr.
Laurits Peter Olsen solgte den 13 november 1913-1445 til den tid
ligere ejer købm. Chr.Marinus Jensen, der da boede i Sæby, for
II.600 kr«, der den 7 juli 1921-933 solgte til handelskommis Carl
Frederik Laulund, Sæby for 36.000 kr., der den 6 april 1922-25
(ved svigerfaderen fiskehandler M.P.Pedersen, Sæby) solgte til
købm. C.M.Jensen, Præstbro for 26.000 kr,, der den 6 juli 1922lo51 solgte til købm. Anton Jensen, Lendum for 2o.ooo kr., der
den 29 oktober 1922 blev gift med Else Marie Hansen fra Lendum.
Bent Nedergård Andersen købte den 4 juni 197o
26L 1372 m2
26o
544 -

Østkystve jen 181

matr.nr.26a Lyngså mfl.
Ejendommen matr.nr.26 Lyngså blev efter 1844 matrikelen sat i had
korn til 3 td. 4 skp. 2 fjk. □ alb. og gi.skatten var 21 rd. 68
sk.
Ole Larsen, der var gift med Kirsten Mortensdatter havde gården
i fæste da sønnen Lars Olesen købte den til selveje fra Voergård
den 5 januar 1852 for 13oo rd. og den 21 april 1853 købte han par
cellen 25f og solgte den 5 maj 187o til svigersønnen Jens Jacob
Jensen for looo rd.+ aftægt.

Jens Jacob Jensen solgte den 7 januar 1892 halvparten af en eng
246.370 kvr.alen, matr.nr.26f til Rasmus Christensen for 3.ooo kr
og den anden halvpart matr.nr. 26g til Ole Frederik Pedersen for
samme pris.
Jens Jacob Jensen døde den 11 febr.1899, efterladen enken Mette
Kirstine Jensen,f.Larsen og 9 fællesbørn, hvoraf de 4 ældste var
i America. Enken fik adkomst til gården den 16 novb.l9o5 og solg
te s.d. til Poul Peter Poulsen fra Dorf for 7,ooo kr., der den
14 juni 19o6 solgte til Christian Nedergård for 6.000 kr., der
den 17 sept,19o8 solgte til Jørgen Peter Jørgensen, der har 45a
mfl. for 25oo kr., der den 27 juni 1912 solgte ejendommen der nu
bestod af matr.26a 26e 45a 48b 48c 51a til Jacob Christian Chri”
stensen for 12.5oo kr., der den 22 juni 1948 solgte til Marinus
Hansen. Ejendommen er nu næste helt udstykket.
26a
45a
51a

9
9437 rn
976o "

Matr.nr.26b Lyngså mfl,

Lars Olesen,se 26a, solgte den 5 maj 187o parcellen 26b til svi
gersønnen Jens Jacob Jensen, der den 24 decb.1874 solgte til Hans
Peter Sørensen, der den 3o novb,19o5 solgte til Christen Engeïbrektsen fra Sæby for 248o kr., der den 2o maj 1915 solgte til
Niels Peter Jensen fra Sæby for 75oo, nu 26b 26h 27a, hører nu
under 55a, se denne.
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Kraqkærqård

matr.nr.26c Lyngså mfl.
Christen Christensen, der var gift med Ane Larsdatter købte den
12 januar 1862 og solgte den 2o decb.1883 til sønnen Lars Chri
stian Christensen for 27o'o kr. og gik på aftægt.

o

Enkefru Maren Christiansen solgte den 28 juni 1936 til Alfred Ras
mussen, der er gift med den engelsk fødte Violet ,f.Jackson fra
Newcastle, England, han købte matr.nr.15c af Jens Chr.Pedersen de
14 febr.1944 og solgte den 3 august 1972 til ejendomsmægler Hans
Timsgård, Alborg, der den lo okt. s.å. solgte til Poul Erik Niel
sen.
26c 10.5852 m2
15c
8.2231 "
16f
16g

Cykelhandler

O

matr.nr.26k Lyngså mfl.

Chr.Nedergård solgte parcellerne 26k 29d til cykelhandler Sindal
Peter Thomsen den 18 febr,19o9 for 8oo kr., med påstående stuehusj
men ikke et stykke af gårdens lade, der strækker sig ind på det
solgte areal.
Sindal Peter Thomsen døde den 21 maj 1926 og enken Jensine Marie
Thomsen,f.Jensen fik adkomst til ejendommen den 15 juli 1926.

Carl Andersen købte den 25 marts 1957
26k
765 m2
27d
55 -

Matr.nr.26m Lyngså
Christian Nedergård solgte parcellen til Jens Jacob Larsen, Lyng
så fælled den 22 okt,19o8 for looo kr.

Richard Stouby solgte den 18 decb.1959 til S.M.Krag, der købte
jord til i 1973.
26m 3.3540 m2

Matr.nr.26r Lyngså
Ingvard Pedersen solgte den 21 sept.1966 til Rita Pedersen.
2
26r 3.4100 m

Matr.nr.26v Lyngså mfl.

A/S Tindur købte den 13 okt.1978 for 1.800.000 kr.
26v

15.o79o m2
la.8485 "

1 £5

O

Pilværn
matr.nr.55a Lyngså mfl.

Pilværn blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 td. 3 skp
3 fjk. o alb. og gi. skatten var 11 rd. 65 sk., men allerede i
1855 var der solgt noget fra og hartkornet var da 1-2-1-1 3/4,
men så var parcellerne looa 1 1/4 alb. og lola med 2-2 3/4 kom>met til.

Ejendommen idag består af sammenlægning af flere i sin tid selv
stændige ejendomme, der nedenfor vil blive omtalt.
Ths.Chr.Olesen købte gården til selveje fra Voergård i 1851 for
8oo rd. og solgte den 8 febr.1855 til Anders Chr,Jensen, der den
16 maj 1867 solgte til Margrethe Gregersdatter for looo rd., der
overdrog retten til skødet til Jens Andreas Jørgensen, der straks
mageskifter parcellen looa nied Jacob Hansen, Pilværn o§ får 56b
i stedet og købte samtidig matr.nr.48a uden bygninger for>6oo rd.
Jens Andreas Jørgensen solgte den 11 juni.1868 til Simon Chr.Ni
elsen fra Kraglund for 24oo rd., der den 4 novb.1879 mageskifte
de med Christian Andersen, der havde matr.nr.42 Lyngså mfl.
Jacob Chr.Nielsen, 36b mfl. havde ret til at erholde skøde på 55a
udlæg 25.6.1885-24, men om han overtog ejendommen er usikkert.

Jens Peter Nielsen, Nr.Strengsholt købte den 17 sept.1885 og solg
te den lo marts 1892 tilMartinus Larsen af Lemb for 4.5oo kr.,der
den 17 s.m. mageskiftede med Jens Chr.Sørensen Yde fra Ørsø, der
den 3 decb.1896 solgte til Christen Madsen, Strandgården i Hals,
(mageskiftede), der den 24 novb.1898 mageskifter med Christian
Frederik Jørgensen fra Østerhassing, efter hvis død enken Birthe
Marie Jørgensen,f.Christiansen fik adkomst til gården den 23 maj
1899 og solgte den 25 s.m. til grd.Chr.Lars Jensen, Sdr.Strengsholt for 44oo kr., der transporterede retten til smed Chr.Chri
stensen der har 48a.

Bygningerne var da brændt og prisen var 17oo kr.+ assurancesummen
der tilfaldt køberen, sælgeren forbeholdte sig de på brandtomten
værende mursten, men køberen har forkøbsret til dem i 4 dage fra
dato til en kontant pris af 228 kr., men Chr.Christensen solgte
26 april 19oo tilbage til Chr.Lars Jensen for 16oo kr., der den
17 juli 1913 solgte til bestyre Kristen Jensen, Voxlev kalkværk,
Sohngårdsholmsvej, Vejgård, der den 19 juni 1919 solgte til propritærL.P.Nielsen, Holbæk ved Løgstør for 2o.ooo kr., ejendoms
skylden var 25.000 kr. Sælgeren garanterede for mindst 35 td.land,
hvoraf 2o td.land er dyrket, skal svare 3oo kr. for hvad der mang
ler i begge tilfælde. L.P.Nielsen var 12.6.1919-737 omtalt som
godsejer, Tårupgård, tidligere Holbæk.

Den 1 novb.1921 blev der afholdt tvangsaktion over L.P.Nielsens
konkursbo og her blev Pilværn købt af sagfører Emil Poulsen, Fre
derikshavn, hvis enke Emilie Poulsen den 21 august 1924 solgte
til Alfred Christensen, Lyngså, der har ejendommen matr.nr.26b
26h 27a, for 25oo kr.
Alfred Christensen solgte den 3 maj 1945 til Georg Christensen,
der den 9 april 1949 købte parcellen 55f af Jens Skovgård og solg
te den 2 marts 197o til Poul Kristensen.
Sønder Kirkevej 13

55a
27a
55f
26b
26h

13.7o4o m
4.3260 »
22oo ff
4.3820 ff
3.2760 ff
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Skræddergården

matr.nr.27a Lyngså mfl.
Skræddergården blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 3
td. 6 skp. o fjk. 1 alb. og gammel skatten var 2o rd. 48 sk.

Ole Axelsen, der var gift med Sophie Hansdatter købte gården til
selveje fra Voergård i 185o. Sønnen Hans Olesen, der havde del
taget i 3 års krigen,overtog senere gården og i' 1859 købte han
ejendommen matr.nr.3o med hartkorn 1-1-1 3/4 fra Voergård for
3oo rd,
Hans Olesen døde den 22 febr.1871 og enken Maren
tede den 18 marts s.å. og gifter sig med ungkarl
der fik vielsesattesten tinglyst som adkomst den
skiftede efter Maren Andersen den 5 febr.1877 og
købte han parcellen 28c.

Andersen skif
Niels Nielsen,
1 maj 1873. Han
den 29 novb.1888

Niels Nielsen solgte den 14 juli 19o4 til svigersønnen Christian
Nielsen for 18.479 kr. 58 øre, alt med undtagen af et af sælge
ren opført hus som han forebeholder sig i 5o år.

Christian Nielsen tog navnet Nedergård,se 26.6.19o6-71 i henhold
til lov af 1.4.19o5, se øvrige familie. Han købte ejendommen
matr.nr.26a 25f for 6ooo kr. den 26 juni 19o6 og solgte den 21
marts 1912 til Mads Kristian Hansen, Sønderkær i Fæbroen og Chri
sten Jensen Christensen, Brønderslev for 33.oqo kr. og købte matr
nr,16a mfl. Køberne udstykkede gården og solgte den 12 marts 1914
følgende parceller til 22o kr. pr. td.land og i enkelte tilfælde
lidt mere.
27f
27m
26m
27i
27?

til
”
”
”
”

27h '*
27g ”
27L
27n ”
27e ”

27a ”

Christen Pedersen, Lyngså fælled for 1.716 kr. 13 øre
Jacob Christian Christensen ca.5 tdl. af densøndre
englo
Christian Peter Nielsen, Lyngså for 15oo kr.
Jens Nicolaj Poulsen for 2.76o kr. 96 øre
Johannes Pedersen fra Sdr.Dammen lo td.land 2 sk. den
såkaldte Nymark for looo kr.
Jens Peter Jensen, Hvidstedgård for 1911 kr. 64 øre.
Søren Laurits Hansen for 28o7 kr. 9o øre
mageskifter med Anton Olesen og får 31c
Peder Chr.Christensen, Lyngså for 4oo kr. pr.tdl.2o73 kr.
14 øre
skomager Anton Andersen til forening med 28d 28h for lloo
kr. og 26i 3o 28c til samme for 4ooo kr. og 31c til sam
me for 29oo kr., se 3o mfl.

Niels Peter Jensen,dér har 26b 26h 20.5.1915 og solgte d«
7 marts 1918 til Alfred Christensen f.h. Munkebo for 11.
5oo kr., nu under 55a se denne
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5kræddergården
matr.nr.28a Lyngså mfl.

Skræddergården blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 4 td
o skp. o fjk. 1 alb. og gammel skatten var 2o rd. 48 sk.
Poul Svendsen, der var gift med Mette Larsdatter, købte gården
til selveje fra Voergård i 1845 for lloo rd. og solgte den lo
marts 1864 til sønnen Lars Oarl Poulsen, der den 14 december 1871
bortlejer stuehuset med tilhørende have til jomfru Charlotte Ama
lie Koih for 5o år for loo rd. Desuden medfulgte 5 favne nord for
Rollingen, der ikke må dyrkes, men skulle være til færdsel. Han
bortlejer for samme åremål gårdspladsen til Hans Olesen.
•

•

•

Lars Carl Poulsen solgte den 29.11.1888-15 parcellen matr.nr. 28b
til mejeriet.for 129 kr. 66 øre, 28c til grd. Niels Nielsen af
Lyngså for 6o kr., 28d til Anton Andersen for 22o kr. og.28e-til
Morten Sørensen for 42o kr.
Lars Earl Poulsen dø;de den 15 juni 1895 og enken Ane Martine Poul
sen, f. Jacobsen fik adkomst til gården den 4 marts 1896, der da
bestod af matr.nr.28a 24b 37b og 39. Hun solgte den 9,11.1916-214
til partikulier Christen Badskær fra Hørby for 63*ooo kr.
I handlen medfulgte 4 arbejdsheste, 1
1 tyr, 9 kalve, 6 får, 8 fem måneders
grise, 1 so med 7 grise og en drægtig
1 aflægger mejemaskine, 1 slåmaskine,
vogne.

plag, 2o malkekøer, 5 kvier
grise polte, 5 tre måneders
so.
Af maskiner fremhæves
1 tærskemaskine og 4 arbejd

Sælgeren forbeholdte sig et stykke jord på 277oo kvr. alen, der
kaldes Toften og er beliggende ved mejeriet og som sælgeren lader
frastykke(senere skyldsat under matr.nr.28g 28f.). Desuden behol
der sælgeren en rød hoppe, 12 år gammel, samt jumbe og seletøj,
1 får, fjerkræet og lo tønder kartofler.

Christen Badskær solgte den lo maj 1917 til Jens Peter Christen
sen, der senere solgte til sønnen Jens Chr.Christensen, der"i
årene 1951-54 opførte ejendommen Ny Skræddergård, der var på 38
tønder land', men ejede også Skræddergården.
Jens Christensen solgte den 28 maj 1959 til Otto Jensen. Adkomst
for Lilly*C.Jensen og 7 andre den 15 august 1961, der den 12 sep
tember samme år solgte til Erik Christensen, der den 22 februar
1965 solgte til Aksel Andersen, Karen Andersen, Niels Chr.Ander
sen og Richard Pedersen.
Aksel Andersen og Karen Andersen blev
eneejer den 11 september 1975.
se-17g
2
28a 18.8430 nT
24b
2.2900 37b
1418 -

Matr.nr.28p Lynqså
Aksel Andersen mfl. solgte den 29 oktober 1966 til Søren Christen
sen.
28p 3.1600 m^
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Smedeværksted

matr,nr.25k mfl« Lyngså
Da Lars Carl Poulsens enke Ane Martine Poulsen f. Jacobsen solg
te Skræddergården den 9 november 1916 beholdte hun parcellerne
28g 28f og byggede. Hun solgte den 6 november 1919-369 til sønnen
Lars Peter Dusinus Poulsen for 7ooo kr. og lejede derefter af søn
nen, der den 3o september 192o-14o2 solgte til broderen smedeme
ster Theodor Alfred Poulsen for 13.ooo kr.
Theodor Alfred Poulsen var den 28 maj 19o6 bleven gift i Vester
Hassing kirke med Sidsel Kirstine Marie Ersted fra Gandrup og den
16 november 1916 købte han matr.nr.?:’? af Johannes B. Hansen og
den 11 oktober 1923 købte han parcellen 25k og den 3o september
1926 købte han 25m og den 2o januar 1957 købte han parcellen 25t
af J.M.K.N. Aen.

Adkomst for arvingerne ved skifteretsattest den lo november 1959,
der den 4 februar 196o solgte til Gunnar Jensen, der den 27 juni
1963 solgte til Dusinus Christensen.

Adkomst ved skifteretsatt. for Mona Haugård og Niels E. Nielsen,
nu Mona Haugård Nielsen.
25k
25m
25t
28g

812o
1.3626
336o
856o

m2
-

Andelsmejeriet Heimdal
matr.nr.28b 28h Lyngså
Lars Carl Poulsen, Skræddergården solgte parcellen matr.nr.28b
til andelsmejeriet den 29 november 1888-15 for 129 kr. 66 øre.

14.7.1898-63

bestyrelsen ved stiftende generalforsamling.

Andelsmejeriet solgte den 12 juli 1968 til Knud Oluf Pedersen,
der den lo oktober 1972 solgte til Kaj Sørensen, der den 14 juni
1973 solgte til Kathrine Varmark, der den 8 august 1983 solgte
til Jens Andersen.
Østkystvejen 171
28b 1375 m2
28h
48o -

Østkystvejen 243

matr.nr.29 mfl. Lyngså
Ejendpmmen blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 skp.
o fjk. 2-^ alb., ingen gi. skat.

Niels Christensen købte ejendommen til selveje fra Voergård i x
1844. Den næste ejer jeg hører om er Jens Nielsen, der købte den
12 april 1855 og solgte den 3o marts 1871 til Jørgen Pedersen for
425 rd.
Niels Christensen havde betalt 125 rd.
Lars Chr.Simonsen købte den 18 april 1895 og den 5 december s.å.
købte han parcellerne 45c og 45b ? og den 22 juni 1911-5o købte
han parcellen 36f fra•Smedestedet for 75o kr.

Hardi Thøgersen solgte den 8 september 1943’ til Lønsmann Bruun,
der den lo november 1947 købte parcellen 48e af Frederik Christen^
sen og mere jord til siden.
293.8612m2
48e
7.1360 -

Østkystvejen 155

matr.nr«3o mfl. Lyngså
Ejendommen blev efter.1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 skp. 1
fjk. 1 3/4 alb., uden gl.sakt.
Hans Olsen, Skræddergården l$øbte ejendommen til selveje fra Voer
gård i 1859 for 3oo rd. og herefter hørte ejendommen eller jorden
igennem en længere årrække.til Skræddergården matr.nr.27.

H,Larsen solgte den 15 april 1931 til Jens Christian Wadsholt.

Adkomst fpr arvingerne den 27 juni 1977, der den 3o november s.å.
solgte til Poul Sig Wadsholt, Kathrine Sig Wadsholt og Ruth Sig
Uladsholt.
3oa 1.4919 m2
26i
1.2727 -,

N.B. Skomager Anton Andersen købte den 12 marts 1914 og 25 februå
1915, da 26i 3o 28c 61r 31c 27e og solgte den 28 juni 1917-689
til Hans Chr.Larsen for 14.000 kr.

160

Østkystvejen 161

matr.nr.31a mfl. Lyngså
Ejendommen blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 td. 5
skp. 2 fjk. 1/4 alb. og gammel skatten var-7 rd. 93 sk.

Hejle Christensen købte gården til selveje fra Voergård i 1861
for looo rd. Han døde den 14 oktober 1866 og enken Ane Jensdatter
giftede derefter med Hans Chr. Olesen, der fik vielsesattesten
tinglyst som adkomst•den 2o juni 1867. Ane Jensdatter døde den 14
juni 1871, skifte efter hende den 18 juli 1872 og herefter gifte
de Hans Chr.Olesen sig med Else Pedersen og solgte den 22 juni
19o5-lo3 til sønnen Anton Olesen for 8.000 kr., foruden aftægt
til forældrene, der var kapitalliseret til 1125 kr.
Anton Olesen mageskifter den 12 marts 1914-2754 med parcellen 31c
og fik 27L.

Gunnar Poulsen solgte den 29 december 1958 til Poul Chr. Poulsen.

31a
27L
3od

9.4260 m2
lo.o85o 45 -

Grønsiq
matr.nr.31b mfl. Lyngså
Grønsig består af så mange sammenkøbte marklodder at‘det er'umu-1
lig at sige hvad der er hovedmatrikelnummeret.

Martin Sørensen købte den 29 november 1888 og den 18 september
189o købte han parcellen 24i for 7oo kr. og mageskiftede den 23
december 1897 med Henrik Christian Pedersen af Sæby mark, der
købte jord til den 16 februar 19o2, 29 august 19o7, 26 oktober
1911 og solgte den 3o juli 1914-888 til Christian Peter Jensen
for 8éoo kr.
Christian Peter Jensen var den 19 december 1913 bleven gift med
Maren Beck fra Lyngså. Ved overtagelsen bestod ejendommen af matr
nr.31b 32b 24i 27c 28e 23? også han købte jord til bla.9oc den
28 maj 1925.
Christian Peter Jensen solgte den 24 september 1952 til Oskar Ras
mussen og da var der ca, 27.4 ha., bestående af 19 marklodder.
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Østkystvejen 174
matr.nr.32a mfl. Lyngså
Ejendommen blev efter den såkaldte landmålermatrikel fra 1688 sat
i hartkorn til 1 td. 1 skp. 1 fjk. 1 alb., der efter 1844 matrike
len blev forhøjet til 1 td. 7 skp. 3 fjk. o alb. og gammel-skat
ten var 7-rd. 93 sk.
Lars Peter Nielsen købte ejendommen til selveje fra Voergård den
12 februar 1874 for 12oo rd* og solgte den lo februar 192i-2o47
til sønnern Christian Peter Nielsen for I8.000 kr., se søskende.

Christian Peter Nielsen solgte den 21 februar 1944 til Petrus
Mortensen Stausgård.
32a 12.0945 m^
26n

Matr.nr.33 Lyngså
•

•

•

Ejendommen blev efter.1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 skp.
2 fjk. 1 alb., uden gammel skat.
Peder Hansen købte ejendommen til selveje-fra Voergård den 13 ja
nuar- 1859 for 15o rd., også andel i matr.nr.lo2 og solgte den 2
april 1868 til Christen Christensen Napstjært, der havde matr.nr.
23, for 15o rd. Jorden blev herefter lagt under nr.23, se denneog den 13 maj I880 denne solgt til Koldgården matr.nr.22, se dennej og herunder hører jorden fra matr.nr.33 stadig.
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Koldqård
matr.nr.34a mfl. Lyngså

Ejendommen blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 2 td. 1
skp. 2 fjk. 1/4 alb. og gammel skatten var 11 rd. 94 sk,
r •

•

»

»

Ifølge P.Christensens bog om Voergård, skulle Anders Andersen hav
de købt gården til selveje fra Voergård i 1853 for 75o,rd. og så
fremt dette er rigtig, måtte Anders Andersen havde solgte kort
tid efter, for ifølge mine optegnelser kom Peder Christian l*lørk
og hans hustru på aftægt da Mathias Christian Nielsen købte går
den den 22 december 1853 og den 28 august 1856 købte han parcel
len 35c og lagde til.

Mathias Christian Nielsen solgte den 27 juni 1872 til sønnen Jens
Christian Mathiasen for 3.ooo rd. og går på aftægt i stuehuset, i.
men om forlangende skal køberen opføre en 5 fag, lo alen bred af
tægtsbolig med bræddeloft. Aftægten bestod bla. af 2 td. rug, 2
td. byg, 4o potter brændevin(7 rd. 3 sk.), 2 pund kaffe, 2 pund
kandis, 4 snese rødspætter m.m.
Mathias Christian Nielsen døde den 1 juni 19o2, 85? år gammel,
hans hustru Kirsten Marie Kristensdatter var død den 6 marts 1888,
77 åa gammel.

Jens Christian Mathiasen solgte den 29 marts 19oo til Peter.Hillebert Pedersen for 5ooo kr, og den nordre eng matr.nr.34c bliver
solgt til Rasmus Christensen, der har 16i mfl.

Peter Hillebert Pedersen, der også ejer matr.nr.35a, solgte den
24 januar 19o7-39 til Chr.Peter Pedersen,der har matr.nr.44, for
48oo kr., men beholder ça.2? tønde land øst for kirken matr.nr.
34e(Kirkedal ), 34a 35a og 44 skal nu betragtes som en samlet ejendom.
Chr.Peter Pedersen solgte den 6.4.1911-37 matr.nr.35a for 25o kr.
per tdl. = 22o8 kr. 57 øre*og*englodden 34f, særskildt beliggende
og støder til havet, for looo kr., til Jens Nicolaj Madsen, 24g.
og den 26 august 1915 bortlejer han ca.
tønde land til slagter
Peter Hillebert Pedersen for 49 år, for loo kr., een gang for al
le.

Chr.Peter Pedersen købte jord til den 2 febr.1911, 27 marts 1913
og solgte den 2 september 1915-1117 til Lars Chr.Nyholm fra Gjerå
for 16.000 kr. og købte derefter dennes ejendom matr.nr.29 Gjerå.
Lars Chr. Nyholm købte den 2 november 1922-2552 parcellen 25f af
Jacob Chr.Christensen for 3ooo kr. og solgte den 14 februar 19243197 til grd. Chr. Andersen, Nykro for 29.5oo kr., alt medfulgte
undtagen 3 køer oh 1 hest.

Anders Aaen skulle havde købt ejendommen i 1924, men denne handel
er tilsyneladen undgået min opmærksomhed. Hans enke Johanne M.N.
Aaen solgte den 29 oktober 1949 til sønnen Egon Christensen Aaen.
Østkystvejen 19o

34a 8.2o21 m^ ændret
44a
1692 7e 1.1230 25f 4.1760 -
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Kirken i Lynqså
matr.nr.34k mfl. Lyngså

Peter Hilbert Pedersen solgte den 5 marts 19o3-29 og 32, parcel
len 34i, der var på 14oo kvr. alen til kommiteen for opførelse
af en kirke i Lyngså, representeret ved provst Håhen Muller, Al
bæk, lærer og dannebrogsmand Pedersen, Voerså og husejer Jens
Jørgen Jensen, Lyngså, for 3oo kr.

Den 5 juli 1923-loo7 skænkede Søren Laurits Hansen parcelle-n 35i
til Sankt Pouls kirke.

Der blev købt jord til i -1936 og 1973-.

Kirkedal

matr.nr.34e mfl. Lyngså
Da Peter Hillebert Peéersen den 24 januar 19o7-39 solgte Kol-dgård
matr.nr.34a, forbeholdte han sig ca.2^ tønde land, det lå øst for
kirken. Her oprførte han ejendommen Kirkedal og var slagter. Han
købte den 9 december 1952 parcellen 34i af Egon Christensen Äen
og solgte den 8 april 1964 til Sigvard Chr. Jensen. Det synes at
være en meget lang årrække at være ejer?
34e 1.5859 m2
34i
210 -

Østkystvejen 2oo

Matr.nr.34b 35c Lynqså
Da Jens Chr. Mathiasen den 29 marts 19oo solgte Koldgård matr.nr.
34a mfl. beholdte han parcellerne 34b 35c og bebyggede. Han solg
te den 21 december 19o5-48 parcellerne 34d 35h til grd. Jens Chr.
Jensen, Sig i Lyngså for 4ooo kr., med undtagelse af beboelseshu
set med tilhørende grund.

Efter Jens Chr. Mathiasens død fik enekn Ane Mathiasen,f.Andersen
adkomst til ejendommen den 14 februar 1924 og solgte den 3o okto
ber 1924-1561 til sønnen maler Niels Chr. Mathiasen for 5ooo kr.
Carl Møller mfl. solgte den 13 december 1947 til Engelbert Thom-f
sen, der den 22 januar 1953 solgte til Ellen Larsen, skifterets
adkomst for 8 arvinger den 11 august 1971, der s.d. solgte til
Oluf Andersen.
34b’ 1556 m2
35c
749 -

Î64

Matr.nr.35a Lynqså

Christen
19oo til
skal han
tægt for

Pedersen købte den 28 august 1856 og solgte den 29. marts
sønnen PeteteHillebert Pedersen for 1115 kr., desuden
yd-e sælgeren og hans husholderske Kirsten Pedersen af
livstid. Se 34, nu under 24g.-

35b mfl« Lynqså
Chr.Nielsen købte den 9 januar 1862 og solgte’ den 2 februar 1871
til Gert Rasmussen for 2oo rd,., der den s.d. købte parcellen 36c
for 45o rd. og solgte parcellen 36e til pigen Ane Marie Andersen
til forening med 48b mfl., for 3oo rd.

Gert Rasmussen, der var gift med Johanne Barbara Andersen, solgden 21 december 1893-46 til svigersønnen Simon Peter Sarensen fra
Voerså for 256o kr., iberegnet aftægt, der den 13 oktober 192119oo solgte til grd. Hans Pedersen, Skarnvad og propritær I.P.
Jensen Højbjerre, Alborg for 19.ooo kr., der straks solgte parcel
len 15c til Otto Pedersen, Srd. Dam for 55oo kr. og resten til
Johannes Nielsen,forhen Havsig, for 875o kr.

Morten Pedersen solgte den 2 oktober 1957 til Marius Pedersen.
35b
1.4795 m2
•
35g
4.3558 36c
2.1395 Østkystvejen 199*

matr.nr.35f mfl. Lyngså
Niels Christian Olesen købte den 7 februar 1861 og døde den 22
marts 1897, 73 år gi.
Enken Ane Frederiksen adkomst 22 december
1898 og solgte s.d. til Lars Peter Andersen, Voerså nordost for
2ooo kr., der den 25 juni 19o3 solgte til Søren Laurits Hansen,
der den 1 september 19o4 købte en engparcel i den såkaldte ”Søn
der eng”, der støder ud til havet og havde et areal på 3942o kvr.
alen = 2 3/4 tønde land, fra Kokgården for 12oo kr. Ejendommen,
var da omtalt som Lyngså fælled.

SøTenog lo
den 5
kirke

Laurits Hansen købte yderliger jord til den 12 marts 1914
februar 191o og ejendommen bestod nu af 35f 38d 27g 94c og
juli 1923-loo7 skænkede han parcellen 35i til Sankt Pouls
i Lyngså.

Søren Laurits Hansen solgte den 19 marts 1942 til Carl Christian
Jensen. Adkomst for Peter Hansen og 4 andre arvinger- den 27 januS
1982, der s.d. solgte til Flemming Sørensen.

35f

6.6577 m2

Matr.nr.35e Lynqsåmfl.

Peder Mortensen købte den 23 december 1858. 1 skp. o fjk.

Henry Chr.Jensen solgte den 5 juli 1957 til Gunnar Jensen.
35e
36f

1.1586 m2
l.ooo3 -
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alb.

Matr.nr.36a Lynqså mfl.

Ejendommen blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 td. 3
skp..3 fjk. 2 alb. og gammel skatten var 8 rd. 2o sk.

Gårdens sidste fæster Christen Christensen, der var gift med Jo
hanne Pedersdatter, kom på aftægt da Peder Pedersen i 1847 købte
gården til selveje fra Voergård for 6oo rd.
Peder Pedersen solgte den 17 januar 185o til Jens Peter Thomsen,
der den 28 december 1866, skødet tinglyst den 2 februar 1871 solg
te til Jens Pedersen for lloo rd. pg købte derefter Kæret i Karup
sogn.

Jens Pedersen solgte straks parcellen 36b til Niels Nielsen til
forening med sin ejendom matr.nr.42 mfl., og 36c til Gert Hasmus
sen for 45o rd. og 36d til forening med nr.8, hvorefter han den
23 marts 1871 solgte til Søren Jørgensen for 6oo rd., der den 3o
marts s.å. solgte til Lars Peter Nielsen. Hartkornet var nu kun
4 skp. 2 fjk. i alb. og gi. skatten 3 rd. 12 sk.

Lars Peter Nielsen solgte den 24 december 19o8 til grd. Anton Ole^
sen fra Lyngså for 39oo kr.

Poul Poulsen solgte den 31 juli 1967 til Erik Christensen, der
den 29 oktober 1971 købte 36a af samme
15o m2 •
36a
36b
36L
6614 -

Matr.nr.35d 36d Lyngså
Jacob Beck, Nørklit købte den 12 maj 1921 og solgte den 14 maj
1925 til Peter Pedersen for 7qoo kr., parcel
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Matr.nr.36e Lynqså
Jens Jørgen Jensen købte den 5 april 19oo og solgte den 25 sep
tember 19o2 til Jørgen Peter Jørgensen, men beholdte en parcel.
Enke Ane Marie Jensen adkomst 15 april 192o og solgte den 3 fe
bruar 1921-2350 til ugifte Berthina Christine Andersen for 25oo
kr.
Berthine Christine Andersen solgte den 27 februar 1939 eller 1959
til Kristine Marie Kristensen, skifterets adkomst for Kirstine Mai
rie Johanne Kristiansen den 29 september 1978, der den 29 marts
1979 solgte til Margrethe Jensen, der den 23 april s.å. solgte
til Helge Pedersen.
36e
374 m2
61n
1521 -

Matr.nr.36q Lynqså
Smed Peter Martinus Christensen købte den 6 november 189o og den
5 oktober 1892 købte han tørveparcellen 61e fra Skarpholt og solg
te den 25 januar 19o6 til smed Theodor Alfred Poulsen for 24oo krz/
der den 11 januar 1917 købte parcellen 39b og solgte den 21 okto
ber 192o til Jens Chr. Wadsholt for 5ooo kr.
Jens Christensen solgte den 7 juli 194o til Christian Jensen
36g 642 m2

U7

T ofteqård
matr.nr.37a mfl. Lyngså
Toftegård blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 2 td. 5
skp. 2 fjk.. 1 1/4 alb. og gammel skatten var 13 rd. 88 sk.
Efter gårdfæster Anders Larsens død gift’er enken Maren Hansdatter
sig den 4 ‘april 1848 med ungkarl Bertel Jensen f*ra Aså og det var
tilsyneladen hende der købte gården til selveje fra Voergård i
1853 for looo rd-., men Bertel Jensen fik skøde på gården den 28
juli 1853. Efter Maren Hansdatters død skiftede han med børnene
den 7 marts 1859 og giftede sig med Ane Johanne Jensen. Han solg
te den 22 april 188o parcellen 37b til grd.Lars Carl Poulsen,
Skræddergården for 2oo kr. og 37c til grd. Niels Chr.Larsen for
5oo kr.
Efter Ane Johanne Jensens død giftede Bertel Jensen sig med Karen
Rasmusdatter. En datter med Ane Johanne Jensen, Sine Jensen, født
i Lyngså den 19 marts 1867, nu boende i Utak, U.S.A, kvitterede
for sin arv efter moderen den 27 august 1891-15.

Bertel Jensen solgte den 8 januar 1891-116 til Jens Nicolaj Poul
sen fra Try for 5ooo kr. + aftægt til sælgeren og hans hustru
Karen Rasmusdatter, der var kapitalliseret til 1649 kr. 65 øre.
Bertel Jensen døde den 4 maj 1899 og enken Karen Rasmusdatter
døde den 15 februar 19o8.

Jens Nicolaj Poulsen solgte flere parceller fra gården, bla.37g
den 31 juli 1919 til Niels Peter Jensen, Lyngså fælled for 5oo kr
og solgte i 1943 til sønnen Jens Poulsen, der den 22 marts 1967
solgte til sønnen Nicolaj Bering Poulsen.
37a
17.0891 m2
27i
6.9315 27s
6.I880 99k
1.5820 -

Englund

matr.nr.37e mfl. Lyngså
Da Peter Jørgensen købte den 1 marts 1883 blev der givet aftægt
til Ane Marie Larsdatter. Han solgte den 25 juni 19o3 til Niels
Peter Jensen for 96o kr., iberegnet aft.

Niels Peter Jensen købte jord til 28.1.19o9 - 22.6.1911 - 9.lo.
1913 - 31.7.1919 og 11.7.1918 og arealet var nu på 581125 kvr.
alen og bestod af matr.nr. 37d 37e 37g 6i 19b 94i og solgte i
1934 til Marthinus Olesen

se matr.nr.6i
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Matr.nr.37f Lynqså
Jens Nicolaj Poulsen solgte i henhold til købekontrakt af 1*7 maj
1895 til Jacob Chr.Christensen, der fik skødet udßtedt den 23 ju
ni 19o4 ag solgte den 15 juni 19o5-15 til Thomas Madsen,, tidleger
Toften i Hørby for 2ooo kr., med bygning, der den lo juli 1924748 solgte til grd. Nicolaj Poulsen for livsvarig aftægt.
Hedvig Uldbjerg solgte den 8 marts 1949 til Ejnar Juul Jensen, J
der den 8 september 1954 solgte til Edmund Kærgård., der den 21
april 1955 solgte til ftlbæk kommune.
37f 622 m2 •
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Kokqården
matr.nr.38a Lyngså

Kokgården blev efter den såkaldte landmåler-matrikel fra 1688 sat
i hartkorn til 2 td.- o skp. 1 fjk. ? alb., der efter 1844 matri
kelen blev forhøjet til 2 td. 6 skp. 3 fjk. 2 1/4 alb. og gammel
skatten var 13 rd. -88 sk, •
•
•

Jens Nielsen, der var gift med Maren Nielsdatter havde gården i
fæste da sønnen Anders Christian Jensen købte den -ti-1 selveje fra
Voergård den 9 januar 1862, skødet tinglyst 16 januar s.å., for
16oo rd. Han solgte den 14 decembe-r 1871 parcellen 38b ca. 2^
tønde land, for 5oo rd.
Anders Chr. Jensen, der var gift med Mariane Pedersen, solgte den
27 februar 1879 til sønnen Jens Peter Anderse’n for livsvarig af
tægt der blev kapitalliseret til 25oo kr., se aftægtskontrakt,
afl. 29 juni 1893. Anders Christian Jensen døde 'den 6' maj 1892, 68 år gammel. Der. blev i anledning af handlen betalt 25 øre til
den mindre fattig-kasse i Albæk-Voer.

Jens Peter Andersen solgte den 25 juli 1889 parcellen 38c til
skrædder Peder Pedersen for 6oo kr. og den 29 juni 1893 solgte
han gården til Johan Christian Madsen fra Sønderklit for I6.000
kr. og flyttede til Kjellingbro i Sørå.
Johan Chr. Madsen solgte den 1 september 19o4-35 en engparcel i
den såkaldte ” Sønder eng ”, der støder ud til havet og havde et
areal på 3942o kvr. alen = 2 3/4 tønde land til Søren Laurits
Hansen af Lyngså fælled for 12oo kr. Parcellen blev skyldsat un
der matrikel nr.38d og den 16 marts 19o5-18 mageskiftede han med
Martin Christoffersen, V.Rom- 8a vestl. Kokgården var sat til 15.
loo kr. og V.Rom til 8.000 kr.
Udlæg 21 november 19o7-15.

Martin Christoffersen mageskiftede den 9 januar 19o8 med- Poul Pe
ter Vad-sholt, Mariesminde i Ørum, der den 7 apr-il- 1921 købte par
cellen Ir.

Poul Peter Vadsholt døde den 31 oktober 1922 og enken Kristine
Vadsholt,f. Andersen fik adkomst til gården den 28 december 1922
og solgte den 24 marts 1927-3157 til fhv. grd. Karl Chr. Pedersen,
der er gift med Charlotte Marie Pedersen,f. Schjoldann, for 35.
000 kr. Køberen måtte med sit æresord forpligte sig til ikke at
afhænde den mellem besætningen værende gamle hvide hoppe fra ejen
dommen på anden måde end til øjeblikkelig nedslagtning.
Karl Chr. Pedersen solgte den 5 november 1947 til Svend Age Sønderkær.
østkystvejen 192

38a

13.3826 m2
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Birkely

matr.nr,38b Lyngså
Anders Christian Jensen, Kokgården solgte den 14 december 1871
parcellen med ca.2^ tønde .land, som er køberen,, til Peter Jeppe
sen for 5oo rd., samt det til parcellen hørende våningshus, hart
korn 2 skp. 2 fjk. 1/4 alb. gi.skat 1 rd. 51 sk. .
Peter Jeppesen solgte den 2o juni 1885 til Lars Carl Poulsen, der
den 6 august s.å. solgte til Svend Chr.-Christensen for 85o kr.,
der tilsyneladen solgte til Johanne Marie Christensdatter, enke
efter Christen Pedersen, der s.d. mageskifter med Søren Chr.Søren
sen, der har 47 5o 52 Lyngså(15 juli 1889), .der den 5 juni 189o
mageskifter med Christen Jensen fra Klaruphus i Tård sogn, der
den 5 april 1’892(19.1.1893) mageskifter med smed Chr, Christensen
der har Marklund 48a, der den 5 december 1894 mageskifter med 37d
se også lo.12.1896.

Anthon Andersen solgte i 1944 til Henning Nielsen, 17 tdl.

Klaruphus = matr.nr. 4^ af

ejerlav, Tårs Sogn, Børglum Herred

Matr.nr.38c Lynqså
Jens Peter Andersen, Kokgården solgte den 25 juli 1.889 parcellen
til skrædder Peder Pedersen for 6oo kr.

Husejerske Inger Kristine Pedersdatter af Grønsig blev gift med
Anders Chr.Hansen, der fik adkomst til ejendommen den 4 maj 1899
og mageskiftede s.d. med Morten Sørensen af Sæby markj.order.

Nyvang

matr.nr.38f Lyngså

Anthon Jensen opførte ejendommen på en parcel udstykket fra' Nygår
i 195o, areal 12.4 ha.
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Hvidstedqård
matr.nr.4o mfl. Lyngså
Hvidstedgård blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 4 skp.
1 fjk.‘l 3/4 alb. og'gammel skatten var 2 rd. 54 sk.

Toldbetjent eller toldassisten Frederik Carl Nielsen købte.den 24
april 1862 og solgte den 19 april 1877,(se s.d.aflyst, tilladelse
til 4^ % rente) til Niels Chr.Jensen.
Niels Chr.Pensen, der var gift med Johanne Christien Jensen,f.
Christensen, solgte den 26 maj 1910-28 til sønnen Jens Peter Jen
sen for 4»38o kr., iberegnet aftægt..
Jens Peter Jensen købte den 12 marts 1914 parcellen matr.nr. 27h
for 22o kr. pr1, tønde land = 1911 kr.
Henry Chr.Jensen købte den 17 januar 1955 og har købt jord til
flere gange.

4o
2 7h
li
23b
26f

19.75o3
4.8200
244o
7.1859
4.395o

m
-

172

Toftevanq 6

matr.nr.41a mfl.Lyngså
Ejendommen var i gammel hartkorn sat til 4 skp. 2 fjk. 1 alb.,
der efter 1844 matrikelen blev sat til 4-0-2 og gammel skatten
var 3 rd. 88 sk.

r

Hans Pedersen fra Sørålund købte ejendommen fra Voergård den 3o
juli 1874 for 6oo rd., heraf vår 2oo rd. kontant og solgte den
12 januar 1893 stuehus, husplads og en lille frastykket lod til
Peder Christian Nielsen af Lyngså for 8oo kr. og skænkede der
efter resten af jorden matr.nr,41b til Lars Peter Pedersen, Sørå
lund .

Peder Christian Nielsen solgte-den 21 marts 1918-361o til Mads
Peter Poulsen, Øster Holmen for 45oo kr.
Anna Christensen solgte den 24 september 1969 til Helge-Philip
Christensen.
41a
4o9o m?
35h
73o9 53b
3ooo 94o
1.1884 94L
1982 94m
1958 -

Lynqså mark

matr.nr.41b mfl. Lyngså
Hans Pedersen, der havde ejendommen matr.nr.41, skænkede den 1 j
juni 1893 parcellen der blev skyldst.under matr.nr.41b til Lars
Chr.Pedersen, Sørålund, der den 1 december 19o4 solgte til brode
ren Anders Carl Pedersen af Lyngså for 18oo, med bygninger.
Anders Carl Pedersen købte parcellerne 23f 24e 5f henholdsvis 25
januar 19o6 og 2o januar 191o og den 22 juni 1911 købte han par
cellen 51b fra Smedestedet for 85o kr.

Fogeudlægsskøde til Peter Roed den 13 april 1966.

41b
51b
5r
5f

9.4993
5.2578
4.8910
1.4o5o

m
-
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Smedestedet

matr.nr.42a mfl. Lyngså
Ejendommen blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 5 skp,. 2
fjk. 3/4 alb. og gammel skatten var 1 rd. 42 sk.

Niels Nielsen købte ejendommen til selveje fra Voergård i 1858
for 55o rd. og købte siden mere jord til og solgte den 14 okto
ber 1869' til Niels Larsen, dér den 11 januar 1872 købte parcellen
35e, hvorefter ejendommen bestod af 36b 42 44 51b 6g 35e.
Niels Larsen mageskiftede den 17 maj 1877 med Christian Andersen
fra Øster Mellerup i Jerslev sogn, der den 4 november 1879 mage
skiftede med Simon Nielsen, der havde 55a mfl.,'der den 23 sep
tember 188o solgte til Thomas Christian Jensen fra Serrislev for
8ooo kr., der straks mageskiftede med Peder ^ensen, Sønder Bjer
gene, udlæg 24 maj 1883, se løsøre.
Peder Jensen solgte den 7 oktober 1886 til Niels Andreas Møller,
over hvem Kreditforeningen i Viborg den 22 juli 1897-19 hav’de be
gæret tvangsaktion og her købt af grd. Bertel Christensen, Bøge
skovhale til tjenestekarl Christen Christensen, Bøgeskovhale for
4o75 kr., der sælger 44b til Jens Jørgen ^ensen for 3oo kr-, og
mageskifter tilsyneladen med
Christian Nielsen deø 25 oktober
19oo, dog først efter at havde en parcel af 44 til Chr.Peter Pe
dersen for 125 kr« og 42b til Søren Laurits Hansen for 3oo kr. de
9 januar 19o2 og muligvis købt 45b den lo okt,19o2,for 95o kr«,
synes handlen at blive til noget,?
Christian Nielsen, Smedestedet solgte den 22 juni 1911-5o til grd
Søren Larsen, Mellekær og grd. Mads Chr.Hansen, Sønderkær for .
8.000 kr., der solgte

45b 36f til Lars Chr.Simonsen,. 29. mfl. for 175o kr., og
42e til Christian Nielsen, Lyngså for 4oo kr., og
51b til Anders Carl Pedersen, Lyngså mark for 85o kr., og
44c til Lars Jørgen Larsen, Lyngså fælled for 1775 kr., og
36b Ltil Søren Laurits Hansen, Lyngså fælled og
x- r<r.
36c til Lars Chr. Christensen, Kragkær for 75o kr.
35e 42c til Jens Peter Jensen, Lyngså fælled for 2ooo kr-,

Christian Nielsen købte tørveparcellen 61g den 4 marts 1915 for
2oo kr. og solgte den 2o juli 1922-1232 til fru. Nielsine Fri
mann, Kolding, som hendes særeje, for looo kr. Sælgeren der nu er
77 år og hustruen der er 74 år, skal have vederlagsfrit bopæl for
livstid.

Søren Lea ^ansen købte den 28 marts 1977 og 3o april 198o.
42a
229o m2
mf1.nomre
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Matr.nr.44 Lyngså

Jørgen Pedersen Kok fik arvefæsteskøde på ejendommen den 4 pktpbe
1821, tinglyst 17 januar 1822. Efter hans død skiftede enken Ane
Marie Larsdatter den 14 februar 1843 og den 28 november 1843 gif
tede hun sig med Niels Peter Jensen, der året efter købte ejendbmmen til selveje fra Voergård for 496 rd.
Niels Peter Jensen døde den 2 maj 1869, se 1 marts 1883-18, Enken
Ane Marie Larsdatter solgte den 1 marts 1883-7 til sønnen Peter
Jørgensen/

Chr.Peter Pedersen blev seners ejer og købte den 24 januar 19o7—+
42 ejendommen matr.nr.34a 35a og sammenlagde ejendommene.

Matr.nr.45a mfl. Lynqså
45a- 36e 48c 44b 51a 8b Jens Jørgen Jensen begyndte at samle den
7 februar k878 og solgte den 5 april 19oo til Jørgen Peter Jør
gensen f^t. i København for 6.5oo kr.,^der senere købte parpel
nr.6 af 26a og skal behandle de 9 parceller i henhold til loven
om bøndergårde, købte parcellerne 26a 25f den 17 september 19o839 for 25oo kr. og får muligvis 26a som hovednummer, se denne.
s

:

Matr.nr.45c Lynqså

Anders Christian Jensen(Jørgensen) solgte den 23 februar 1B93
parcellen, der er frastykket jnatr.nr.45 den 4 Januar 189o, til
smed Christensen for. 3oo kr., 3-1^,. der den 5 december 1895 solg
te til Lars Chr.Simonsen for 35o kr«,. stadig ubebygget.

Matr.nr.46a Lyngså
Anders Chr,.Jensen købte den 8 september 1881 fra Voergård det af
ham hidtil ifæsteboende hus i Lyngså by for 3oo kr. Han døde den
6 maj 1892, 68 år gammel og enken Mariane Pedersen fik adkomst
til huset den 22 februar 1894 og solgte s.d. til sønnen grd.‘Jens
Peter Andersen af Lyngså uden vedeTlag, værdi 3oo kr. 1^ alb.

Matr.nr.46b mfl. Lynqså
Kristian Peter Pedersen solgte den 17 oktober 1912-125o til
smedemester Theodor Alfred Poulsen for 25o kr., der også købte
49b, se 47, han solgte den 3o september 192o-14o2 til grd.Niels
Madsen for 12oo kr.
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Cementstøberi

matr.nr.42d
Cementstøber Peder Martin Nielsen og Jens Chr.Nielsen, Voerså om
tales i 1922, de solgte den 3 september 1925-1323 til teglværks
arbejder Henry Marinus Pedersen, Ilbro for 14.ooo kr., der med
fulgte :

1 tagstensmaskine med lloo forme
1
1
1
1
1
4
3

lo stens : mu'rstensmaskine med tilbehør til 7ooo sten
18 stens murstensmaskine med tilbehør til 6ooo sten
4 stensmaskine med tilbehør
rygstensmaskine med lo forme
brøndrørsform
trillebøre
sandharper
samt diverse værktøj

Ungkarl og landmand Henry Marinus Pedersen,f. i Vrendsted sogn
den 27 januar 19ol og pigen Martine Jensine Christiansen,f. i
Ugilt sogn den 13 oktober 1899, viet i Ugilt kirke den 7 marts
1923.
Niels Pedersen solgte den 8 februar 1946 til Hartvig Nielsen, til
Anna Nielsen den 26 marts 1965.
42d 5115 m2
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/

Havelund

matr.nr.47a mfl. Lyngså
Ejendommen, der var skyldsat under matr.nr.47 var oprindelig kun
et hus med lidt jord til, der efter 1844 matrikelen blev sat i
hartkorn til et album, men forskellige ejere har igennem årene
købt både jord og mindre ejendomme som er bleven sammenlagt.
Lars Chr.Christensen købte huset til selveje fra Voergård den 11
januar 1855 for loo rd. og solgte den 4 februar 1858 til Søren
Jeppesen, der døde den 2 november I860. Enken Mette Marie,Nielsen
fik adkomst til huset den 19 december 1872 og solgte den 28 ja
nuar 1886 til Niels Chr.Jensen for 2oo kr., men forbeholdte sig
ret til afbenyttelse af.et hus på ejendommen i 5o år.
Niels Christian Jensen solgte med det samme videre til Ander Pe
dersen for samme pris, der den 28 januar 1886 købte huset matr.
nr.5o for 23o kr. gg lagde jorden til 47 og den 23 marts 18828 købte han huset matr.nr.52 for 2oo kr.,se disse.

Anders Pedersen solgte den 4 oktober 1888 til Søren Chr.Søren
sen, der den 3o januar 189o mageskiftede med enke efter Christen
Pedersen, Johanne Marie Christensdatter, der har matr.nr.38b.
Johanne Marie Christensdatter solgte straks til murer Jens Niel>sen fra Lyngså for 13oo kr., nu hørte parcellen 51c også med.

Jens Nielsen solgte den 2 juli 1891 til Lars Jørgen Larsen for
35oo kr., der den 25 januar 19o6-købte parcellerne 21c 23c af
Carl Steen for 15oo kr. og den 22 juni 1911 købte Ijan parcellen
44c fra Smedestedet for 1775 kr., men solgte samtidig parcellerne
37d til Niels Peter Jensen, Lyngså fælled for 800 kr. og den 5
juni 1913-319 solgte han parcellen 47b til smedemester Alfred
Poulsen. Ejendommen var stadig i 1917 omtalt som Lyngså fælled.

Lars Jørgen Larsen solgte den 25 januar 1917-33o4 til Anders Chr.
Olsen for 15.000 kr. og flyttede til Nr.Voerså.
Anders Chr.Olsen solgte den 9 januar 1919-33o8 til Alfred Peder
sen, Skovsgårdshus for 21.800 kr., der medfulgte 2 heste, '6 køer,
1 kvie, 2 får, 2 svin og 13 høns.

Alfred Pedersen solgte den 12 oktober 1922 til Johannes Larsen,
der den 2 november 1922-2533 solgte til Søren Chr.Madsen, tid
ligere Kjærsgård for 22.000 kr., løsøre se Io.4.1924-rlo5.
Tvangsaktion den lo januar 1925. Chr.Madsen, Birketsminde blev
højstbydende og solgte den 29 januar 1925, skødet tinglyst 26
marts s.å., til Laurits Simonsen for 23.2oo kr., der den 28 ok-r
tober 1957 solgte til sønnerne Harry Simonsen og Erland Simonsen.

Østkystvejen 248
32i
51c
43
47a
5o
52

10.7243 m2
7.8354 -
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Matr.nr.43 Lynqså
Voergård solgte den 17 oktober 1872 det Jens Christensen ifæsteboende hus til pigen Ane Marie Andersen for 125 rd., 1-j alb.
Hører nu under matr.nr.47a Lyngså.

Matr.nr.5o Lynqså

Voergård solgte den 27 juli 1871 det Lars-Hansen hidtil ifæsteboende hus til Peder Jeppesen for 15o rd., der den 7 februar 1878
solgte en parcel til Jens Nielsen for 4oo kr, Matr.nr.5o ?
Efter Peder Jeppesens død fik enken Inger Andersdatter adkomst
til huset den 4 juni 1885 og solgte den 28 januar 1886 til Anders
Pedersen for 23ø kr.

Hører stadig under matr.nr.47a

------ —-------------------------- ------ --------- o

Matr.nr.52 Lynqså

Jens Nielsen købte den 16 januar 1828 og solgte den 23 marts 18828 til Anders Pedersen for 2oo kr., foruden aftægten, der var ka
pitaliseret til 321 kr. Får ophold i et værelse med kakkelovn,
der er 4 alen på hver bred(ca.5.6 mz), se aftægt.
Christian Pedersen har arvefæsteret på et til ejendommen hørende
hus med have.
Hører nu under matr.nr.47

Matr,nr«51 Lynqså

Niels Peter Nielsen, der var gift med Mette Marie Jensdatter, køb
te huset til selveje fra Voergård den 12 september 1861 for 25o
rd. og solgte den 13 december 1877 til svigersønnen Jens Nielsen
for aftægten;
• •
•
•

( .
<_J

Jens Nielsen solgte den 18 marts 188o en gadelod af den særskildt
beliggende lod Siettingen til Jens Jørgen(Jacob ) Jensen for 15o
kr«, der bliver skyldsat under matr.nr.51a og hører stadig under
matr.nr.26a

Huset og det tilbageblivende jord fik matr.nr.51c og da Jens Niel
sen seneres købte ejendommen matr.nr.47 kom matr.nr.51c med dertil

J

Snedkerqården

matr.nr.48b mfl. Lyngså

Jens Christensen købte ejendommen bestående af matr.nr.48b 48c
den 8 januar 1857 og solgte den 6 december 1866 til Ane Marie Andersdatter for aftægten, der bla, bestod af
potte nymalket mælk
daglig, elleç hvis mælk ikke haves, .da en potte øl daglig, til
hver af de 3 højtider 1 potte brændevin. Som bolig skulle sælger
ren have soveværelset, pigekammeret og adgang til køkkenet. Også
fæstebrev på haveplads under matr.nr.37 s.s., se senere.
Ana Marie Andersdatter købte den 2 februar 1871 parcellen 36e
harkorn 1 skp. 3 fjk. 1 alb. gi.skat 1 rd. 26 sk., for 3oo rd. og
giftede sig med Jens Jørgen Jensen, der fik vielsesattesten ting
lyst som adkomst den 21 juni 1877.

Jens Jørgen Jensen overdrog den 23 juni 19o4-57 sin efter 6 de
cember 1866 fæsteret til en hængeplads for 2oo år, imellem*Peder
Smeds og.Ane Christensdatters hùse, udstedt den 4 september 1832,
for 5o kr. Var tidligere omtalt som haveplads, men det er det same
rne fæstebrev.
Jacob Christensen solgte i 1948 til Marinus Hansen, da 37 tønder
land, heraf lo tdl. sandbanker.
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Matr.nr.49a Lyngså

Niels Peter Jensens enke Maren Larsdatter er at fraflytte, men
har ikke kvitteret for fæstebrevet da Voergård den 27 februar
189o solgte til Hans Peter Pedersen for 13o kr.
1 alb.
Hans Peter Pedersen solgte den 4 juni 1896 den særskildte hus
plads med bygning til Jens Chr.Christensen for loo kr., der får
matr.nr.49b.

49a 46b‘Smed Hans Adolf Jepsens hustru Karen Marie,f.Jensen køb
te 25 april 1925, skødet‘tinglyst 14 januar 1926, som særeje.

49a hører nu under matr.nr.28m

Matr.nr.28m Lynqså

Peter Hansen, der er gift med Jçnsine Marie f.Christensen, op
førte ejendommen i 194o på en parcel udstykket fra SkrædqJergården på ca.2o tønder land og i 1946 tilkøbtes 4 tdl. fra Havelund.
Jens Arne Hansen købte den 7 april 197o og den 16 juni 197o køb
te han matr.nr.49a

Matr.nr.49b Lyngså

Jens Chr.Christensen købte den 4 juni 1896 med bygning for loo kr
og solgte den 23 juni 19o4 til enken Caroline Pedersen fra Dyrhe
den for 4oo kr.
Caroline Thomsen, f.Pedersen solgte den 14 februar 1918-3161 til
grd. Jens Chr. Jensen, Sigen i Lyngså for 6oo kr.
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Marklund
matr.nr.48a mfl.Lyngså
Ejendommen blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 6 sk. 3
fjk. li album og gammel skatten var .5 rd. 1.9 sk.
Lars Chr.Sørensen købte ejendommen til selveje fra ‘Voergård i .
1855 for 6oo rd. og solgte den 22 januar 1857 til Jens Andreas
Jørgensen for 6oo rd., men bygningerne beholder sæLgeren og flyt
ter til den ham og konen forbeholdne del af marken og here.fter
skulle ejendommen i hartkorn stå til 6-1-1 og gi.skatten 4 rd. 58
sk., men der er nogen usikkerhed om den handel, se også 55a som
Jens Andreas Jørgensen havde, for den 16 maj 1867 købte Si'mon
Nielsen og da synes jorden stadig at være der.

Simon Nielsen solgte den 7 maj 1874, til Peder Christian Madsen
fra Læsø for 7oo rd., der den 2 december 1875(se også 2 august
1875) solgte til smed Niels Andersen fra Høgholt ved Hørmested
for ?4oo kr., der medfulgte 1 ko, 1 kvie og 2 får.
Niels Andersen mageskiftede den 16 september 188o med Andreas Ni
elsen fra Høgsted i Vrejlev sogn(Christen Christensen i sin tid
reseverede jagtretten er nu hævet), der den 3o juni 1881 solgte'
til Anders' Pedersen af Falden for 24oo kr., der den 25 januar
1883 solgte tilugifte Helmine Marie Jensen fra Albæk for 24oo kr.

Helmine Marie Jensen, der havde Jens Nielsen som befuldmægtig,
fik skødet tinglyst den 23 febr.1883 og solgte den 16 august s.,
å. til Hans Hansen fra Nybro for 3ooo kr., der den 2o marts 1884
solgte til Christen Christensen.

Christen Christensen solgte den 28 februar 1889 til Mads Chr.Si
monsen fra Understed for 27oo kr. Køberen var gift med Christine
Marie f.Larsen og solgte den 22 maj 189o til sønnen Carl Christia
Simonsen for 2525 kr,, iberegnet aftægt.
Carl Christian Simonsen mageskiftede den 1 december 1892 med smed
Christen Christensen,.Graverhus i Ørsø, der den 19 januar 1893
mageskiftede med Christen Jensen, der havde matr.nr.38b.
Tvangsaktion den 31 juli 1895 og her købt af sagfører Kristiansen
Sæby, der solgte en eng matr.nr.48d til Christian Pedersen, der
havde matr.nr.27b og den 25 maj 1899 solgte sagfører Kristiansen
til smed Chr.Christensen.

Tvangsaktion den 28 december 1899 og igen overtaget af sagfører
Kristiansen, der den 14 december 19o5-83 solgte til landpost Ja
cob Chr. Jacobsen, der den 9 januar 19o8 solgte til Jens Chr.Jen
sen, der den 26 august 1915-lo55 solgte til Peter Nielsen, tid-, .
ligere 7d mfl., for 46oo kr.
Hartkornet var nu kun på 4 skp. 2
fjk. li alb.
Peter Nielsen solgte den 29 november 1917-2172 til Mads Peter Lar„
sen, Voerså for 6ioo kr., der formentlig solgte til Hans Peter
Jensen den 2o maj 192o-419, udlæg 27 maj 192ov441 og da synes
ejendommen at være kaldt Mørkhuset.
Tvangsaktion over Hans Peter Jensen den 5 august 1921 og her købt
af sagfører Carl Rømer, Sæby og købmand Johs. Nicolaj Christensen(
Elling, der solgte til Carl Nicolaj Christensen for 62oo kr.
M.Jensen solgte den 21 oktober 1948 til Jens Juul Christensen,der
den 15 maj 1957 solgte til Carlo Edvard Sørensen, der den 2 juni
1971 solgte til Otto Krog, der den lo november 1976 solgte til
Doris Marie Niglsen.
48a lo.2ooo m
44d
5,938o -
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Klitgård
matr.nr.53a mfl.Lyngså
Ejendommen som idag kaldes Klitgården,blev efter 1844 matrikelen
sat i hartkorn til .1 td. o skp. 1 fjk. o alb. og gammel skatten
var 3 rd. 13 sk.

Anders Madsen købte gården til selveje fra Voergård den 1 august
1861 for 7oo rd. og solgte den 1 september 191.0-54 til sine børn
Jens Chr. Madsen og Johanne Madsen i lige forhold, Af hensyn til
stempelafgiften bLev værdien sat til 62oo kr.

Jens Chr. Madsen og Johanne Madsen solgte den 3o januar 1913-2133
til deres broder Niels Peter Madsen for 8.95o kr., iberegnet af
tægten -til faderen og bortlejer for 5o år den særskildt beliggen
de vestlig marklod til Jens Chr.Madsen.
Niels Peter Madsen købte jord til den 11 juli T918, 25 juli 1918
og 3o september 192o og ejendommen bestod derefter af matr.nr.53
15d 21d 57m 99i 46b 47b
Niels Peter Madsen solgte den 11 januar 1931 til Niels Adolf Mad
sen, der den 9 april 1949 købte parcellen 15L af Valdemar Buchhave.
Astrid Madsen overtog gården den 26 november 1981.

53a
9.o42o m^
15d 2.o95o 21d - 1.34o5 mfl.numre

Lars Peter Mikkelsen solgte den 21 december 1882 matr.nr.53? til
Niels Jacob Frederiksen fra Voer for 1275 kr,, der overdrager ret’ten til Anders Madsen fra Vadet for 1212 kr. 5o øre, der i 1886
bortlejer en lod beliggende syd-øst for den øvrige ejendom, til
smed Chr.Christensen for 5o år, der en gang for alle betal&r 4o
kr.j der -fremlejer parcellen til husmand Mads Sørensen. 1/4 alb.

Lynqså skov
matr.nr.54 Lynqså
Voergård solgte den 1 juni 1876 skoven til St.Rugtved for* 5oo kr.
Enkefru Ahnfeldt, St.Rugtved, ved lavværge expiditionsekretær i
indenrigsministeriet J.H.Ahnfeldt, solgte den 7 juli 1887-34 til
jægermester E.Sechested, Broholm for 5oo kr., ager og engs hart
korn 2 fjk. 2? alb., ny skovskyld 5^skp. 2 fjk. 2 alb., skødet
tilsyneladen først tinglyst lo august 1888.

Jægermester E. Sechested af Farumgård overdrog den 18 november
1897-36 ved gavebrev skoven til ”Det danske Hedeselskab ”, der
bemærkes at forsåvidt der enu findes et hus på skovens grund hvis
lejer af nr. 79 Peder Mortensen bor i dette hus, er dette ikke
indbefattet i handlen, det forbliver hans sålænge han lever, ca.
6o tønder land til beplantning i henhold til forordning af 27 sep
tember 18o5. Hedeselskabet bestyrelse var, E.Mou1M.er-Petersen(døde 1898), G,Morville og Ludvig Schrøder, hovedkontor i Århus.
” Det danske Hedeselskab ” overdrog den 16 oktober 19o2-19 den
såkaldte Lyngså skov til A/S ” Skarpholt ”, der forpligtede sig
til at bevare den på ejendommen værende bøgeskov og inden for 15
år at beplante det ikke beplantede areal, værdien sat til 3ooo kr
Hedeselskabets bestyrelse var Christian D. Luttichau, Tjele, over
retssagfører G.Morville, Viborg og Ludvig Schrøder, Askov, skrev
i Århus.
A/S Skarpholts bestyrelse var kmhr., hfjm., konseilspræsident
Hannibal Sechested, Broholm, kmhr. S.H.Vind, Sanderumgård, N.E.
Hoffmann Bang og skovridder H.Colding, skrev på Broholm. Retsanmærkning se 23 oktober 19o2-19 og 2o.
A/S Skarpholt lånte den 5 februar 19o3-41 15oo kr. af stamhuset
Broholm fedikommiskapital med 1. pririet i 61a 61b og 2. priori
tet i 54, efter en forugående vurdering den 14 november 19o2, se
også vurderingen 7,januar 1915-1744, af Christen Tollerup og C.
Mørck, rekivirent sagfører Mørck, Sæby, af Skarpholt og Lyngså
fredskov kaldet:

matr.nr.61a
- 61b
t
— 54

48 289o/14ooo
36 1191o/14ooo
55 481o/14ooo

tønder land
-

ialt godt 14o tønder land
Fremvist af Skovfoged Anders Andersen, 6 tønder land brugt af
skovfogen til landbrug, resten bestemt til beplantning, med und
tagelse af 6 tdl. der er beplantet med ældre bøge, 28 tdl. er al
lerede beplantet med gran og fyr, 15 tdl. ligger færdig pløjet
til plantning til foråret, 5o tdl. er skrælplø.jet til plantning,
1^ tdl. er anvendt til planteskole, resten 34-? tdl. henligger i
lyng. Jorden består hovedsaglig af let sandmuldet jord, egner ?ig
meget godt til plantning. 3 tdl. tørvejord og grønning.
Bygningerne beståar af et hus 19 alen lang og lo alen bred, op
ført af kampstensmur og stråtægt, indrettet til beboelse og ko
stald, et hus sammenbygget med det første, 24 alen lang og 11 alen bred, opført af grundmur med kampsten og stråtag, begge godt
vedligeholdte og brandforsikret for 22o8 kr. og godt beliggende
for jorden.
Besætning 3 køer og 5 svin, men tilhører skovfogen,
se buget, underskud* 8 kr. 52 øre.
54
30.6288 m2
61a 26.5918 61b 20.3277 - Østvendsyssel Plantage fra 3 august 195o
se 6on og 87a mfl,
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vurdering 5.2.19o3-41

skovskyld 5 td. 2 skp. 2 £jk. gr alb.
solgt 1.6.1876-22
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Lille Pilvaern

matr.nr.55b mfl.Lyngså
Chr. Larsen og Johanne Pedersdatter kom på aftægt da Chr.Christen
sen købte ejendommen den 8 januar 1852, Johanne Pedersdatter døde
den 7 juli 1861 og Chr.Larsen iiden 7 oktober 1877.

Chr.Christensen bortlejer fra den 1 januar 1872 et stykke tørve
jord på 6x14 alen til Jørgen Jensen, Voerså for 5o år og solgte
den 29 juni 1893 til sønnen Peter Andreas Christensen for 2o8o kr
hvorefter han og hustruen Johanne Kirstine Pedersen kom på aftægt-.
Peter Andreas Christensen mageskiftede den 5 ap-ril 1894 med Jens.
Pedersen(Skovgård ) fra Agersted bakker og da var forældrene sta
dig på aftægt.

Jens Pedersen(Skovgård) solgte den 26 juli 19o6-13 til sønnen
skomager Chr.Peter Jensen for 3.325 kr. og. kom på aftægt.
Chr.Peter Jensen er muligvis den husmand Chr.P.Jensen der levere
de mergel til Lyngså mergelselskab, se 23.4.1914-183.

Tvangsaktion den 17 marts 1914 over skomager Chr.P,Jensens ejen
dom, begæret af husmandskreditforeningen. Eneste bydende blev
Christen Jørgensen, der fik fogedudlægsskøde på ejendommen den 4
maj 1916-268.
Christen Jørgensen solgte den 8 januar 1925-2183 til landmand
Poul Christen Rasmussen for 85oo kr., der den 7 april 1954 købte
parcellen 56h. Efter hans død overtog enken Ida Oline Rasmussen
ejendommen den 19 februar 1973 og solgte s.d. til Hardi Elo Ras
mussen.

Sønder Kirkevej 17
55b 15.2598 m2
56h
3.8540 -

Matr.nr.55d Lynqså
Distriktsforstander Hans Jensen, Aså solgte den 25 oktober 19232172 til partikulier Jens Chr.Jensen, Villa Alta for 5oo kr.
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Welle Strenqsholt

eller Ny Strenqsholt

matr.nr.56f Lyngså
J.C.W. Langberg, Rolighed, Randers, der en kort tid ejede SønderStrengsholt, solgte den 5 august 1915 parcellen til mølleejer Kri
sten Jensen, Svendstrup Østermølle for 5ooo kT., der den 12 juli
1917 solgte den ubebyggede parcel til husmand Jens Chr.Jensen fra
Visse for 3oo kr. pr. tønde land, arealet var 25 llo51/14ooo tøn
de land og prisen blev 8.o36 kr. 8o øre.

Jens Chr.Jensen solgte den 7 april 1921-2 til skomager Peter Jen
sen, Farstrup for 21.ooo kr., men nU var parcellen 43c mellemste
del kommet til og der medfulgte 1 heste, 2 ko, 36 høns, samt avl
redskaberne. Ejendommen blev nu kaldt Ny Strengsholt. .
Peter Jensen solgte den 22 september 1921-1645 til Mangor Thomsen
f.t. Frederikshavn for 13.78o kr,
Mangor Peter Thomsen .fra Elling blev den 19 november 1916 gift
med Magdalene Amalie Christensen .fra Ribberholt i Åsted. Han solg
te den 19 juli 1929 til Jens Albert Andersen, tidligere Kirkeda
len, der den 5 noveînber 1959 solgte til Viggo Andersen.

Strengsholtvej 14
56f

9.5777 m2

Pilvaern

matr.nr.56a Lyngså

Ejendommen blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 2 td. 2
skp. 1 fjk. 1 3/4 alb. og gi. skatten var 11 rd. 65 sk.
Jacob Hansen købte ejendommen til selveje fra Voergård den 9 janu
ar 1862 for looo rd. og magskifter den 11 maj 1867 med parcellen
56b og får looa i stedet. Han bortlejer den 22 februar 1872-18 et
hus som er bygget på min jordlod til Lina Christensen for 5p år
for 8 rd. kontant og 8 skilling årlig, huset er på 25x15 alen, •
det bemærkes at min fader Christen Larsen skal have lov til at
være i fiuset sålænge han lever, og den. 4 december 1873 bortlejer
han et stykke mosejord til Niels Christian Kragh fra Voerså for
5o år. og solgte den 13 januar 1876 til Mads Jensen af Vandåen
eller Skovengen for 51o rd., men beholdte noget af jorden og solg.^
te den 3o marts s.å noget til St.Rugtved til forening med 57b for
96o kr, og 6 april s.å. solgte han parcellen 56c til købm. Jacob
Peter Møller, grd.Lars Peter Poulsen og Lars Carl Poulsen, alle
Lyngså, for 24o kr.(som de den 23 juni 19o4 solgte til Otto Peder
Pedersen, Srd.Dam for looo kr.) og 56d til J.Jørgensen, Ll.Rugtved og Mads Chr.Christensen s.s. for looo kr.

Matr.nr.56a gik tiltvangsaktion den 28 juni 1922 og her købt af
Kr.Jensen, Jernbanegade 26, Ålborg for 2o.ooo kr.
56a er under Sønder Strengsholt matr.nr.43a mell.

Nørre Srenqsholt
matr.nr.57a Lyngså

Nørre Strengsholt blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til
3 td. 5 skp. 1 fjk. 2 3/4 alb. og gammel skatten var 17 rd. 76 sk
Gårdfæster Niels Hansen døde den 18 oktober 1845, 65 år gammel og
da sønnen Hans Nielsen senere blev indkaldt til krigstjeneste un
der 3 års krigen, drev enken Ane Pedersdatter gården i nogle år.
Hans Nielsen tøøbte gården til selveje fra Voergård den 6 juli
1856, tinglyfe lo juli s.å. og efter åt havde solgt engparaellen
57d til Hans Chr. Andersen,’ Nr. Klit for 5oo'rd.( prisen ved køb
fra Voergård var 18oo rd.), solgte han den 2o august 1874 til svi^
gersønnen Jens Jørgen Jensen eller Nielsen og gik på aftægt. Ejenjendommen stod nu i hartkorn til 1-2-3-1 og gi.skatten var 6 rd.
51 sk.

Jens Peter Nielsen købte den 2o juli 1876. Han fik bevilling til
at betale 4? % rente, se afl. 9 oktober 1884 og den 22 januar
1891 solgte han dengården underhørende, men fraliggende englod
Knøsengen kaldet, til Hans Andersen, Lyngså for 17oo kr« Parcel
len var på ca. 5 tønde land og fik matr.nr.57e.
Jens Peter Nielsen købte noget til den 17 sept. 1885 og ejendom-u
men der nu bestod af 57a 55c 56b lola, mageskiftede han den 18
juni 1896-25 med Peder Chr. Pedersen fra Overgård i Agersted,
værdien sat til 13.75o kr.
Peder Chr.Pedersen mageskiftede den 11 februar 19o4-25 med Jens
Marinus Madsen, Rosenbak, der den 18 november 19o9-lo mageskifte
de med Ove Chr, Peter Ovesen fra Bolleskov.

Ooe Chr. Peter Ovesen solgte den 3 august 1911-618 parcellerne •. _
56e 57f til Otto Peter Pedersen, Sønder Dam for 2ooo kr. og solg
te den 5 november 191914-1393 gården til Christen Andreas Chri
stensen for 23.75o kr. og købte derefter dennes ejendom matr.nr.
lole mfl.

Christen Andreas Christensen solgte den 31 januar 1918-3o31 til
Peter Chr.Christensen, LI.Strandhaven for 28.ooo kr., der den
27 juni 1918 solgte parcellen lola_ til Jens Chr.Jensen, Nybro
for 22o7 kr. 58 øre og solgte den 24 juni 192o-642 til mølleejer
Thomas Chr.Andreasen, Lyngså for 37.ooo kr. og købte derefter
dennes ejendom 24a mfl. for 2o.ooo kr.
Løsøre 22.12.1921-2754.
Thomas Chr« Andreasen solgte den 1 juni 1946 til sønnen Frode Ege
bæk Andreasen, der solgte til sønnen Bendt Egebæk Andreasen,, der
den 8 februar 1976 solgte til Lene Margrethe Nielsen.

Strengsholtvej 17
57a 29.739a m2
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Hedevang

matr.nr.57c mfl. Lyngså
Christen Christensen, Pilværn købte den lo juli 1856 og solgte
den 29 jgni 1893 til sønnen Niels Christian Christensen .for lloo
kr., der den 7 januar 19o4 købte parcellen 34b mell. og solgte
den 19 september 1918-2194 til Niels Peter Jensen for 17.ooo kr.
Ejendommen var da kaldt Strengsholt hede.
Niels Peter Jensen solgte den 8 maj 1919-412 til Anton Christen
sen fra Agersted for 2o.625 kr., der den 27 juli 1922-1378 solg
te til grd. Chr.Jensen, Mariendal for 22,ooo kr., der den 12 april 1923 solgte til Hans Pedersen og da var ejendommen kaldet
Heden, løsøre 25 september 1926.

Hans Rafn Jensen, senere Voersågård, ejede ejendommen fra 1935 J :•
til 1937 og solgte til Risager, der solgte til sønnen Ole Vester
gård Jensen, der solgte til Børge Mausted Andersen, der den 15
april 1975 solgte til Poul Skriver, tvangsaktion 31 august 1981.
Ejvind Vollmer købte den 25 maj 1982. •
Strengsholtvej 21
57c 16.5499 m2

matr.nr.57r og flere 12 numre.

Tage Andersen købte den 5 oktober 1979

Sønderdams hus

Sønder Dam

matr.nr.58 mfl. Lyngså

Sønderdams hus der oprindelig kun var på ca,5-j tønde land og i
hartkorn«sat til 3 fjk. 1 1/4 alb., uden gl.-skbt, skulle senere
blive hovedparcellen i det nuværende Sønder Dam.

Niels■Jensen, der var gift med Karen Marie Bertelsdatter, købte*
ejendommen til selveje fra Voergård den 31 januar 1856 for 2oo rd
Han solgte den 17 maj*1888 til datteren Ane Kirstine Nielsen for
4oo kr.+.aftægt, der var kapitalliseret til 9oo kr. I Niels Jen
sens skøde er Gregers Jensens fæsteret omtalt. Karen Marie Bertefdatter døde den 21 februar 19o7 og var da enke.
Ane Kirstine Nielsen giftede sig-med Otto Peter Pedersen, der fik
vielsesattesten tinglyst som adkomst den 21 januar 1892, der den
23 juni 19o4 købte parcellen 56c for iooo kr. og den 3 august
1911-618 købte*han parcellerne 56e 57f fra Nr.Strengsholt for
2ooo kr. og ejendommen.var da kaldt Sønder Dam og den 3 oktober
1918-2433 købte han Korrehuset matr.nr.67 for 25oo kr. og lagde
jorden til Srd.Dam.
•
Da det gamle Sønder Dam blev udstykket købte Otto Peter Pedersen
den'25 juni 1914-615 parcellen 59c cai 16 tønder land For 29oo
kr., der grænsede i syd, eller syd-vest £il køberens ejendom, men
måtte siden havde købt’ hovedparcellen matr. nr.59a . også’.

Tveden havde en forpagtningskontrakt på en tørvemose og for at få
den. slettet måtte Otto Peter Pedersen fra den 3o*maj 19o7-l og
17 år frem, årlig aflevere lo.ooo stk. velbehandlet skæretørv til
samme. Otto Peter Pedersen var formand for Nybro-Lyngså mergelsel
skab, se 23.4,1914-183.
Han købte den 13 oktober 1921 parcellen
15c Lyngså for 55oo kr., men denne synes ikke at høre under går-,
den nu,

Efter Otto Peter’Pedersens død overtog'sønnen Jens Pedersen går
den i 1939 og solgte den 16 oktober 1972 til sine 3 sønner Harry
Dam Pedersen, David Pedersen og Juhl Pedersen, de 2 første blev
eneejer den 22 juni 1978
3.0097 m
58
59a 12.4555 —
67
5,883o —
9f 1.0778 —
21f 1.0181 —
56e 1.1650 -r
57f ,2.7o2o —
7.4o9o
59c
56c 17.1190 -

2

Sønder Dam

matr.nr.59 Lyngså

Sønder Dam blev efter J844 matrikelen sat i hartkorn til 1 td. 4
skp. o fjk. 2 1/4 alb., og gammel skatten var lo rd. 92 sk.
Ths.Ottesen købte gården til selveje fra Voergård i 1864 for 8oo
rd. og det var formentlig hans søn, den Otto Severin Thomsen,der
købte den 28 april 1881 og mageskifter den 13 december 1888-38
med Jens Pedersen, Kratteting i Jerslev sogn, der den 19 juli
1894 solgte til.Christian Larsen fra Lyngså for lo.ooo kr.,_nu
også matr.nr.25c.
Christian Larsen mageskifter den 4 maj 1899’med Peder Christian
Hansen fr? Søheden i Jerslev sogn, der den 19 november 19o3 solg
te til Johannes Pedersen, der den 6 marts 1913-24oo solgte til
Mads Kr* Hansen, Søndprkjær i Fæbroen ,og Kristen Jensen Kristen
sen, Skræddergård* sçner Smedestedet, for 13jooo kr., der den 25
juni 1914-615 solgte til Lars Chr.Larsen, V.Vrå for 6ooo kr. og
købte samtidig en ejendom af denne i V.Vrå.
Lars Chr.Larsen solgte straks følgende

til
til
til
til
til
til
til
til

grd.Jørgen Albertsen, Voerså for 187 kr.5o øre tørvepc.
Anders Chr.Jensen, Voerså for 187 kr. 5o øre
Chr.Thomsen, Over Holbæk for 323 kr.
Chr;Peter Olesen, Nr.Bjergene for looo kr.
Mads Kr.Hansen, Sønderkjær for 5oo kr.
Jens Chr.Christensen, Teglbakken for 37o kr. 7o øre
Otto Peter Pedersen, Srd.Damp hus for 29oo kr. ca.16 tdl.
Mads Peter Christiansens enkf , Johanne Marie Christianse
Porsmose 74b, for 3oo kr., der blev.forøget på.prisen ble
679 kr. 54 øre.
59h til Peder Chr.Pedersen, Skarpholt mølle for 4oo kr.
59b til Julius Chr.Pedersen, Hovledet for 2ooo kr., hvoraf den
del ligger vest for den gamle kongevej, det sidste skøde
blev først udstedt den 27 januar 1916, se matr.nr.58.

59f
59g
59k
59e
59a
5 7L
59c
59d

Matr.nr.59g Lynqså

E.Nielsen solgte den 22 december 1938 til Oluf Højer Sørensen,der
den 8 marts 1977 solgte
parten til Jens Højer Sørensen.
59g 2673 m2

Matr.nr.59k
Chr.Thomsen solgte den 18 maj 1922-447 til ungkarl Martin Chr.
Christensen for 55o kr.

19

Nørre Sam

matr.nr.6oa mfl. Lyngså
Nørre Dam blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 td. 1
skp. 2 fjk. 1 alb. og gammel skatten var 13 rd. 64 sk.

Den garnie gårdfæster Søren Markusen døde den 3o november 1847, 96
år gammel, men da havde sønnen Anders Sørensen forlængst afløst
ham og købte gården til selveje fra Voergård i 1845 for 55o rd.
Anders Sørensen døde den 17 juni 1856, 48 år gammel og enken Ane
Johanne Jensdatter giftede sig senere med Jens Jacobsen, der fik
vielsesatteste tinglyst som adkomst den 29 august 1861 og solgte
den 2 februar 1888-27 til sønnen Anders Jacob Jacobsen for 5.53o
kr., iberegnet aftægt til sælgeren og Ane Johanne Jensdatter.

Anders Jacob Jacobsen solgte allerede den 1 'november s.å. til sin
svoger snedker J.Chr.Christensen fra Sæby for 6.45o kr., der den
3o juni 1892 solgte til Jacob Jacobsen fra Smalbro for 6.335 kr.
5o øre, iberegnet .aftægten til førnævnte.
. .
Jacob Jacobsens hustru Inger Marié Nielsen døde den lo juli 1898
og den 6 maj 19o9 solgte han parcellen 6om for 5oo kr.

Jacob Jacobsen mageskiftede den 8 februar 1917,-3432 med Gothars
Christensen,Sønderdammen, matr.nr.25c, der efter at havdesolgt
parcellen 6on til plantageaktieselskabet Østvendsyssel Plantage,
skødet lyst 8.8.1918, solgte han den 1 august 1918-1722 til ung
karl Jens Pedersen, s.s« for 14.2oo kr. En købt tørvemaskine over
toges.
Løsøre 23*3,1922-4oo6.

E.Mehlsen købte den 28 februar 1964.
6oa 23.7326 m2
6oh
9o2o 39d 3.7170 -

Matr.nr.6on

Lyngså

Gothard Christensen, Nr.Dam solgte den 8 august 1918^1763 ep særskildt beliggende hedelod ” Tørreheden ” til plantageakt ies’elskabet ” Østvendsyssel ” for 3o kr. pr. tønde land = 546 kr.

Bestyrelsen J.Arenfeldt
6on

A,Petersen-Geltzer

10.7260 m2
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Fr.Bang

N ø r r edammenshus

matr.nr.6ob mfl.Lyngså
Ejendommen måtte være oprettet samtidig med at de nye matrikel
numre blev pålagt ejendommene, for den 22 decembqr 184o .blev en
kemand i Nr.Dam gift med Kirsten Marie Christensdatter s.s. De
var der stadig i 185o ifølge folketællingen.

Hang P. Pedersen købte ejendommen til selveje fra Voergård i 185o
for 3oo rd. og hartkornet var da 4 skp. o fjk. 2? alb. og gi.skat
ten 5 rd. 62 sk.

r

X

Peder Ottesen købte den 8 januar 1863 og solgte den 5 juli 1866
til svigersønnen Lars Peter Nielsen, med Chr»Pedersen Kold som
kurator, for 3oo rd., men nu var hartkornet kun:på 2-2-1 1/4 og
gi.skatten 3 rd. 48 sk.

Lars Peter Nielsen .solgte den 22 april 1872 ti,l Niels Christian
Larsen, hvis enke Mariane Sørensdatter fik adkomst den 8 april
188o og solgte s.d. til Peder Nielsen for 8oo kr. og kom på .af
tægt. Ved skifte efter Niels Chr,Larsen den 6 december 1877 var
ejendommen kaldet Bovhuset.
•

Peder Nielsen transporterede med det samme retten til skødet til
Søren Jensen fra Gærum, der købtte jord til den 16 juni 19o4 og
den 6 maj 19o9-56 købte han parcellen 6om fra Nr.Dam for 5oo kr.
I

Søren Jensen solgte den 14 marts 1912-1813 til sønnen Ole Peter
Jensen, der den 7 oktober 1915-14o7 .købte parcellen 22d af købm.
Laurits Peter Møller for 9oo kr.
Hardi Sørensen solgte den 28 maj 1958 til Ester Bæk, der den 13
august 1968 solgte til Birger Jensen, der den 4 maj 1983 solgte
til Michael Bach Jensen.
6ob 8.1810 ip2
6ok
4937 6om 3.3271 22d
6939 -

matr.nr.61c mfl. Lynqså
Carl Lauritsen solgte den 18 marts 1971 til Jens Pedersen, der :.c
har købt jord til siden.

61c
19d
4c
5 7o
4e

13.5041
12.9770
3.5030
834o
2.5030

m2
-

Engholm
matr.nr.6od Lyngså

Rasmus Christensen, der var gift med Dorthe Christensen,f, Lars
datter, købte den 8 april 1869 og den 11.januar.1872 og 16 juli.
1885 købte han jord til, hvorefter ejendommen bestod af matr.nr.
6f 26d 6od.
Rasmus Christensen solgte den 3 december 19o3-27 til sønnen Chr.
Peter Christensen for 5ooo kr. og gik på aftægt.
•

Søren Christensen solgte den 29 oktober 1966 til Jørgen Poulsen
og Lindhardt Bønlykke. Jørgen Poulsen eneejer fra lo august 1978.

6od

2.5926 m2

Østkystvejen 156

’

matr.nr.6oi Lyngså
Lars Jacobsen købte den 18 marts 1858 og solgte den 28.september
1871 til Hans Andersen fra Lyngså for 4oo rd.

Harald Hansen'solgte den 6 august 1936 til Jens Wadsholt, hvis ar
vinger overtog den 27 juni 1977 og solgte den 3o november s.å.
til Kathrine, Ruth og Poul bJadsholt.
2
6oi 2.o56o m

Matr.nr.6ot Lynqså
Engelbert Thomsen solgte dén 11 juni 1962 til'Henry Lund, der den
21 maj 1969 solgte til Ebbe Lund.

6ot

3.297o m2

rnatr.nr.6ok 'Lynqså
Jens Peter Andersen købte den 29 maj 1879,' se 6oc, og solgte den
25 juli 19ol til grd. Peter Nielsen, Kjellingbro for 2oo kr., nu
under 6ob.

V----- )

193

Skarpholt

matr.nr.61 Lyngså
Skarpholt blev efter 1844 matrikelen sat i harkorn til 2 td. o
skp. 1 fjk, 1/4 alb. og gi. skatten var 9 rd. 79 øre.

Pedér Lauesen købte gården til selveje fra Voergård i 1852 for
looo rd,
Jené Mortensen købte den 19 april I860. Aktion mandag den 6 de
cember 1869 og købfaf Peder Chr. Oleéen, der den 2o februar 1873
transporterede retten til skødet til Hans Andreas Nielsen, der
den 22 december 1875 transporterede retten til skødet til Niels
Peter Olesen, der den 3 februar 1876 transporterede retten til
skødet til Henrik Jensen. Der var tilsyneladen ingen der var.glad
for at tage skødet på gården.

Peder Chr.Olesen og hans hustru havde i den mellemliggende tid
været på aftægt. Hustruen hed Christine Marie Jensen, men de var
nu begge døde, se skiftesamlingen efter dem,aflyst 11.1.1875løsøre.

Gården til tvangsaktion den 15 april 1889 og købt af skovridder?
H.Colding, der den 19 maj 1892 bortlejer flere parceller, men fik
indenrigsministeriets tilladelse til at udstykke og frasælge matr
nr. 61c 61d 61e 61f 61g 61h 61i 61k 6iL 61m 61n 61cj 61g, se 5 ok
tober 1892, skal have uhindret ret til læggeplads for de gravede
tørv på 61a, se 22 december 1892-90 og bortlejer derefter hoved
parcellen for 1 år til Jacob Jacobsen af Nr.Dam for 2oo kr..
Skovridder H.Colding solgte den 27 nrarsts, eller var det april
1899 til aktieselskabet Skarpholt for 25oo kr. 21 september 18994, ca. 9o tønde land til beplantning, se bestemmelser.
Hovedaktienær i aktieselskabet var tilsyneladen Hannibal Sejiheste
Broholm, der var født på Broholm den 11 november 1842 og døde s.s
den 19 september 1924, overtog stamhuset Broholm i 1994, danne
regering den 24 april 19oo og var konsellspresident til 24 juli
19ol, var meget konservativ og foruden Ronsp. også udenrigsmini
ster, broderen Knud Sechested var vor første landbrugsminister
fra 22 maj 1896, var modstander af broderens regering og ejer af
Tøstrupgård ved Kollind, se Addithus i Århus amt.
nemann ” Dalgård .” pr. Tolne for 75oo kr. Foruden "annibal Set^hested bestod bestyrelsen af N.Hofmann Bang, Hofmannsgave, Ove vindj
Bækkeskov og skovridder Colding, nu Måstreda og Braa i Sverrig.

Skovridder Hornemann, Dalgård skænkede og overdrog den 23 marts
1916-2966 ejendommen til sine 2 umyndige sønner Egil Hornemann og
Alexis Claus Frees Hornemann, værdi 2o.ooo kr., gæld 25oo kr.
til kemmerh. Hannibal Sechested til 6 %, ejendomskyld 5.5oo kr.

se matr.54

også 6on

Østvendsyssel Plantage se 7.6.1917-473, bestyrelse 18.7,1912-499
Schavinius, Voergård,formand, skovridder Petersen-Geltzer, næst
formand, forpagter F.Bang, Holtet, kasserer og stamhusbesidder
Arenfeldt, Sæbygård, grd.’^ans Nielsen, Dal og propritær HolstHansen,’Korslund
se 88a mfl

87a
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Lille Skarpholt
matr.nr,62 Lyngså
Hans Chr. Larsen købte den lo december 19o3 ejendommen, der besto
af matr.nr.62 og 63, fra St.Rugtved for 2ooo kr. og solgte den 27
juni 1912-384 til Anders Peter Sørensen for 27oo kr., der medføl
ger 1 hest, 3 køer og 2 grise,sælgeren og hans husholderske Maren
Hansen kan blive boende i de:2o alen af vestlige del af huset som
de nu beboer, som de selv skal holde vedlige med tag og fag - og
en have på ca. 2 skp. land, køberen har ret til at nedrive resten
af bygningen, men selvfølgelig må han så indsætte en ny og for
svarlig gavl til aftægtsboligen.

Anders Peter Sørensen købte’ samtidig parcellerne 72b 72c 72d fra
Vadet for 12oo kr. og den 18 december 1913-1826 læstes der de
klaration om fredsskov. Anders Peter Sørensen der ejer det til
plantning bestemte areal Lille Skarpholt plantage, der udgør en
del af 62 63 71c 72b o.s.v. ca 18 ha = 32^ tønde land o.s.v. .

p
Anders Peter Sørensen, der også var bleven ejer af Vadet, døde de
den 21 marts 1922 og enken Jensine Christine Sørensen,f.Jensen
solgte den 24 juli 1924-852 LI.Skarpholt til sønnen Anders Peter
Sørensen for I6.600 kr., der i 1946 solgte til broderen Peder Chr,
Sørensen, hidtil Vadet.

Jacob Wedsted solgte den 5 juli 1976 til Carl Erik Wedsted og Ma
rie Mathilde Lomholdt.

62
63
71c
72b
72c
72d

6.3984
5.0276
2.7140
6.8330
3.665o
1.9960

m2
-

Skarpholt mølle

matr.nr.64 65 Lyngså mfl.

St.Rugtved solgte den 24 februar 1896 matr.nr.64 til Jens Chr.Jen
sen fra Skarpholt for 625 kr., der den 2o febrüar 1913-2311 mage
skifter med Peder Chr.Pedersen,,Holbæk mølle, skødet tinglyst 6
marts s.å«, der den samme dag som skødet blev tinglyst også købte
matr,nr,59h fra Srd.^am får 4oo'kr. dg den ? september 1914 købte
han parcellen eller ejendommen måtr.nr.65 Lyngså.

Peder Chr.Pedersen solgte den 28 august 1924-lo86, skødet lyst 5
marts 1925 til Chr.Peter Pedersen, Lyngså fælhed for 16.5oo kr.

Jens Pedersen solgte den 3 marts 1973 til Jørgen Christiansen, __
der den 15 februar 1977 solgte til Magna Klitgård,der den 9 april
1978 solgte til Hans Holm, der solgte til Lise Loggert, der s.d.
solgte til Kaj Larsen og Kirsten Bach Larsen.
Srengsholtvej 26

1

64a

1.15o3 m2

Matr«nr.65 Lynqså

St.Rugtved solgte den 11 juli 1889 til ungkarl Jens Chr.Sørensen
for 65o kr., der mageskiftede med Jens Chr. Jensen, der har 93 og
6og. Nu under. 64.

Hovledet
matr.nr.66 mfl,. Lyngså

Morten Pedersen købte det af Hans Chr.Hansen sidst beboede hus
fra Voergård den 27 juli 1871 for 35o rd.
Marie Hansen solgte den 2o juni 1966 til Ib Haarbo,

Sønder Kirkevej 26
66
4.6218 m2
61f
6of
59m

Korrehuset« eller Nr.Strenqsholthus

matr.nr.67 Lyngså

Voergård solgte den 18 juli 1895 til ungkarl Niels Peter Jensen
af Pilværn for 5oo kr.,der den 26 februar 1898, skødet lyst 3o
juni s.å. til Jacob Jacobsen fra Mølholt for 2ooo kr.
Tvangsaktion 14 oktober 1898 og her budt ind af sagfører Kjelgård,
der transporterede retten til skødet til fæstehusmand Chr. Frede
rik Schjoldam for 19oo kr., skødet lyst 19 april 19ol.
Schjoldam solgte den 23
februar 19o5 til herredsfuldmægtig Lar
sen, Sæby for 145o kr.', dér straks mageskiftede med Jens Jørgen
Nielsen, der har 15c Sæby købstads markjord, der den lo januar
19o7-86 megeskiftede med smed Th.Christian Jensen, der har et hus
på lejet jord på matr.nr.18 i Lyngså, der den 3 oktober 1918-2433
solgte til grd. Otto Peter Pedersen, Srd. Dam foi? 25oo kr., men’
beholdte 2 strikkemaskiner, smedéværktøjet og kampstene m.m. og
jorden blev lagt under Sønder Dam.

Se Voergård bogen side 182

NYBRO
matr.nr.68 Lyngså
Ejendommen blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 4 skp. o
fjk. 7 alb. og tilsyneladen uden gammelskat.
Anders Stenild, Store Rugtved, bortfæstede fra den 1 novb. 1831
ejendommen til Jens Jensen fra Lyngså for livstid, da kaldet et
hus i Nybro. Kontrakten blev skreven den 13 december 1831, ting
lyst 15 december s.å.

Stedet var sidst beboet af snedker Jens Olesen, men nu er denne
fratrådt. Jordtilliggende 8 tønder land.
Landgilde 2 rd, 52 gangdage på egen kost, med redskaber efter til
sigelse. Overtager desuden 46 favne hegn omkring Rugtved marker
til bestandig vedligeholdelse. Blev i 1837 forhøjet til + 3 gang
dage i høhøsten og 3 gangdage i kornhøsten, på bekostning af hegns
pligten, se vurdering og kontrakten., af 1. 19 august 1875.

Jens Jensens søn, snedker og tømrer Søren Chr.Jensen købte stedet
til selveje fra St.Rugtved den 19 august 1875 og for en sikkerheds
skyld blev der skrevet ”Min fader Jens Jensen har afstået sin fæste
ret til fordel for mig Søren Chr.Jensen den 13 januar 1876”.
Jens Jensen kom derefter på aftægt. En plejedatter Ane Johanne Han
sen er omtalt.

Søren Chr.Jensen solgte den 14 juli 19o4-2o til Jens Chr.Jensen,
Kæret i Voer sogn for 6ooo kr., heraf 15oo kr. for løsøret. Jens
Chr.Jensen købte noget jord den 13 marts 1919, vist nok parcellen
/
loljs, og solgte i 1953 til sønnen Otto Jensen, der i 1978 solgte
til Ib Haarbo, Hovledet, der beholdte det meste af jorden og solgte
den 16 juni 1979 husent og en lille tønde land til Hugo Jørgensen.
Sønder Kirkevej 25
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Nybro

matr.nr.68 Lyngså
Jens Chr.Jensenf Kæret i Voer sogn købte den 14 juli 19o4 for
6000 krf og er der tilsyneladen stadig i 1927.

Oplysninger om omtalte og fremtidige ejere udbedes.

Hugo Jørgensen købte den 16 juni 1979.

Sønder Kirkevej 25
Var oprindelig på ca. 8 tønder land.

Jens Chr. Jensens søn Otto Jensen overtog ejendommen.

Jens Pedersen husker ikke

årstallet, men det var mens Niels Hansen havde Hovledet; Niels Hansen død i sep
tember 1965.

Otto Jensen solgte ejendommen til Ib Haarbo, Hovledet (som aldrig har boet på

ejendommen); Ib Haarbo beholdt jorden og solgte husene til Hugo Jørgensen (som
nedlagt landbrug).

Jens Pedersen, Sdr. Dam, har lovet at få fat i præcisere årstal!
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Nybro

matr.nr.68 Lyngså
Ejendommen blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 4 skp. o
fjk.
alb. og tilsyneladen uden gammel skat.
Anders Stenild, Store Rugtved bortfæstede fra den 1 novb,. 1831
ejendommen til Jens Jensen fra Lyngså for livstid, da kaldet et
hus i Nybro. Kontrakten blev skreven den 13 december 1831, ting
lyst 15 december s.å.

Stedet var sidst beboet af snedker Jens Olesen, men nu er denne
fratrådt. Jordtillinggende 8 tønder land.
Landgilde 2 rd. 52 gangdage på egen kost, med redskaber efter til
sigelse. Overtager desuden 46 favne hegn omkring Rugtved marker
til bestandig vedligeholdelse. Blev i 1837 forhøjet til + 3 gang
dage i høhøsten og 3 gangdage i kornhøsten, på bekostning af hegRpligten, se vurdering og kontrakten afl. 19 august 1875.
Jens Jensens søn, snedker og tømrer Søren Chr.Jensen købte stedet
til selveje fra St.Rugtved den 19 august 1875 og for en sikkerhed
skyld blev der skreven ” Min fader Jens Jensen har afstået sin
fæsteret til fordel for mig Søren Chr.Jensen den 13 januar 1876
Jens Jensen kom derefter på aftægt. En plejedatter Ane Johanne
Hansen er omtalt.

Søren Chr.Jensen solgte den 14 juli 19o4-2o til Jens Chr.Jensen,
Kæret i Voer sogn for 6ooo kr., heraf 15oo kr. for løsøre.
Den 22 august 19o7-6 blev der tinglyst et pantebrev der var lidt
ud over det almindelige og lød således: Jeg Jens Chr.Jensen har
forført pigen Hertha Olivia Jensen, født den 3 april 1892, datter
af husejer Christian Peter Jensen af Nybro og er fader til det af
hende fødte 9 juli 19o7 barn Elvira Viktoria Rudolpine Jensen og
indgår i at betale et årlig bidrag på 75 kr., som jeg erlægger r«
med 37 kr. 5o øre hver 9 januar og 9 juli, dog ikke længere en
til barnet er fyldt 14 år og at betale til barnets moder een gang
for alle loo kr. og jeg Christian Peter Jensen, som kurator for
min datter, frafalder yderligere krav om tiltale.
Jens Chr.Jensen købte noget jord den 13 marts 1919, vistkok par
cellen lolc.
Hugo Jørgensen købte den 16 juni 1979
Sønder Kirkevej 25

Birkelund
matr.nr.69a Lyngså

Peder Nielsen købte ejendommen, der oprindelig hed Havsig, den 2o
januar 1876 og solgte den 25 okt.1894 til Hans Peter Hansen, hvis
moder Maren Hansdatter døde 2o januar 19o7.
Hans Peter Hansen solgte den 11 april 1918 til Carsten Vejrum,
Skovengen for lo.2oo kr. Ejendommen bestod af foruden 69a også af
parcellerne lolc loob looa. Han solgte den 18 decb.1919 til Hans
Peter Jensen, Voerså for 8ooo kr. og da var bygningerne fuldstæn
dig nedbrændte.

Hans Peter Jensen solgte den 8 juli 192o til Mads Peter Larsen,
Lyngså for 14,ooo kr. Tvangsaktion 28 juli 1926 og her over taget
af husmands hypotekforeningen, der solgte til fodermester Vitus
Haven, Nr.Knuden i Understed for lo.ooo kr. Skødet tinglyst den
13 januar 1927.

Vitus Haven var den 16 okt.1917 bleven gift med Elica Ottilia
Christensen i Volstrup og efter hans død solgte enken den 11 okt.
1949 til sønnen Viggo Haven, der den lo april 197o købte parcel
len 7ob af Carl R.Mellergård.
Birkelund lyst 19.2.1947.
Sønder Kirkevej 29
69a 8.6821 m2
7ob 1.5960 "

Hovledet
matr.nr.7oa Lyngså mfl.

Anders Mortensen købte ejendommen til selveje fra St.Rugtved den
8 januar 1885. Besætningen bestod af 2 trækstude, 3 køer, 4 får,
1 vædder og ellers 1 vogn , 1 plov og 1 harve. Tvangsaktion 19 (
marts 1896 og her købt af Jens Chr.Christensen fra Mølholt, tvanB
aktion igen 2o juli 1899 og her købt af Julius Chr.Pedersen, der
fik skødet tinglyst 2 novb,1899.
Julius Chr.Pedersen var den 12 marts 1893 bleven gift med Bolette
Marie,f.Nielsen i København og den 19 decb,19o7 købte han parcel
len 39c mellemste del og den 27 januar 1916 købte han parcellen
59b fra Sdr.Dam for 2ooo kr.
Marie Hansen solgte den 2o juni 1966 til Ib Haarbo, der har købt
jord til siden.

Sønder Kirkevej 26

7oa
59b
86b
39c
68c

13.75ol
12.1180
1.5800
5.7767
5.8714

m2
”
”
”
"
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Nørre Bjergene
matr.nr.71a Lyngså mfl.

Nørre Bjergene blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 td
I skp. o fjk, 2 alb. og gammel skatten var 9 rd. 65 sk.
J.H.Ahnfeldt, St.Rugtved købte den 18 juni 1849 og mageskifter d§
II januar 1866 med Søren Christensen, Sdr.Strengsholt, værdi 8oo
rd., der solgte til Niels Nielsen, der den 24 okt.1872 solgte til
Jens Andersen for 8oo rd., der den 23 juni 1877 mageskifter med
Jens Nielsen fra Hollensted, der den 12 febr,188o mageskifter med
Jens Chr.Andersen fra Møgelmose i Hammer sogn, der den 4 august
1881 mageskiftede med Godik Jensen, Knepholt i Torslev sogn, alt
med undtagelse af 71b der er en frastykket hedelod som Jens Chr.
Andersen den 28 sept,1882 solgte til Lars Chr.Madsen, Kjærsgård
for 12oo kr.
Tvangsaktion 9 juni 1884 og købt af Anders Madsen for 5.38o kr.,
skødet tinglyst 18 decb. s.å. Han solgte den 14 maj 19o8 til Chr.
Peter Olsen, der er gift med hans plejedatter Ane Katrine,f.Ander
sen, for 7.o2o kr., iberegnet aftægten. Anders Madsen døde 19
april 192o. Chr.Peter Olsen købte parcellen 59e den 14 august 1914. Den lo marts 1927 var der en besætning på 5 køer, 4 kalve, 8
grisepolte, 1 so.og 2 grise. Oskar Nielsen fra
Benny Rasmussen købte den 14 decb.1983.
71a 26.1096 m2
59e
383o "

Matr.nr.71b Lyngså mfl.
Hans Chr.Pedersen, der var gift med Mette Marie Sørensen, købte
parcellen 42b mellemste del på Nygro hede den 28 marts 1878 og
solgte den 6 okt,191o til sin ugifte søn Christian Pedersen for
4ooo kr., der den 16 marts 1911 af Ole Rasmussen, Kjærsgård køb
te parcellerne 71b Lynså og 35c mell. for 15o kr. pr. td.land ca.
21 td.land og prisen blev 3.353 kr. 15 øre og den 7 marts 1912
solgte han parcellen 71c til Anders P.Sørensen, Alfarvad for 9o
kr. pr. td.land ca. 5 tdl. og prisen blev 442 kr. 8o øre og den
3o okt.1919 købte han parcellerne 55c 56b.

Skifterets attest som adkomst for Jens Nørgård Pedersen den 3 okt
1961.
71b
8.5870 m2
55c 1.2410 "
56b
284o ”
35c
42b mell.

Vadet
matr.nr.72a Lyngså mfl.

Vadet blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 td. 7 skp.
3 fjk. 3/4 alb. og gammel skatten var 12 rd. 78 sk.
Vadet var fæstegård under Voergård og var i begyndelsen af forri
ge århundre fæstet af Jens Sørensen, der døde den 14 okt,183o og
den næste fæster Christen Jensen var formentlig hans søn, han død
den 15 okt.1845, 45 år gammel.

Lars Nielsen købte til selveje i 1847 for 85o rd. og solgte den
26 febr.1857 til Christen Rasmussen, der købte jord til 28 maj
1868. Han døde den 12 april 1897 og enken solgte den 1 febr.l9oo
til sønnen Rasmus Rasmussen, der den 27 juni 1912 solgte parcel
lerne 72b 72c 72d til LI.Skarpholt for 12oo kr. og den 3 sept.
1914 solgte han parcellen(eng) 6o til Anton Simonsen for 155o kr.

Rasmus Rasmussen solgte den 3 sept.1914 til Jørgen Christiansen
Risager, Svangensholt for 29.ooo kr., der den 16 novb.1916 solg
te Anders Peter Sørensen, Alfarvad for 53.ooo kr. og købte der
efter Rævbak i Badskær ld mfl.

Anders Peter Sørensen, der også ejede LI.Skarpholt døde den 21
marts 1922 og enken Jensine Christine Sørensen,f.Jensen fik ad
komst til gården den 16 novb.1922 og solgte den 24 juli 1924 til
sønnen Peder Chr.Sørensen for 53.5oo kr.
Peder Chr.Sørensen solgte i 1945 til Sofus Sørensen, tidl. Sdr.
Krattet i Understed sogn og købte derefter LI.Skarpholt.
Efter Sofus Sørensens død fik enken Solveg Gudrun Hybholt Søren
sen adkomst til gården den 7 decb.1965 og solgte den 23 juni 1972 til Jens Erik Munk Jensen, Hangård, 933o Mors, der den 25 au
gust s.å solgte til Arne Nielsen, der den 28 maj 198o købte 19b.
72a
19b

34.4635 m2
3.6o2o ”

Lille Porsmose
matr.nr.73 Lyngså mfl.

Lille Porsmose var efter den gamle matrikel kun sat i hartkorn
til 1 fjk. 2 alb., der efter 1844 matrikelen blev forhøjet til
3 skp. 2 fjk. 1 alb. og gammel skatten var 34 sk.
Jens Jensen, der var gift med Karen Kirstine Jensen havde ejen
dommen i fæste da sønnen Jens Jacob fensen købte til selveje fra
Voergård den 29 april 1875 for 4oo rd., se aft.13.5.1875. Jens
Jensen døde 7 juli 1876, 69 år gammel og Karen Kirstine Jensen,
f,Jacobsen døde 28 okt.1894, 83^ år gammel.

Jens Jacob Jensen solgte den 22 januar 188o til Thomas Chr.Ander
sen for 225o kr., hvis hustru Maren Johanne Pedersen døde 29 ju
ni 1885. Han købte parcellen 35b mellemste del den 17 okt.1889
og den 15 juni 1893 købte han parcellerne 4o 41b mell.

Thomas Chr.Andersen døde den 4 sept.1899, 49 år gammel og enken
Karen Marie Andersen,f.Pedersen fik attest på at være en huslig
og forstandig kvinde, der måtte antages at ville sørge tilhørligt
for stedbørnenes underhold og opdragelse(der var 2 børn i første
ægteskab) og kunne således henside i uskiftet bo. Hun fik adkomst
til ejendommen den 24 decb,19o3 og solgte s.d. til svigersønnen
Jens Peter Albertsen og gik på aftægt. Med hensyn til stempling
var værdien sat til 6.5oo kr.
Jens Peter Albertsen solgte den 25 april 1918 til propritær Chr.
Badskær, Nr.Klit for 29,ooo kr., der den 6 novb.l919(han var da
flyttet til Godthåb pr.Kvissel) solgte til Jens Chr. Johan Valde
mar Jensen, Voerså hede for 17.75o kr., udlæg 17.3.1921-2712.

Tvangsaktion den 1 nobb.1921 og her købt af sagf.Rømer, Sæby, grd
Jens Andersen, Rosenhave og grd.Chr,Andersen, Vester Hørby, der
også købte parcellen 4ob mell. af Chr.Badskær for 25oo kr., det
hele blev tinglyst den 14 maj 1925 og den 15 okt. s.å. solgte de
til landmand Herman Badskær(der var søn af den tidligere ejer Chr
Badskær) for 21.5oo kr.

Kresten Badskær mfl. overtog gården ved skifteretsattest den 21
januar 1977 og solgte den 16 juni 1983 til Anders Michael Jacob
sen.
73a
41b

10.0244 m2
13.8066 "
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Store Porsmose
matr.nr.74a Lyngså mfl.

St.Porsmose blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 td. o
skp. 2 fjk. 2 1/4 alb. og gammel skatten var 9 rd. 31 sk.
Niels Chr.Nielsen fra Holtet købte den Niels Nielsen ifæsteboende
gård fra Voergård den 14 april 1844! .skødet tinglyst 17 juli 1845
for 4oo rd. og solgte den 21 august 1873 til Christen Christensen
der havde grd. Jens Christensen, Lunderhede i Voerså som kurator
for 225o rd. og flyttede til Volstrup. Matr.nr.44 vestlig hørte
også til, samt andel i matr.nr.lo2 Lyngså. Gårdens 2 kakkelovne
og grubekedel medfulgte, samt 1 brun hest 6 år gl., 1 sortbroget
ko 6 år gl., 1 sort kvie 2 år, 1 arbejdsvogn med tilbehør, 1 gam
mel arbejdsvogn, en engelsk jernharve, 1 dpbbelt sæddækker og 1
plov.
Christen Christensen solgte den 19 novb.1874 til Lars Hansen, der
den 8 juli 1878 solgte til Anders Larsen, der den 21 juni 1883
købte ejendommen matr.nr.79 Lyngså fra Voergård for looo kr. og
den-16 august s.å. solgte han parcellen 74b til Mads Peter Chrisen for 8oo kr.
Anders Larsen solgte den 24 okt,19ol til sønnen Anton Julius Lar^
sen for 18.o21 kr., iberegnet aftægten. Anders Larsen døde 3o dec
1915 i St.Birkemose i Volstrup.

Anton Julius Larsen solgte den 14 marts 1918 til slagtermester Th
Berthelsen, Sæby og slagtermester Chr.Jensen, Lille Toftelund for
31.300 kr., der solgte til Christen Andersen den 13 juni s.å.,men
beholdte parcellerne 74c 79b som de solgte til Andreas Christian
sen, der havde 74b, for 4ooo kr.

Christen Andersen var den 6 novb.l9o3 bleven gift med Sørine Mari
Christensen og efter at havde købt jord til den 19 febr.1925 solg
te han i 1943 til Oskar Andersen, der i 1948 solgte til Lars An
dersen.
Ane Margrethe Christiansen købte den 15 juli 1981, tvangsaktion
27 okt.1982. Anders Mikael Jacobsen købte 18 marts 1983.
74a
21.2835 m2
61e
lo72 ”

Matr.nr.76 Lyngså
Lars Chr.Madsen købte den 2o april 1876. Nu under AlfSvad Skov.

Matr,nr.77 Lynqså

Jens Nielsen købte den 28 juni 1877 og solgte den 1 juli 1878 til
skovfoged Anders Larsen af Alfarvad for 4ooo kr. Nu under Alfarvad skov.
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Porsmose hede

matr.nr.74b Lyngså mfl.
Mads Peter Christiansen fra Skæve købte parcellen 74b fra St.Pors
mose den 16 august 1883 for 8oo kr. Han døde den 7 maj 1911 og
enken Johanne Marie Christiansen,f.Nielsen fik adkomst til ejen
dommen den 25 juni 1914 og solgte den 2o juli 1916 til sønnen An
dreas Christiansen for 4ooo kr. Parcellen 59d er en tørveparcel
som blev købt til samme dag fra Sønder Dam for 679 kr. 54 øre.

Andreas Christiansen købte parcellerne 74c 79b fra St.Porsmose
den 13 juli 1918 for 4ooo kr. og solgte den 22 april 1955 til
Hans Nielsen, der den 6 april 196o solgte til Arndt Jensen.
74b 6.2255 m2
74c 1.9140 "
79b 4.3910 ’’
59d 1.1720 "

Matr.nr.74e Lyngså

Lautits Andersen solgte den 14 juni 1967 til Henry Lund, der den
23 januar 198o solgte til Erik Vang, der den 3 novb. s.å. solgte
til Gorm Johansen, tvangsaktion i 1981 og Peter Søndergård og Jet
te Mellergård købte den 5 april 1982.
74e 1.1155 m2

Matr.nr.78e Lynqså

Alfred Christensen solgte den 24 marts 1849 til Ankjær Andersen,
der den 3o april 1969 solgte til Henning Sørensen.
78e 2«998o m2

Porsmosehus

matr_.nr.75_ Lynqså

Jens Christian Sørensen købte den 14 maj 1865, skødet tinglyst 1
juni s.å. Ejendomen var efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til
2 skp. 3 fjk. ? alb., uden gi.skat.
Jens Christian Sørensen solgte den 6 december 1866 til Jens WilU.
helm Christensen fra Øland for 3oo rd., efter hvis død enken Ma
ren Christensen fik adkomst den 5 august 1897 og solgte s.d. til
Lars Thomsen for aftægt og lidt prioritetsgæld.

Lars Thomsen overdrog den 28 april 19o4-2o pr. gavebrev ejendom
men til Niels Johan Eriksens hustru Nicoline Pedersen, Porsmose
som særeje, mod at give aftægt til giveren og Maren Christensen
i en 2 fag stue i vester ende af huset og overtage ca. 3oo kr. i
prioritetsgæld.
Nicoline Pedersen, der nu var enke, solgte den 19 december 19o74o til Valdemar Jensen for 31oo kr.

Tvangsaktion den 16 oktober 1916 og her købt af skovridder A.
Pedersen-Geltzer, der overdrager skødet til Valdemar Jensen for
13oo kr.
under 4c vestlig
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Kjærskov

matr.nr,78a mfl. Lyngså

Den store gård Kjærskov er opstået ved sammenlægning af flere
selvstændige ejendomme, der neden for skal blive omtalt for sig i
det omfang det er muligt.
Efter at gårdfæster i Kjærskov, Mads Nielsen var død den 24 juli
1846, giftede enken Maren Jensdatter sig med Niels Christensen,
men det var hende der købte både Kjærskov matr.nr.78 og Skoven
matr.nr.84, til selveje fra Voergård i 1852 for tilsammen 127o
rd.

Hun solgte Kjærskov til Mads Christian Laursen den 19‘ april 1855.
Han der var gift med Johanne Marie Jensdatter solgte den 2o april
1876-9 til sønnen Lars Christian Madsen for 13.26o kr. og gik på
aftægt på gården, se søstre.
Lars Chr.Madsen købte den 28 september.1882 parcellen 71b fra Nr.
Bjergene for 12oo kr. og den 8 j’anuar 19o3 købte han ejendommen
Kjærskovho’lt matr*.nr.8o 'for 8ooo kr.
Lars Chr.Madsen, der tog navnet Lars Chr.Kjærskov, solgte den 26
august 19'o9-39 til Ole Rasmussen, St.Rugtved for 4o.ooo kr., der
den 14 april 1910-23 mageskiftede med Søren Jacobsen, Skovgård i
Voers’å, værdien af Kjærskov • var
sat • til
43.8oo kr.
• •
•
Inden mageskiftet havde Ole Rasmussen, se 11.8.1fllo-3o og 31,
solgt parcellen 78c til Chr,Christensen, Volstrup, ca.6 tdl. for
14o kr. pr.’ tønde land = 736 kr. og matr.nr.78d, en særskildt be
liggende såkaldt knøsengen, ca. 11 tønder land 'til Johan Chr. Mad
sen, Sanden for 46oo kr.

Søren Jacobsen døde i 1935 og enken Maren Jacobsen solgte 1 1938
til sønnen Laurits' Jacobsen, der var' født i Skovgår'd den 27 juli
1893. Han solgte den 5 juli 1963 til Søren Jacobsen, der den 19
juni s.å. købte parcellen matr.nr.Ib n.ø. af Kristian Jacobsen
og andet af Hans Andersen den 22 oktober 1971,* se ogs*å matr.nr.
8o 81 og navnlig Skoven nr.84.
Grønhedevej 54
Kjærsgårdsholt

matr.nr,8o Lyngså
Hans Madsen købte ejendommen til selveje fra St. Rugtved den 19
april 1883 for 6oo kr.,se 12.12.1895-41.

Tvangsaktion den 11 juli 1898 og overtaget af kreditforeningen,
der den 8 januar 19o3 solgte til Lars Chr.Madsen, Kjærskov for
8ooo kr.

Matr.nr.81 Lynqså
Hans Peter Andersen købte ejendommen til selveje fra St. Rugtved
den lo maj 1883, skødet tinglyst 9 februar 1893, for 6oo kr.
Ejendommen hører nu under Kjærskov
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Skoven
matr.nr.84 Lyngså
Som nævnt under Kjærskov, købte Maren Jensdatter Skoven til selv
eje fra Voergård i 1852. Hun solgte til Jacob Jørgen Jacobsen,men
hvornår er usikkert, men den 26 februar 18.63 købte han matr.nr.
99a. Lyngså og 6b Uggerholt.

Jens. Jørgen Jacobsens(Jens og Jørgen er'nok bare en skrivefejl
fra min side) enke Mette Marie Sørensen fik adkomst til gården
den'29 marts 1883 og den 23 december 1886-33 købte hun ejendommeg
ne matr.nr.82 og 83 fra St. Rugtved for 21oo kr. Ejendommen besto
nu af matr.nr.84 99a 87b 82 83 og 8b Uggerholt og blev kaldt
St'oreskoven.

Mette Marie Sørensen, solgte den 5 april 1888 til Chr.Klitgård
Thomsen af Klithuset i Øster Svenstrup for lo.5oo kr., der købte
jord til den 17 juli 189o og solgte den 19 april 1894 til mejeri’st Anton Laustsen fra Aså for 15,ooo kr. Der medfulgte 4' heste,
18 fækreaturer, 6 får, 14 svin, lo td. rug, 3o' td. havre, 16 td.
kartofler.
Løsøre 23.1.1896-13’.

Gården gik dereftter til tvansaktion og her fik Anders Chr.Ander
sens enkte Kirstine Sørensen, e’jendomsudlægsskøde på gården den
29 juli 1897-12 og mageskifter den 2 november 1899-21 med E.S.E.
Philipsen fra Aså' og solgte s.d.matr.nr.99a til Jens Peter Chri
stensen for 7oo kr. . .

E.S.E. Philippen solgte den 7 juni 19o6'-16 til Jens Chr.Poulsen
fra Ringsted for 18’.5oo‘ kr'., alt løsøret medfulgte undtagen en
hvid h’oppe, 1 gig og en sele.
Jens Chr.Poulsen solgte den 13 september 1917-1584 til grd. A.
Chr. Larsen, Nr. Tranders, grd. Svend Ovesen, Nr. Tranders og
grd. Chr. Jensen, Agersted Møllegård for 39.ooo kr., der den 15
august 1918-1834 solgte til Julius Jacobsen f.h, Romdrup, nu Vej
gården for 28.000 kr«, der" straks* solgte videre til broderten grd.
Chr.* Jacobsen og senere ser vi at ungkarl og grd. Karl Kristian
Jacobsen, Skoven ved Lyngså f. i Vivild 'sogn den 2 november 1894
og pigen Jensine Sørensen, Skoven f. i Nr. Kongerslev sogn 13 maj
1897 blev gift i Albæk kirke den 15 februar 1919. De var stadig i
Skoven i 1945, men må siden bleven sammenlagt med Kjærskov, der
nu er skyldsat under følgende matrikelnumre.

78a
8o
84a
84b
81
78f
55e
lb

67.4960
7.3464
34.8387
18v96oo
7.7617
15.7930
295o
9.1333

m2
- n.ø

Matr.nr.85 Lynqså
Steffen Peter Larsen købte ejendommen til selveje fra St. Rugtved
den 18 januar 1883 for looo kr.
2 skp. 1 fjk.
alb» Ejendommen
hører til St. Uggerholthus i Volstrup sogn.

Stoltholt

matr.hr.86 Lyngså
Stoltholt blev efter 184.4 matrikelen sat i hartkorn til 1 skp. 3
fjk. 3/4 alb., uden gammel skat.
Snedker Peder Jacob Sørensen købte ejendommen til selveje fra Voergård i. 1845, skødet tinglyst den 23 december 1847.. Han døde den
23 marts 1869 og enken Ane Kathrine Hennemandsdatter solgte den
24 september 1874 til sønnen Søren Christian Pedersen for 45o rd.
Søren Chr,Pedersen solgte den 15 juni 1876 til Jens Chr. Pedersen
for 12oo kr., der den 18 februar 1915-2174 solgte til Jens Chr.
Pedersen, tidligere Sæby, fpr 31oo kr., men forbeholder.sig en
hvidringet kalv, lo høns og 5 td. kartofler, den rødblisede 15 år
gamle hest der medfølger, må kun sælges til slagtning.

Jens* Chr. Pedersen solgte den 14 november 1918-2859 til Christian
Sørensen, Nr, Ørsø for 495o kr.
•

•

Carl Møller solgte den 31 juli 1936 til Sigurd Hågensen.

Stidsholtvej 86
•

66

•

•

6.2966 m2
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Store Stoltholt

matr.nr,87a mfl. Lyngså
Store Stoltholt blev efter 1688 matrikelen sat i hartkorn til 1
td. 3 skp. 3 fjk. 1 alb., der efter 1844 matrikelen blev forhø
jet til 1 td« 6 skp. 3 fjk.
alb. og gammel skatten var lo rd.
3± sk.

Ole Christian Sørensen købte den 27 juli 1871 fra Voergård den
Peder Andersen sidst ifæsteboende gård for 8oo rd. Efter hans død
fik eneken Christine Sørensen,f.Christensen adkomst til gården
den 16 september 1875 og solgte ca. 8-lo tønder land, matr.nr.87b
til Jørgen Jacob Jacobsen for 25o rd., 87c til Thomas Chr.Olesen
af Skoven for 6oo rd. og 87d til Niels Chr.Jensen til forening
med 88, for 85o kr.
Christine Sørensen,f.Christemsen solgte den 2 juli 1885-58 til
Niels Peter Hansen fra Høgsted i Vrejlev sogn for 44oo kr., men
beholdte en del løsøre.
Ni'els Peter Hansen mågeskifter den 2o juni 1889-22 med Niels Mar
tinus Nicolajsen, Væversted i Torslev sogn, der formentlig solg
te til Charles Jensen, der den 14 oktober 1897 solgte den sønder
eng matr.nr.99d til Nr.Klit for lo75 kr. og solgte s.d. til Kre
sten Jensen, hvorefter ejendommen den 2 september 1902 gik til
tvangsaktion fremkaldt af husmandskreditforeningen, der overtog
og solgte den 28 januar 19o4-41 til Erik Chr.Jensen, løsøre 26.
1.19o5-22 og udlæg 13.12.19o6-38.
Tvangsaktion over Erik Chr.Jensen(i tingbogen står Carl Chr.Jen
sen) den 27 marts 1917 og her købte af Plantageaktieselskabet
østvendsyssel, se bestyrelsen, skødet lyst 23 oktober 1919-284
(i tingbogen 17.lo.1918), der den 29 april 192o købte parcellen
2e n-ø. fra Nr.Knøsene for loo kr. og solgte s.d. parcellen 87g
til Niels Chr,Nielsen, Lyngså for 8oo kr., men købte dette til
bage af Jacob Nielsen den 9 marts 1935.

Plantageselskabet Østvendsyssel ejer 2e n.ø. 87a 88b Lyngså
ca. 26.6 ha. Stoltholt plantage til plantning bestemt, se 12 julii 1923-lo89 lyst fredskov, se bestyrelse og generalforsamling.
87a
87f
88b

15.9840 m2
5.8o4o 4,2240 -

se 54 og 61a 61b 6on

rnatr.nr.87c mfl. Lynqså
Thomas Chr.Olesen, der var gift med Christiane Mikkelsen, købte
parcellen 87c fra St.Stoltholt den 16 september 1875 for 6oo rd.
og solgte den 5 november 1885t17 til Mads Jensen, Lyngså, der hav
de matr.nr.lolf som hän solgte til sælgerens søn Mikkel Chr.Thom
sen, hvor forældrene kom på aftægt,
Mads Jensen solgte den 8 marts 1894 til plejedatteren Ane Elise
Frederikke Madsen for 127d Rr«, iberegnet aftægt til sælgeren og
dennes hustru Else Margrethe Mikkelsdattér, der døde ’den 19 fe
bruar 19o5, 824- år gammel og Mads Jensen døde den 19 juli 19o7.
begge alderdoms understøttet.

Ane Elise Frederikke Madsen er ugift datter af Amalie Petra Søren
sen f. 12 januar 1876 i Møgelmose, hun gifter sig den 1 april
1898 med Carl Andreas Olesen, der får vielsesattesten tinglyst
som adkomét til ejendommen den.i3 april 1899 og købte parcellen
87e den 2 juni 19o4 og 95c den 14 juli 1917, hvorefter ejendommen
var på 1368o2 kvr. alen.
Carl Andreas Olesen solgte den 8‘september 1943 til Carl Vilhelm
Olesen, der i 1956 købté parcellen 4c og solgte den 21 oktober
1965 til Hans Møller, def den 3 august 1983 solgte til Poul Han
sen.

87c
87e
95c
4c

1.9657
1.9795
-1.3670
7545

m2
-

Nr.Knøsen hus

matr.nr.87h Lyngså
Jens Chr.Olsen købte den 29 april 192o

211

Lille Stoltholt

matr.nr.88 Lyngså

Ll.’Stoltholt blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 2 skp.
2 fjk. 2 3/4 alb. og gammel skatten var 2 rd. o6 sk.
Niels Christensen købte ejendommen til selveje fra Voergård i
I860 for 3oo rd. Efter hans død fik enken Margrethe Andersdatter
adkomst den 4 februar 1869 og solgte s.d. til stedsønnen Niels
Nielsen(Baas ), der af gik ved døden ü£ift den 16 november 1869,
51 år gammel og ejendommen blev solgt til Niels Peter Jensen den
7 juli 187o og den 2o januar 1876 købte han parcellen 87d fra St.
Stoltholt for 85o kr.

Niels Peter Jensen solgte den 8 august 19o7-lo4 til vognmand Pe-r,
ter Simonsen, Sæby for 5ooo kr.,’der den 9 januar 1913-1951 solg
te til Senius Severin Simonsen fra Volstrup for 64oo kr., der
solgte til murer Carl Gebhardus Larsen.
Ejendommen gik til tvangsaktion den 17 august 1914 og her overta
get af husmands hypotekforeningen, der transporterede retten til
skødet til mælkekusk på Voergård Niels Chr.Nielsen for 47oo kr.,
skødet tinglyst den 19 november 1914-146o.
■

Niels Chr. Nielsen solgte den 7 august 1924t971 til smed Otto
Kiel, Skæve for 12.000 kr. Ejendommen bestod da af 87d 87g 88a.
Juul Nielsen solgte den 9 marts 1935 til Jens Chr.Poulsen, der
den 23 januar 1962 solgte til Plantageselskabet Østvendsyssel.

88a
87g
87d

5.9400 m^
3,16oo -

z Iz

Bakken

matr.nr.89a mfl. Lyngså
Bakken blev efter "1844 matrikelen sat i hartkorn til 2 td. 2 skp.
1 fjk. 1 alb. og gammel skatten var 12 rd. 38 sk.
Ths.Christensens enke købte gården til selveje fra Voergård i
1847 for 65o rd. og solgte den 25 nQvembeir 1852 til Peder Larsen,
der den 9 juli 1863 solgte til Hans Chr.Andersen, Nr.Klit, der
den 11 juni 1872 solgte til Niels Nielsen, der den 7 januar 1875
mageskifter med Hans Severin Koik fra Nyholm mark i Hørby. Bakken
var sat til 18oo rd. og ejendommen i Hørby(som herefter også blev
kaldt Bakken) til 8oo rd,
Hans Severin Koik solgte den 14 marts 1878 til Anders Christensen«
Kommisær Morten Christensen, Hjørring fik aktionaskøde på gården
den 4 november 1886 og solgte s.d. til Christen Larsen Jensen,fra
Barkhcrltdal for 6.000 kr., der den 17 november 19o4-42 solgte til
sønnen Jens Chr. Valdemar Jensen for 75oo kr.

Herefter blev Janus Nielsen, Alborg ejer, men jeg har ikke set no
get adkomst dokument, men han solgte den-16 september 19o9-21 til
B.Alfred Mellergård fra Ts.Ravnholt mark for io.ooo kr., der. den
23 juni 1910-44 mageskiftede med Laurits Vilhelm Brandt, Ny Lind
holm, Sundby sogn, Kjær herred. Der medfulgte 2 heste, 3 køer
(sælgeren frobeholder sig de 2 andre køer), 3 ungkreaturer, 4 får
med lam, 2 svin, 2o høns, 1 hane, 1 grusharpe, 2 arbejdsvogne, 1
fjerdervogn, 2 plove, 3 harver og
part i en radrenser.
Laurits Vilhelm Brandt solgte den 26 januar 1921 til Marinus
Wøhlk, der den 21 marts 1952 solgte til Karl Søndergård, skifteretsatt. som adkomst for Ruth Marie Søndergård den lo april 1971.

østkystvejen 67
89a 19.9363 m2
N.B. Da Hans Chr.Andersen solgte beholdte han noget af jorden,
som kom til Nr.Klit og den 15 august 1889-5 ser vi at 29 tønder
land heraf er udlagt til beplantning.
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Sønder Knøsen
matr.nr.9oa Lyngså
Ejendommen, der oprindelig blev kaldt Kongstedet, var efter den
gamle matrikel sat i hartkorn til 1 td. 1 skp. o fjk. 1 alb., der
efter 1844 matrikelen blev sat til 1-3-3-^ og gammle skatten var
7 rd. 37 sk,

Voergård solgte den 21 januar 1875 til Anders Christian Hansen
den hans stedfader Peder Nicolajsen og hans moder Maren Jensdat
ter ifæsteboende gård for 14oo rd. og de gamle kom på aftægt.
Anders Christian Hansen solgte den 24 december 1885 til Peder
Christian Hansen, der den 28 januar 19o4 mageskiftede med Jens
Pensen, der har 7d mfl.Lyngså. Der medfulgte 1 hest, 4 køer, 2
får, 3 gæs, 3 svin og avlsredskeberne .

Jens Jensen solgte den 3o maj 19o7^41 til sønnen Jens Jensen, der
den 17 juli 1919 solgte parcellen 9oL til Otto Peter Nielsen,
Grønsig for 4oo kr.
Det er muligt at Jens Jensen, der blev kaldt Jens Knøsen, hed Hansen, for ifølge tingbogen, solgte Jens Hansen den 27 maj 1948
til Henry Christian Hansen(søn), der den 3o april 1965 solgte til
Frederik Jensen.

Knøsvej 5
9oa
7.1831 m^

Store Endel

matr.nr.91a mfl. Lyngså
Ejendommen blev efter 1688 matrikelen sat i hartkorn til 1 td. 2
skp. 2 fjk. 2 alb, og forblev stort ‘set uforandret eftfer 1844' ma
trikelen, her var hartkornstallene 1-4-1t1 og gammel skatten 7 rd
72 sk,

Jens Steffensen, der var gift med Inger Marie Pedersen, eller Pe
dersdatter, købte gården til selveje fra Voergård den 22 oktober
1842, skødet tinglyst 9 februar 1843,for 5oo rd.

Jens Steffensen opførte en lille ejendom der efter fråskillese,
blev skyldsat under matr.nr.91b, her flyttede han til, se denne,
og solgte den 14 juni 1855 gården til Thomas Chr.Jensen, der den
11 februar 1869 solgte til enke Dorthea Margrethe Nielsdatter for
145o’ rd« og købte derefter Ledet i Karup, der stadit] er i slægteR
eje.

Dorthea Margrethe Nielsdatter var enke efter, møllebygger Anders
Christensen, der døde den 4 oktober 1866 og var formentlig den
der opførte Endel mølle, se lo august 1871-41. Der var lo bjarn. i
ægteskabet. Den 27 juli 187o blev der lyst til ægteskab mellem
enken, der da var 57 år og ungkarl ånders Peter Thomsen fra Try
i Torslev sogn,men den 14'august s.å. blev* det udlyst*, mfed tilfø
jelsen, ikke gift. Om Anders Peter, der var 46 år, var kommetT.i
tanker* om at en 57 år gammel enke med lo børn ikke lige Vat sagen
er uvist og hvad der herefter sker er lidt usikkert, men hun skif
ter med børnene i 1871 og senere blev Hans Peter Johansen ejer af
gården, men om det var ved giftemål, så var bryllupet holdt uden
for Albæk sogn.
Hans Peter Johansen mageskifter den 6 november 1879 med Jens Jen
sen, Dahlhus ved Hjallerup, der den 15 juli 188o solgte til Lars
Sørensen, der den 18 oktober 1883 mageskifter med Anders Chr.Chri»
stensen fra Sæby, men havde forinden solgt et stykke nyopdyrket
kærjord matr.nr.91c til grd.Jens Nielsen for 6oo kr. Endel mølle
som stod på gårdens jorder var fra den 29 juni 1865 udlejet til
Øster Endel, matr.nr.92, se denne.

Anders Chr.Christensen, der var gift med Måren Knudsen, købte den
28 marts 19ol ejendommen matr.nr.93 for 12ob kr. og den 3o maj
19o7 omtales den på gården-værende hollandske vindmølle. Den 12
januar 1911-51 solgte han til sønnen Jens Chr.Christensen for 12.
ooo kr. + aftægt.

Jens Chr'.Christensen købte den 11 januar 1912 parcellen 94g for
2225 kr. og den 9 januar 1919-337o solgte han møllebygningen til
møllesvend Adolf Chr.Nielsen for 7oo kr. og bortléjer til ham det
jordstykke møllen står på for 15 år, med forkøbsret, lejen var.
loo kr. Jorden solgte han den 21 januar 1926 til Adolf for 175 kr
der fik matr.nr.91d, se denne, se også 14.1.1926-2919.
Jens Chr.Christensen solgte den 21 januar 1926 gården, der da be
stod af matr.nr.91a 94g 16m 6og 93, til grd.Søren Therkildsen,
Kraghede for 55.ooo kr., men beholdte 2 følhopper. Gården var da
på ca. 6o tdl.

Emanuel Christiansen, der var gift med Magdalene Christiansen
købte gården i 1931 og solgte vistnok i 1952 til Niels Peter Sø
rensen, se 6e vedrørende 16m.
Holger Tarp Jensen købte 28 maj 1962 mfl datoer.
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Matr.nr.91b Lynqså
Jens Steffensen, der var gift med Inger Marie Pedersdatter op
førte ejendommen i 1054. Hartkornet, blev sat til 2 skp. o fjk.
2 alb'. og gi. skatten var 1 rd. 14 st. Han solgte den 14 marts
1878 til Rasmus. Christensen for 24oo kr. og gik på. aftægt og
døde den 11 april 1888, 93 år gammel og Inger Marie Pedersdat
ter døde den 15 oktober 1893, 74 år gammel. Rasmus Christenseh
var eneste arving ifølge testamente.

Rasmus Christensen købte jord til den 22 januar 188o, 22 februar
1883 og parcellen 8'd den 12 juni 189o, parcellen 34c blev købt
den 29 marts 19oo for 21oo kr., medens parcellen 26f var bleven
solgt til grd.Niels Peter Jensen den 14. juli 1898 for 3ooo kr.
Rasmus Christensen'døde den 5 januar 191o, 62 år gammel og enken
Johanne Marie,f.Larsen fik adkomst til ejendommen den 26 maj s.å.
der da bestod af 91b 16i 16k 34c 99a. Hun solgte den 15 april
1920-89 til sønnen Marinus Rasmussen for I6.000 kr.
Hører nu under matr.nr.6a
Matr.nr.91c mfl.Lynqså

Jens Nielsen købte den 18 oktober 1883 et stykke nyopdyrket kær
jord, matr.nr.91c fra St.Endel for 600 kr. Han døde den 2 august
191o, enken fik adkomst til ejendommen den 24 juli 1913-74o og
solgte s.d, til landpost Jacob Kristian Jacobsen for 3ooo kr.
Jacob Kristian Jacobsen, der den 8 juni 1894 var bleven gift med
Karoline Dortine Albertsen fra Pålmesbrohus i Skæve sogn, købte
parcellerne 92b 9k henholdsvis 28 august 1919 og 15 februar 1923.
Hører nu under 2d 2e mfl.

Endel Mølle

matr.nr.91d Lyngså

Møllen blev opført på St.Endel jord, men blev fra den 29 juni
1865 lejet af Søren Chr.Pedersen, Øster Endel og fulgte denne
ejendom som lejeejehdom igennem mange'år.
Jens Chr.Christensen,. St.Endel solgte den 9 januar 1919-337o møl
lebygningen til møllesvend Adolf Chr.Nielsen for 7oo kr. og bort
lejer til ham det jord møllen står på for 15 år for loo kr. og
solgte den 21 januar 1926 jorden til Adolf Chr.Nielsen for 175 kr
se også 14.1.1926-r2919.

Chr.Sørensen solgte den 31 maj-1972 til Jens Sigurd Pedersen.
Østkystvejen 72

9d

156o m2

.

Øster Endelt
matr.nr.92a mfl. Lyngså

Søren Chr.Pedersen købte ejendommen til selveje fra Voergård den
lo februar 1859 for 65o rd. og den 28 april s.å. købte han parcel
lerne 6c 89c og ejendommen var herefter sat i harkorn således:

Matr.nr.92
6c
t
- -89c

hartkorn
7 skp. 3 fjk. 2 alb.
1 1 I-? 2 o 1
-

gï.skat
2 rd. 2o sk.
2 *32 1 4o —

Søren Chr.Pedersen ledede fra den *29 juni. 1865 matr.nr.91 med den
derpå værende mølle med inventar og solgte den 9 juni 1868-35 til
Peder Chr.Olesen fra Livø for 28oo rd., der den 8 juli 1869 solg
te til Hans Chr.Simonsen fra Try for 29oo rd., der den 25 august
187o solgte til Niels Chr.Sørensen fra Hale for 27oo rd., lejeret
i andel af 91a med mølle medfulgte, der den 3o juni 1871, skødet
tinglyst den 9 januar 1873, til Jacob Christensen fra Hammer sogn
for 24oo rd. Stadig lejeejendom med mølle der medfulgte.
Jacob Christensen solgte den 9 januar 1873 parcellerne 6c 89c til
Niels Christensen for 115o rd., i handlen medfølger de 7 øster
fag i sælgerens stuehus på matr.nr.92, dog medfølger- ikke den på
bemeldte bygnings nordre side værende kvist.
Jacob Christensen solgte den 8 januar 1874 gården til Niels Niel
sen fra Kneverhede for 12öo rd., der den 1 juli 1875 solgte til
Christen Jensen fra Ingstrup for 24oo rd.

Christen Jensen solgte den 25 september 1884 til Anders Chr.Han
sen for 34oo kr., der den 21 april 1898 solgte til sønnen Hans Pe<
ter Hansen for 35oo kr«, der den 15 februar 1923 mageskiftede par
cellen 92b med 99g med landpost Jacob Jacobsen(skøde 25.7.1918-)

Otto Henry Knudsen solgte den 4 december 1945 til Christen Søren
sen, der den 16 november 1959 solgte til Gudrun Larsen, der den
15 december 1967 solgte til Erik Danielsen.

92a
94f
94t
94v
99g

5.6372 m2
3.1269 2.83oo -
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Watr.nr.93 Lynqså

Ejendommen blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 2 skp.
o fjk. 2 1/4 alb. og gammel skatten var 27 sk.

O

Voergård solgte den. 12 august 1875 til Christen Jensen for 8oo
kr., der den 17 august 188o solgte til Julius Stender fra Badskaer
for 25oo kr«, der den 7 juli 1881 solgte til Jens Chr.Jensen, der
denll juli -1889 mageskiftede med Jens Chr.Sørensen, der har matr.
nr.65 Lyngså. •
•
•
•
•

Jens Chr»Sørensens dødsbo solgte den 28 marts 19ol til grd. Svend
Chr.Pedersen, Lyngså for lo5o kr., der transporterede retten til
skødet til grd.Anders Chr.Christensen, Endelt, for 12oo kr., se
matr.nr.91

Matr.nr, looa mfl.Lyngså

Jacob Hansen solgte den 5 februar 1914-2433 parcellerne looa loob
lolb til sønnen husejer Hans Peter Hansen, Nybro for 2ooo kr.

LJ

Havsiq
matr.nr.94a Lyngså

Havsig blev efter den såkaldte landmålermatrikel fra 1688 sat i
hartkorn til 1 td. 1 skp. 1 fjk. 2 alb., der efter 1844 matrike
len blev forhøjet til 2 td. 3 skp. 3 fjk. o alb. og gi. skatten
var 8 rd. o4 sk.

Gårdfæster Thomas Andersen, Havsig døde den 4 april 1839, 63 år
gammel og hans enke Mette Hansdatter, der var 48 år, giftede sig
den 11 novb.l84o med ungkarl Peter Hansen, der var 28 år gammel.
Mette Hansdatter døde den 19 decb.l85o og Peter Hansen gifter sig
den 7 marts 1851 med Inger Jacobsdatter. Peder Hansen døde den
13 maj I860 og Inger Jacobsdatter gifter sig den 9 novb.1871 med
Peder Nielsen.
Peder Nielsen købte gården til selveje fra Voergård den 2o janu
ar 1876 for 24oo rd. og solgte den 29 novb.1888 til bestyren på
Dronninglud fattiggård Mads Christian Andersen for lo.000 kr. og
kom på aftægt. Mads Chr.Andersen solgte den 16 januar 19o2 den
sønder halvdel af den del af ejendommen som er adskildt fra den
øvrige ejendom ived den såkaldte Endelsvej, ca. 8 td-land for 25o
kr., parcellen fik matr.nr.94d og den anden halvdel der fik matr.
nr,94c solgte han til Henrik Chr.Pedersen,ca.8 td.land for 25o
kr.
Mads Chr.Andersen døde den 6 april 19o2, 53 år gammel og enken
Jensine Andersen,f«Pedersen fik adkomst til gården den 24 juli
19o2 og solgte den 31 juli s.å. til tømrer og husejer Christen ,
Erik Nielsen fra Vejgård for 16.2oo, der den 11 sept. s.å. solg
te til Niels Winther fra Ålborg for 16.4oo kr. Løsøret specifi
ceret, Den 10.2.1910 blev der tinglyst en deklaration om vejret.
Niels Winther solgte den 8 juni 19o5 til Morten Pedersen fra St.
Grønheden for 18.000 kr., der den 17 febr,191o solgte til købm.
Axel Sørensen, Aså og grd.Hans Petersen, Kjærsgård(senere Ribberholt), der efter at havde solgt en del jord fra, solgte den
17 marts 191o til Johannes Chr.Jul Nielsen fra Ålestrup for 11.
000 kr., der solgte til Jens Marinus Christensen.

Jens Marinus Christensen blev den 21 novb.1916 gift med Anna
Thomsen fra Stenbjerg i Understed og solgte den 8 april 1926 til
Peter Simonsen, Skovlund i Volstrup for 34.5oo kr. og købte der
efter Skovlund.

Otto Sørensen solgte den 11 juli 1942 til Hans Jensen.
94a 22.3376 m2

Matr.nr,94e 94?

Niels Peter Jensen, der var gift med Margrethe Jensen,f.Ander
sen købte 21.12.19o5 og 7.2.19o7 og solgte den5.11.1914 til søn
nen Otto Peter Nielsen for 335o kr., iberegnet aftægt.
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Nørre Klit
matr.nr.95 Lyngså

Nørre Klit blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 td. 7
skp. 3 fjk. 2? alb. og gi. skatten var 5 rd. 94 sk.

Poul Pedersen, der var gift med Ane Jensdatter, havde gården i
fæste i begyndelsen af forrige århundre. Deres søn Jens Chr.Poul
sen, der var født i 1818 og senere gift med Maren Jacobsdatter
købte gården til selveje fra Voergård i 1848 for 84o rd. og var
formentlig den der solgte til Christen Mathiasen den 15 febr.
1877. Der blev købt jord til den .28 febr.1878.
Christen Mathiasen solgte den 13 januar 1911 til Johannes Blume
Hansen. LI.Kokkenborg for 21.1oo kr., der den 12 april 1917 solg
te til Jens Maltha Christensen for 17.5oo kr. og købte derefter
LI.Kokkenborg. Af besætning medfulgte kun 1 hest, 4 kvier og 2
søer.

Jens Maltha Christensen solgte dennlo januar 1924 til Anton Jen
sen Snebang fra LI.Ørtoft for 33.ooo kr. og købte derefter den
nes ejendom.
Udlæg i løsøret 28 august 1924. Tvangsaktion begæ
ret af uddeler Henriksen, Ørtft Brugsforening, der købte og over
drog den 12 febr.1925 til Peter Abraham Sørensen, Ørtoft.

Alfred Sørensen, der havde drvet gården siden 1927, overtog i
1933. Gården var da på 67 td.land, men 17 td.land blev solgt fra
i 195o til sommerhusgrunde.
Villy Sørensen og Henning Nørgård Sørensen købte den 5 oktober
1982.
95a
28k
14c

19.8754 m2
1.9110 1.1780 -
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Nørre Klit

matr.nr.96a Lyngså mfl.
Anders Hansen, der var gift med Maren Christensdatter, købte går
den til’ selveje fra Voergård i 1843 for I080 rd. Gården blev ef
ter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 2 td. 3 skp. 2 fjk. 1 1/4
alb. Sønnen Hans Chr.Andersen, der havde deltaget ,i 3 års krigen,
overtog gården den 17 januar 1856 og forældrene kom på aftægt.

Hans Chr.Andersen, der var gift med Maren Jensdatter, købte jord
til 28.2.18’56, 18.6.1857, 7.7.1859, 13.8.1874, 11.3.1875, 8.1.
1885, 9.7.18*63. Skrev testamente den 24.11.4863 da sønnen Jens
Chr,Anton Andersen var 5 år gammel, hvori det bestemtes at hustru
en Maren Jensdatter har ret til som jeg nu i henhold til forord
ning af 21 maj 1845, § 18, ret til at beholde hele boet udelt så
længe hun ikke indlader sig i nyt ægteskab. Efter Hans Chr.Ander
sens død fik enken adkomst til gården den 7 januar 1897 og solg
te s.d. til sønnen for 23.o84 kr., værdien blev af hensyn til
stempling sat til 4o.ooo*kr. Jens Chr.Andersen skulle om moderen
forlangte det, opføre et grundmuret aftægtshus ved sønder ende af
våningshuset. Jens Chr,Andersen havde inden han overtog gården
købt jord til både 5.7.1888 og 24.9.1896 og gården bestod nu af
matr.nr.96 ,97b 4b 98 57d 36d 35d 99d 99c 89b 89d.

Jens Chr. Andersen- solgte den 25 okt'.1916 pr .købekontrakt til
Christen Badskær, tidl. Bunkhule i Hørby for 88.000 kr. Handlen
var betinget af en udstykningstilladelse, der blev approberet
den 2 novb.1917 og skødet blev udstedt den 25 juli 1918. Sælger
ren beholdte 1 lille hest, 2 f’jedervogne og 2 sæt seletøj. Ejen
domsskylden var 45.000 kr.
Jens Chr.Andersen købte sener et hus
i Sæby og i 1923 købte han Kyllingborg i Karup, hvor han i 1934
tog sft eget liv.Christen Badskær frasolgte 18 parceller til omkringboende og
solgte den lo iokt.1918 gården til kaptajn Kr.Realfsen, Stathel
le i Norge for I06.000 kr., der medfulgte 11 heste, 36- malkekøer,
2o ungkreaturer, 4 får og 6 lam, 1 griseso, 2 grise, 2o læs hø,
5o traver rug, 25o trver vårsæd. Christen Ba,dskær købte derefter
Godthåb pr.Kvissel.

Kr.Realfsen solgte den 9
i Hørby for lo5.ooo kr.,
tion den 2o juli 192o og
1921 overdrog retten til
ved, der den 14 maj 1925
dersen for 7ooo kr.

okt.1919 til grd.Harald Pedersen, Tangen
udlæg i indbo 19.2.192ø-125o. Tvangsak
overtaget af Realfsen, der den 12 maj
skødet til Jacob Chr.Marinus Beck’, Lang
solgte parcellerne 35d 36d til Peter Pe

Lindhardt Wingård Thomsen solgte den 16 sept.1964 til maskinhand
ler Morren Albertsen og autoforhandler Poul Brûchmann, der udstyk
kede i sommerhusgrunde og solgte hovedparcellen til inginør Thor
kild Jensen, tidl. Thorsmark ved Brønderslev, den 16 decb.1971.
Tvangsaktion og overtaget af Præstbro sparrekasse den 1 decb,198o.
Solgte den 8 okt.1981 til Lis Gustafson og Jørgen Gustafson.
Tvangsaktion igen i 1983 og overtaget af Bikuben, der den 3 novb.
1983 solgte til Flemming Hyllgårdshus.

4b 6.8362 m2

Sønder Klit
matr.nr.97 mfl.Lyngså
Sønder Klit blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 2 td.
3 skp. o fjk. 2 1/4 alb. og gammel skatten var 11 rd. lo sk.

Mads Peter Andersen, der var gift med Johanne Pedersdatter, havde
gården i fæste da han den 28 juli 1853 købte gården til selveje
fra Voergård for 16oo rd.
Mads Peter Madsen skrev testamente den 12 marts' 1891-19, hvoraf
det fremgår at sønnen Jens Madsen skal overtage gården. Efter
hans død fik enken Johanne Jensdatter eller Jensen adkomst den
23 november 1893 og solgte é.d. til sønnen Jens Madsen for 6.8oo
kr«, iberegnet aftægt, Johanne Jensdatter døde den 2o august 19o7(
78 år gammel«

Jens Madsen mageskiftede den 9 januar 19o8-16 med murer Morten
Martinus Nielsen fra Ålborg, der den 15 juni 19o8 solgte til
smed M.Mortensen fra Ulsted for 15.ooo kr«, der medfulgte 4 he
ste, 21 kreaturer, 21 svin, 2o får m.m,
M,Mortensen solgte den 25 september 19o8 videre til husmand Chri
sten Møller, Vester Hassing Kær for 16.4oo kr., der den 19 marts
19o9 solgte til Simon Peter Holm fra Mou for 16.ooo kr., der med
fulgte 2 heste, 8 køer, 4 kvier, 3 kalve, 3 geder, 6 får, 2 svin.
Skødet blev tinglyst den 27 maj 19o9-16,
Simon Peter Holm solgte den 23 oktober 1913-1235 til snedker P.
Chr.Larsen fra Alborg for 13 loo kr., men kun den del som ligger
syd for den over ejendommen løbende bæk, men handlen måtte ikke
være bleven til noget, for den 8 januar 1914 solgte han til Peter
Emanuel Bertelsen fra Sæbygård mose for 13.9oo kr., der medfulg
te kun 1 hest og 2 arbejdsvogne. Ejendomsskylden var 11.5oo kr.
Simon Peter Holm købte derefter en gård i Aistrup pr. Sulsted, se
4.6.1914-428.
Peter Emanuel Bertelsen solgte den 28 februar 1949 til sønnen - »
Jens Emanuel Bertelsen, der den 2 juni 1967 købte parcellen 6am
af Arne Christensen og solgte den 2o oktober 1975 til Hanne Grårup Overby og Orla Steen Overby, der i 1978 købte parcellerne 25i
og 34c.
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14d
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13.6340
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25oo
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matr.nr.1 mell.mfl
Det oprindelige Kringelhede blev efter 1844 matrikelen sat i
hartkorn til 8 td. 6 sk. 3 fjk. 2^ alb. og gammel skatten var 62
rd. 17 sk. Gården var fæstegård under Voergård og blev af Voergårds ejere brødrene Jens og Niels Stenild i slutningen af 17oo
tallet overdraget deres godsforvalter Hans Knustrup afgiftsfri i
hans og hustruens levetid. Herunder også gårdens vandmølle.
Hans Knustrup, der også blev birkedommer i Voergård birk døde
den 26 januar 1822, 68 år gammel. Enken Ane Kathrine Jensdatter
Knustrup drev derefter gården.
Den senere ejer af Voergård, Johan Frederik Schultz gav i 185
sin godsforvalter Mathias Severin Fischer arvefæsteskøde på Krin?
gelhede, dog således,at han selv måtte affinde sig med Hans Knustrups enke, der havde ret til at beholde gården for livstid.
Fischer måtte på een, eller anden måde havde købt fru Knustrip
ud, dog således at forstå, hun blev boende på gården til hun dø
de den 15 maj 1849 og var da 88 år gammel. Kringelhede var under
den hårde landbrugskrise og fru Knustrups dårlige ledelse kommet
i en elendig forfatning. Fischer begyndte at mergle jorden og i
1844 købte han af udstykningskonsortiet med kammerjunker Ernst
Emil Rosenørn i spidsen, Kringelhede og de 2 Hejselt gårde der
var skyldtsat under matr.nr. 2 og 3 mellemste del Albæk sogn,
med hartkorn 3-3-0—| og 4t2-2-1^, hertil kom andel i fælleslod
derne matr.nr.48 og 19c i Faldt. Ialt hartkorn 16 td. 6 skp. 2
fjk. 1£ alb. og en samlet gammel skat på 122 rd. 18 sk., for en
pris 37oo rd. Den relative lave pris skal nok ses i betragtning
af at Fischer havde arvefæsteskøde på Kringelhede og med fru
Knustrup stadig boende, var Kringelhede nermest værdiløs for ud
stykningskonsortiet. Mathias Severin Fischer døde allerede året
efter og det er tvivlsomt om han nåede at flytte til Kringelhede,
Efter Fischers død i 1845 blev gården samme år solgt til Frederik
Görtz.
Frederik Gørtz og hans hustru Dorthea Cecilie Marie Gramskou
var begge fødte i Tyskland, men havde opholdt sig i Danmark igenr
nem flere år bla. på Sjælland. Tar vi folkeholdet som målestok,
var Kringelhede i henhold til folketællingslisten fra 185o,sog
nets største avlsgård, med 16 voksne karle og 5 piger, foruden
mejeribestyre og naturligvis en huslære. Læren kaldte sig Johan
Frederik Vilhelm v. Bergen og heraf kan man vel udlede at han
havde haft nogen tilknytning til Norge.

Frederik Gørtzs hustru Dorthea Cecilie Marie Gramskou døde
dem 16 januar 1853, 44 år gammel og kort tid efter solgte han
til baron Joseph Emil v. Adeler, der den 17 januar 1857, skødet
tinglyst den 3 febr. samme, mageskifter med enkefru Christiane
Christine Grønbech,f.Schmidt, Eskjær i Salling, der var enke ef
ter afdøde kammerråd A.C.Grønbech, Eskjær.
Fru Grønbech solgte den 3 maj 1866 til gårdens forpagter,
amtsrådsmedlem Hans Peter Severin Erhardi for 56.000 rd. Der
medfulgte en besætning på 13 heste, 9o køer og 22 får.
Hans Peter Séverin Erhardi, der var gift med Levine Leopoldine
Erhardi,f.Honing, havde haft gården i forpagtning siden 1859, se
3.5.1866-12. Den 6* juni 1867 købte han parcellen matr.nr,39e for
15oo rd., til forening med Kringelhede og den 2 marts 1871 købte
han parcellen 4oc vestlig for 12oo kr. Han bortlejede gårdens
smedie for 5 år, se løsøre afl.1.6.1882. Der blev den 17 marts
1887 lyst fredskovspligt på Kringelhede plantage, der mentes
et areal på 22j td.land, men det skulle siden vise sig at der km
var 19i td.land,se 23.3.19o5-19. Erhardi fik den 28 januar 1893
indenrigsministeriets tilladelse til at frastykke afbyggergården
Mariendal.
Hans Peter Severin Erhardi og Levine Leopoldine Honing fik 2
sønner og 1 datter. Den ene søn Henrik Frederik Erhardi blev gift
med Elisabeth Cathrine Bruun, en datter af Daniel Lambert Bruun,
Ormholt-og fik Kringelhede i forpagtning. Den anden søn Carl
Frederik Leopoldsen Erhardi blev den 7 novb.1876 gift m.gårdens
kokkepige frk.Anna Theodora Ramsig. Han var forvalter på Meilgård i Randers amt, men havde forinden giftemålet købt Dybro i
Skærum, som han drev i 38 år. Datteren Charlotte Cathrine Er
hardi blev den 15 juni 1877 gift med en søn fra nabogården Tveden, kandidatus juris, underretssagfører i Rand ears (sener over
retssagfører) Adolf Thorvald Buhl. Erhardi solgte den 26 marts
19o8 til sønnen Henrik Frederik Erhardi, der som nævnt havde
gården i forpagtning. Gården var da vurderet til 14o.ooo kr.
H.P.s.Erhardi døde den 13 okt.l9o8, 89 år gammel, hans hustru
var da død.
Henrik Frederik Erhardi, hvis hustrues fulde navn var Elicabeth Cathrine Bendikte Rudolphine Bruun, købte den 17- sept,19o8
ca. 27 td.land fra Voersåkrog,matr.nr.12e, for 4oo kr. pr.tdl.,
der efter opmålingen udgjorde 31399o kvr.alen og prisen blev
8.971 kr. 14 øre.

3
Henrik Frederik Erhardi solgte den 1 juli 1915 til 2 kendte
ejendomsspekulanter lanbrugskandidat J.Jespersen, Århus og her
redsfuldmægtig cand. jur. Ewald Jopp, Horsens og købte derefter
Haraidslund ved Århus, hvor han opførte nye avlsbygninger og
købte en rød besætning, men solgte igen nogle år senere.
J.Jespersen og Ewald Jopp fik(sædvanen tro) ikke tinglyst
skøde på Kringelhede, så prisen kendes ikke, men efter forlyden
var den 25o.ooo kr. Efter at havde solgt en del jord fra solgde den 27 januar 1916 til grd. Anders Kristian Nørkær Sørensen
fra Agersted for 155.ooo kr,, med tillæg af 55o kr. pr. td.land
der var over 2oo td.land.
Anders Kristian Nørkær Sørensen, der var gift med Ane Christine\f. Vognsen købte den 21 decb.1816 parcellen lf fra Pudborg
for 2.545 kr. og solgte den 14 marts 1918 til greve Johan Adolf
Ahlefeldtr-Lauvig, Tveden for 252,ooo kr. og købte derefter Lille
Rugtved. Ejendomsskylden var da 14o.ooo kr.
Da greve Johan Adolf Ahlefeldt-Laurvig købte var der et pan
tebrev til de forrrige ejere Jespersen og Jopp på 4o.ooo kr.,
dette indestod propt. Chr.Vanggård, Skelgården, propt. Hans Pe
tersen, St.Langheden og grd. Søren Larsen, Mellerkær for in solidum(derfor snakken om et konsortium). Greven solgte den 8 maj
1919 til sin svigersøn Einar Stampe Munck fra Sæby for 285.000
kr. og samtidig blev der tinglyst en deklaration om vejret og en
bro imellem de 2 gårde Kringelhed og Tveden.
Einar Stampe Munck var søn af branddirektør A.Munck, Sæby,
blev gift med Ida Albertine Marie Juliette Ahlefeldt-Larvig fra
Tveden, se ægtepagt og løsøre 15.2.1923-3874. Han måtte afstå
gården i 193o, under landbrugskrisen og blev derefter inspektør
på Dybvad Hovedgård.
Løjtnant Erling Brun købte Kringelhede i 1932 for 131.loo kr.
og efter hans død solgte enken Edith Brun i 1933 til Viggo FrahmRasmussen for 188.ooo kr., der den 18 april 1972 solgte til Hans
Christensen.
Frahm-Rasmussen har fortalt mig at der foregik unaturlige tirg
i omegnen af Kringelhede. I en bestemt eng, der grænsede imod en
skov, kunne de ikke holde hestene indhegnet om natten. Et eller
andet forskrækkede dem. Flere overvågningsforsøg var endt uden
reselutat. Dette „ et eller andet •*, var tilsyneladen bange for
mennesker. Han viste mig også nogle redskablignede ting, for
mentlig fra stenalderen, som han havde fundet på Kringelhedes
jord, bla. en kniv, der var så skarp at han havde kunne barbere
sig med den.
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Mariendal
matr.nr.lc mfl.

Hans Peter Severin Erhardi, Kringelhede fik den 28 januar 1893
indenrigsministeriets tilladelse til frastykning af afbyggergårde
Mariendal og solgte den 28 juni 1894 til Christen Christensen for
6,5oo kr.
Christen Christensen mageskifte den 26 marts 19o8 med Jørgen
Chr.Jørgensen, Fjemb hede, der den 3o novb.1916 købte parcellerne
6c 6f fra Holdensgård for loo kr, pr. td.land = 2.878 kr. 23 øre,
men dette er siden solgt fra igen.
Jørgen Chr.Jørgensen solgte den 3o maj 1918 til slagtermester
Thomas Chr.Larsen, Vejgården for 34.ooo kr., der? den lo okt. sam
me år solgte til Christian Jensen, Hjørring mark for 44.ooo kr.
Christian Jensen solgte den 29 juni 1922 til Anders Chr.Ander
sen, se løsøre 17.8.1922, solgte den 2 august 1923 til mejerist
Kristian Bånd, Hundelev for 34.ooo kr.

Johanne Kathrine Nielsen solgte den 11 sept.1945 til Niels Hol
ger Jensen, hvor efter Dagny Jensen overtog den 17 febr.1976 ved
skifteretsattest,
2b 9.3839 m2
3b
9.68o2 "
lc
7.5983 "
Mariendalsvej 14

Lilholt

matr.nr.2c mell. mfl.
Chr. August Jørgensen, Holt købte parcellerne fra Kringelhede
den lo august 1916 og solgte den 15 august 1918 til Søren Anders
Chr.Larsen, Mellerkjær for 13.677 kr. 71 øre, der den 1 maj 1919
solgte til Niels Chr.Pedersen, Holt for 5.652 kr. 7o øre, men nu
var jordarealet tilsyneladen bleven noget mindre og stadig ube
bygget.
Niels Peter Pedersen købte og bebyggede ejendommen i 194o og
solgte den 9 april 1965 til Juul Mathiasen
2c 1.88oo m2
2d
4.1445 T!
2.9755 n
3c
3e
518o N
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Højmark

matr.nr.2e mell.mfl
Chr.August Jørgensen, Holt købte jorden fra Kringelhede den
lo ugust 1916 og solgte den 15 august 1918 til Søren Ånders Chr.
Larsen, Mellerkjær, der den 8 januar 192o solgte til Iver P.Jen
sen, Vestergård i Sørå for 525 kr. pr. td.land, efter opmålingen
var arealet på 15 1788/14ooo td.land og prisen 7.942 kr.
Bygningerne blev først opført i 1933. Holger Jensen solgte den
1 okt«1952 til Hans Christiansen.

matr.nr.lg mell.

Jens Lundbæk Jensen købte parcellen af statens jordfond den
15 okt.1943.

matr.nr.Ih mell.
Bente Nyholm Thomsen købte den 16 januar 1981. areal 8.2163 m

2

Vester Fæbroen

!

")

matr.4 mell, mfl.
Jens Jacob Christensen som ejede begge de 2 gårde i Nørre Fæ
broen som idag kaldes Øster og Vester Fæbroen, solgte den 12 maj
1859 V,Fæbroen til sønnen Christen Jensen, der var gift med Johan
ne Larsdatter, efter hvis død han skiftede den 17 novb,1864.
Vester Fæbroen bestod af matr.nr.4 mellemste, der efter 1844
matrikelen blev sat i hartkorn til 2 td. 2 skp, 1 fjk, 1 alb, og
gammel skatten var 29 rd. 18 sk., matr.nr,47 vestlig 2-0-1 1/4 og
matr.nr.56 sydøstl. 1-1-3.

Christen Jensen solgte den 11 febr.1869 den frastykkede parcel
56b s.ø. med bygninger,til Christen Nielsen for 14oo rdf Det blev
begyndelsen til ejendommen LI.Fæbroen, der senere er kaldt Sønder
kjær og den 29 april 1886 solgte han gården til svigersønnen Hans
Chr,Thomsen for 36oo kr,, iberegnet aftægt. Af hensyn til stemp
ling blev gården sat til 15.ooo kr. Chr.Jensen døde den 14.8.1899

<—a

11 J

Hans Christian Thomsen var søn af Hans Henrik Thomsen, Hedegård(der kom fra Slesvig). Han blev den 26 novb,188o gift som 25
årig med Christen Jensens datter Ane Marie Jensen, der da var 21
år. Efter hendes død gifte han sig den 3o novb.1885 med hendes 24
år gamle søster Larsine Jensen. Han solgte parcellen 47 vestl.
til Aakjær den 3.6,1915 for 25oo kr. og købte parcellen ld mell.
den 13.9.1917 og den 9 okt.1919 købte han 2f mell. for 486 kr.
Hans Chr.Thomsen blev kendt langt uden for sognets grænser da
han op imod folketingsvalget der skulle afholdes den 3 decb.l9ol
lod sig opstille som modkandidat til redaktør Vilhelm Lassen, Ål
borg Amtstidende. Selv om Hans Chr.Thomsen var uden politisk er
faring var han i stand til at tage kampen op med den oratoriske
begavede Vilhelm Lassen,i den grad at valgkampen blev betegnet
som den hårdeste og bitreste, som sjældent eller aldrig er set i
en landkreds. Vilhelm Lassen vandt som bekendt med et knebent
flertal,
Hans Chr.Thomsen solgte den 29 sept.1928 til sønnen Ingemann
Thomsen, der den 13 novb.1941 købte parcellerne 7c 7f 7s 8f 8L
fra LI.Rugtved. Efter offentlig skifte den 22 august 1964 blev
gården solgt til Knud Christensen! skødet lyst den 22 januarl965,
der den 5 decb.1976 købte parcellen 2g.

O

Jens Dahis enke Sophie Pedersd. døde i Fæbroen 16 okt.1822-69 år

Christen Jensen f,2o.5.1821, broderen Jens Jensen f.lo okt.1818
Christen Jensen hustru Birthe Jensen døde 31,3.1882-51 år
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Øster Fæbroen

matr.nr.5 mell. mfl.
De 2 gårde i Nørre Fæbroen som idag bliver kaldt Øster-og Ve
ster Fæbroen har så vidt det kan skønnes været selejergårde i be
tydelig længere tid en bøndergårdene i Albæk^ogn iøvrigt. Efter
at havde været fæstegårde under Voergård, køm de formentlig ved
skifte efter Ingeborg Skeel, til Banner slægte på Asdal og derfra
til Ormholt, hvorfra de blev købt til selveje i 1798, men af hvem
er usikkert? Da tiden ikke har tilladt/en grundig gennemgang af
kirkebøgerne må vi lade dette ligge y øjeblikket. Jens Christen
sen Dahl omtales 179o, se Voergård bogen side 182. Hvad vi ved '■
med sikkerhed er, at den nuværende/ejers hustrus oldefar sognefo
ged Jens Jacob Christensen fik b^gge gårde overdraget ved gave
brev, der blev tinglyst den 12 maj 182o. ox
'■
Efter 1844 matrikeln bestod /gården Øster Fæb'roen af matr.nr.5
mell. 3-6-2-1 gl.skat 46 rd.94/sk., mat r. nr. 8/mell. 5-l-2-5-( skøde
24.7.1873), 48 vesti. 5-1-2 3/4 og 55 sydøst/. 1-1-2-3, ialt
hartkorn 6 td. 3 skp. o fjk./l 1/4 alb. og /ammel skat 53 rd. 78
sk.
/
/
Jens Jacob Christensen, der var gift med Ane Marie Jensdatter,
var sognefoged fra senest l'83i ??Han købte noget til den 12 maj
1842,se 21.3.186 7-12. Efte/r Ane Marie Jensdatters død skiftede
han med børnene den 8 okt/1846 og gifter sig med Ane Christensdatter. Han solgte den 2
lo.1868-5 en moselod i Hjermitsholt mo
se til Jens Jacob Nielsé , Sdr.Voerså for 3o rd«+ 4 sk, årlig til
mig og fremtidige ejere f gården, at erlægge St.Mikkelsdag. En
søn Christen Jensen fik/den 12 maj 1859 overdraget den ene gård
V.Fæbroen, som han havd bestyret og ifølge testamente fra den 24-^
juli 1873, skulle sønnqfn Niels Chr.Jensen overtage gården! skødet
tinglyst samme dag, en/søster Ana Sophie Jensdatter havde 6oo rd.
stående i gården som a/rv fra sin moder.
/->ot St
• >3.
Niels Chr.Jensen,
e underskrift afl.2o.8.1874, blev gift med
Ane Kirstine Nielsen. Han solg/e den 1.12.1887 parcellen 55b på
5^ td.land til enken ..aren Margrethe Pedersen, Sørålund for 2ooo
kr« og mageskifter den 27 aug'ust 19o8-59 med St.Rugtved! afstod
parcellerne 55d 55e s.ø. ca.18 td.land og fik parcellen matr.nr.
Ib Rugtved Hovedgård, ca. 2o td.land, uden byttesum og solgte den
4.7.11918-1312 parcellen 4^ vestlig til Aakjær for 7ooo kr. Den
15 juli 1897 blev en gravhøj på matr.nr. fredet.

,
Niels Chr.Jensen sorgte den 3o decb,192o-2o95 til sønnen Niels
Jensen og gik på aftægt. Værdien af fast ejendom var sat til 53.
000 kr. og løsøret til 47.000 kr., udstedte et pantebrev til fa
deren på 38.000 kr«/ Niels Chr.Jensen døde den 2o decb.1922 og da
levede Ane Kirstine Jensen,f.Nielsen stadig.
Niels Jensen /olgte den 3 okt.1955 til svigersønnen Niels Støt
trup Thomsen, dér
r1den 29 august 1963 købte ejendommen Højlund mat
nr«6p sammen m'éd' broderen Kaj Støttrup Thomsen, men blev den 13
okt«1972 eneejer heraf
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Øster Fæbroen

matr.nr.5 mell.mfl.
Øster Fæbroen, eller Nørre Fæbroen som gården oprindelig blev
kaldt, blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 3 td. 6 skp
2 fjk. 1 alb. og gammel skatten var 46 rd. 94 sk.

Øster Fæbroen, der var fæstegård under Ormholt gods indtil år
1798 er een af Albæk sogns ældste slægstgårde, idet den har været
i den samme slægts besiddelse, dels som fæster og siden som ejere
i en direkte, dels agnatisk, dels kognatisk linie, siden før mid
ten af 17oo tallet og det er muligt at en grundigere undersøgelse
kunne spore slægten enu længere tilbage.
Christen Christensen, Fæbroen, f. 1719, blev den 27 novb.1749
gift med Anne Jensdatter „ ved Broen ”, født 1724. Sønnen Jens
Christensen blev f. 3o januar 1752.

Jens Christensen, der siden fik tilnavnet Dahl, blev gift med
Ane Sophie Pedersdatter og overtog vistnok fæstet i 1788. Han var
en mand der nød en vis anseelse! blev ofte benyttet som vurdering
og taxationsmand ved indfæstning o.l. Han købte gården af brødre
ne Jørgen og Severin Gleerup, Ormholt i 1798. Datteren Anne Marie
Jensdatter blev født 26 juli 1795. Jens Christensen Dahl døde den
17 maj 1817! da omtalt som lægsmand og selvejer. Enken Ane Sophie
Pedersdatter døde i Fæbroen 16 okt.1822, 69 år gammel.
Jens Jacob Christensen, der blev gift med Anne Marie Jensdat
terfik gården overdraget ved et gavebrev kort tid efter sviger
faderens død! skødet tinglyst 12 maj 182o. Ægteparrets første
barn Jens Jensen blev født lo okt.1818.
Jens Jacob Christensen
blev sognefoged senest 1829. I hans ejertid blev gårdens areal ud
videt betydelig ved tilkøb af ejendomme! foruden matr.nr.48 vest
lig 5-1-2 3/4 og matr.nr.55 sydøstl. l-l-2-3(se 21.3.1867-12),
købte han også den anden gård i Nørre Fæbroen(Vester Fæbroen),der
dog forsat blev dreven som en selvstændig ejendom.
Anne Marie
Jensdatter døde 18 april 1842, 46 år og efter at havde skiftet
med børnene den 8 okt.1846, gifter Jens Jacob Christensen sig den
15 juni 1847 med enke Ane Christensdatter Møller i Voerså.

Jens Jacob Christensen solgte den 12 maj 1859 Vester Fæbroen
til sønnen Christen Jensen,f.2o.5.1821 og den 29 okt,1868-5 solg
te han en moselod i Hjermitsholt mose til Jens Jacob Nielsen, Sdr
Voerså for 3o rd. + 4 sk. årlig til mig og fremtidige ejere af
gården, at erlægge St»Mikkelsdag. Ane Christensdatter døde 17 ja
nuar 1866, 62-y år gammél og Jens Jacob Christensen døde 5 april
187o, 75 år gammel. Ifølge testementarisk bestemmelse skulle søn
nen Niels Chr.Jensen,f.16 juni 1838, overtage gården. En søster
Ana Sophie Jensdatter havde 6oo rd. stående i gården som arv ef
ter sin moder. se 24.7.1873-14 og 15.

Niels Chr.Jensen fik skøde på gården den 24 juli 1873, se un
derskrift afl.28.8.1874, og samme dag købte han den selvstændige
ejendom der var skyldsat under matr.nr. 8 mellemste 5-1-2^ og
lagde jorden derfra under gården. Niels Chr.Jensen var den 22 no
vember 1864 bleven gift med Ane Margrethe Rasmusdatter, der døde
den 8 marts 1865, 25^ år gammel og den 4 juli 1878 gifter han sig
med sin husbestyreinde Ane Kirstine Nielsen, 26 år gammel.
Efter tilkøb af ejendommen matr.nr.8 mell. havde gården et sam
let hartkorn på 6 td. 3 skp. o fjk. 1 1/4 alb. og gi. skat ialt
53 rd. 78 sk., men den 1 decb.1887 solgtes parcellen 55b s.ø. ca
5-j- td.land til enken Maren Margrethe Pedersen, Sørålund for 2ooo
kr. Den 15 juli 1897 blev der fredet en gravhøj på matr.nr.8.

Niels Chr.Jensen mageskiftede den 27 august 19o8-59 med Store
Rugtved! afstod parcellerne 55d 55e s.ø. ca. 18 td.land og fik
parcellen matr.nr.Ib Rugtved Hovedgård, ca.2o td.land, uden byt
tesum og solgte den4 juli 1918-1312 parcellen matr.nr.48 vestlig
til Aakjær for 7ooo kr.
Niels Chr.Jensen solgte den 3o decb.l92o-2o95 til sønnen Niels
Jensen og gik på aftægt på gården. Værdien af fast ejendom var __
sat til 53.000 kr. og løsøret til 47.ooo kr. Niels Jensen udsted
te et pantebrev til faderen på 38.ooo kr.
Niels Chr.Jensen døde
den 2o decb.1922 og da levede hustruen Ane Kirstine Jensen,f.Ni
elsen stadig.
Niels Jensen solgte den 3 okt.1955 til svigersønnen Niels Støt
trup Thomsen, en søn fra Vangterp i Torslev sogn. Niels Jensen
havde kort efter overtagelsen solgt parcellerne 5b 8b mell.(12.5.
1921).til Jens Jensen, Holdensgård.
Niels Støttrup Thomsen har opført nye avlsbygninger og udviet
produtionen enormt. Han købte den 29 august 1963 ejendommen Høj
lund, matr.nr.6p sammen med broderen Kaj Støttrup Thomsen, men
blev den 13 okt.1972 eneejer heraf og har siden købt flere småejendomme, der bliver dreven sammen med gården i det omfang loven
tillader.

Fæbrovej 5
5a
39.8613 m2
8a
4.75oo ”
lc
13.9754 ”

Holdensqård

matr.nr.6 mell.
Holdensgård blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 3 td
3 skp. 3 fjk« 2 3/4 alb. og gammel skatten var 28 rd. o9 sk.
Christian Jensens enke Maren Nielsdatter fratrådte fæstet til
fordel for sønnen Hans Christiansen den 18 decb.1854 og kom på af
tægt.
Hans Christiansen købte gården til selveje fra Voergård den 21
decb.1854 for looo rd. og solgte den 24 juni 1869-2 til Jens Chri
stensen fra Bajensgård for 42oo rd., parcellerne 14b 4h Nr.Voer
så hørte da til.
Jens Christensen og hustruen Karen Kirstine Knudsen blev skild/
den 23 novb.1871-17. Han agtede at rejse til Amerika og overdrog
hustruen gården med alt undtagen sine gangklæder og linned! der
var 3 børn i ægteskabet. Men gården var noget forgældet og Karen
Kirstine Knudsen lånte yderligere looo rd. af distriktslæge W.Ja
coby, Sæby. Pantbrevet skulle bla. respektere en aftægtskontrakt
tinglyst den 13 juli 1869 til Else Jensdatter, formentlig Hans
Christiansens enke.
Karen Kirstine Knudsen solgte den 27 mart 1879 til Thomas Pe
ter Christensen fra Albækgård for 9.ooo kr. Der kom i denne an
ledning 35 øre i de fattiges kasse i Albæk sogn.
Thomas Peter Christensen fik den 27 juni 19o7-93 ret til iføl
ge navnebevis at føre navnet Thomas Peter Holdensgård. Han købte
den 14 januar 19o9-95 parcellen lg fra St.Rugtved for 265 kr. pr.
td.land, ca. 16 td.land, der efter opmålingen blev til 4.611 kr.
94 øre. Der medfulgte 9 stk. granplanker, 12 alen lang, samt lo
td.markhavre, lo td. blandsæd og 36o pund markfrø, der skulle af
hentes på St.Rugtved dagen før kontrakten blev underskreven, are
alet blev sat i hartkorn til 1-O-2-2. Den 23 sept,19o9 solgte han
den særskildt beliggende englod 14b til Hans Peter Jensen for
14oo kr.
Thomas Peter Holdensgård døde den 27 april 1915 og enken Thomine Holdensgård,f.Christensen fik adkomst til gården 2o maj sam
me år. Hun fik ret til at frasælge en lang række parceller. Det
fremgår ikke af skøderne, men det var formentlig hovedsagelig
tørveparceller og den 2 novb.1916 solgte hun Holdensgård til land
mand Jens Jensen, Fæbroen for 2o.5oo kr. og købte derefter Kæret
i Agersted.
Jens Jensen købte den 12 maj 1921-352 parcellerne 5b 8b fra Nr
Fæbroen(0.Fæbroen) og solgte den 15 juli 1946 til sønnen Osvald
Jensen, efter hvis død enken Olga Jensen fik adkomst til gården
den 13 januar 1981 og solgte den lo marts samme år til Lene Hol
densgård Christiansen.
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gårdfæster og dannebrogsmand Jens
ren Jørgensd., henholdvis 29 og 18
23 med Marie Michelsdatter 27 år,
Christian Jensen døde 1.1.1852-65

Thorsen gift 13.1.1815 med Ka
år, Jens Thorsen gift 23.11.1!?vidner selvejergrd. Lars Søren,
år
Holt

Jens Thorsen døde 16.3.1842 , var Dragon i Randers og ankom i 1814

Elmelund

matr.nr.6c mfl.mell.
Vilhelm Simonsen købte jorden fra Mariendal i 192o og solgte
den 5 april 1955 til Sønnen Johs.Simonsen.

Højlund
matr. nr. 6p

Jorden er udstykket fra Holdensgård. Mads Chr.Sønderkjær købte
den 3 febr.1921 og solgte den 14 febr,1924-32o4 til Albert Ema^ e
nuel Oskar Johansen,Fålden'for 5ooo kr., der den 8 januar 1925
solgte til landmand Axel Christian Andreasen, Bødkerhuset for lo.
5oo kr«, der den 29 august 1963 solgte til Niels og Kaj Støttrup
Thomsen, hvor den første blev eneejer den 13.lo.1972.

HOLDENSGÂRD
matr.nr.7 mell. m£l.

SMEDIE

Smedemester Jens Jensen købte ejendommen, der havde et jordtilliggende på 8.5147 m , fra St.Rugtved den 11 marts 1875 for 14oo rd.
og solgte den 22 februar 1877 til Christen Jensen, Donsted, der den
4 maj 1882 solgte tilbage til Jens Jensen for 48oo kr., der kunne
låne 2.000 kr. i Albæk-Voer sparekasse som l'prioritet, mod selv at
skaffe bevilling til 5 % rente og yderligere 28oo kr. samme sted,
mod at følgende kautionerede for ham:

Gårdejer, J.Jørgensen af Lille Rugtved, Albæk sogn
sognefoged C.Christensen, Voerså, Albæk sogn
Ole Chr.Jensen af Frismose, Albæk sogn
mølleejer, Jørgen Christensen, Voerså, Albæk sogn
Niels Chr.Jensen, Fæbroen, Albæk sogn
Mads Chr.Christensen, Søråmark, Albæk sogn
Hans Jensen, Søndergård i Voerså, Albæk sogn
Niels Peter Jensen, Voerså, Albæk sogn
Hans Chr.Andersen, Nørklit, Albæk sogn
Lars Chr.Carlsen, Faurholt, Albæk sogn
Jørgen Jensen, Albæk, Albæk sogn
Anders Christensen, Nørkjær, Voer sogn
Niels Jensen, Birkmose, Volstrup sogn
P.Erhardi, Kringelhede, Albæk sogn
C.Buhl, Tveden, Albæk sogn
De 13 førstnævnte kautionerede hver især for 2oo kroner og de 2 sid
ste.- Erhardi og Buhl - hver for loo kr. Den ll'marts 1886 gjorde
købmand Chresten Pedersen, Sæby udlæg i smedens løsøre, for 179 kr.
52 øre og følgende blev registreret:

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

sort ko, 5 år
sorthjelmet ko, 5 år
sortblisset ko. 3 år
gammel knapstrupperhest
skovl
slæde
møgbør
gi. arbejdsvogn
kar
hakkelsrnaskine
plejle, 1 høle
gi. kar

8o kr. oo ø
7o - oo —
4o — oo —
5o - oo 5o —
5 — oo —
1 — oo —
4 - oo —
2 - oo 12 — oo —
1 - oo —
5o -

Smedeværktøj.
1 dre jelad
1 bænk med 3 skruestikbeslag og 1. bore —
maskine med tilhørende 14 bor
6ooo stk.hesteskosøm a 3 kr.pr. looo
1 stor ambolt
1 mindre ambolt
1 lille ambolt
2 skruenøgler a 5o øre
5 skruesnit a 5 kr.
3 forskellige tænger
1 engelsk skruenøgle
4o'?stk. ruberværktøj a 5o øre
4 store forhamre a 6 kr.

25 k
5o
18
4o
2o
lo
1
25
1
3
2o
24

—
—
—
—
—

1
2
15
14
1
4
2
2
4
4
1

boremaskine med sving
blæsebælge a 6 kr.
diverse tænger a 1 kr.
stk. nayeljern a 5o øre
mulplade
stk. hesteskojern
træhager a 1 kr.
file a 5o are
stk. borsving a 1 kr.
håndhamre a 78 øre
skæreblok mest tapning

-

5
-12
15
7
3
5
2
1
4
3
3

kr.
-

Jens Jensen købte den 22 juli 19o9 parcellen matr.nr.lf fra-Store
Kugtved for 28o kr. pr. tønde land, ca. 6 td. land(3.16oo mz), pri
sen blev efter opmålingen, 16o4 kr. og solgte den 16 september 19o9
til sønnen Jens Jensen, der også var smedemester og kaldte sig Jens
Jensen junior, prisen var 8.6oo kr., iberegnet aftægt. En anden søn
var smedemester Adam
Jen sen, Voergård. (Kostending)
Jens Jensen døde den 15 juli 1913! enken Inger Marie Christine Jen
sen, f. Sørensen, fik adkomst til ejendommen den 7 august 1913, og
giftede sig den 31 oktober 1914 med smedemester Peter Frederik Ras
mussen, der fik vielsesattesten tinglyst som adkomst 26 november
1914.

Peter Frederik Rasmussen købte jord til hendoldsvis 2 november 1916
og 3 februar 1921 og solgte den 6 september 1923 til Jens Michael
Theodor Thomsen fra Iskov for 29.8oo kr., men beholdte håndværks
redskaberne.
Jens Michael Theodor Thomsen solgte den 19 marts 1925 til grd. Jens
Jensen, Holdensgård for 29.8oo kr.
Hans Peter Hansen købte den 27
september 1943.
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Holdensqård smedie
matr.nr«7 mell.

Ejendommen, der var fæsteejendom under Rugtved Hovedgård, blev
efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 6 sk. 2 fjk. 1 1/4 alb.
og gi.skatten var 6 rd. 8o sk., desuden andel i 52 vesti. og 4o
Nr.Voerså
Anders Stehild, Stor^dRugtved bortfæstede fra den 1 novb.1831,
ejendommen tiXL Jens Jjeffskn fra Lynÿ^à f orzJrivstid, da kaldet et
hus i Nybro. jKontrdlcten ^ka^even 13.12^1-8^. lyst 15.12.1831. Ste
det var sidstibeboet af sneakerTeidsOleserT, men nu er denne fra
trådt. Jordtilliggende 8 td.le#3\
se afl.15 okt.1874
Landgilde 2\rd., 52 gangdage på tegen kost, med redskaber efter
tilsigelse. Overtager desuden 46 f^«fr»e hegn omkring Rugtveds mar
ker til bestandig vedligeholdelsen B^ev i 1837 forhøjet til + 3
gangdage i høhøsten og 3 gangdafge i kornhøsten, vurdering se afl.
19.8.1875. N.B.tr fejlagtig'anført, fæstekontrakr. ggdjr^matg.nr.
Smedemester Joris Jensen købte ejendommen fra/st. Rugtved den
11 marts 1875<Tor\14oo rd. Om det er søn af farnævnte Jens Jensen
er usikkert. Jens Jensen solgte den 22 febr.1.877 til Christen Jen
sen, Donsted, der dan 4 maj 1882 solgte tilbage til Jens Jensen
for 48oo kr«, der kulone låne 2.ooo kr. i Albæk-Voer sparrekasse
som 1« prioritet, mocÅselv at skaffe bevilling til 5 % rente og
yderlige 28oo kr. samnte sted med 15 kautionister, se 4.5.1882-2o.
Den 11.3.1886-20 haX vi en vurdering afl smedens løsøre, bla.
1 sort ko,5 år-8o kr.^^A sorthjelmet ko, 9 år-7c kr., 1 sortblisset ko, 3 år- 4o kr. 1 g\mmel knapstuppernest- 5o kr., 1 skovl 5o
øre, 1 slæde 5 kr., 1 møgVør 1 kr., 1 gi/arbejdsvogn 4 kr., 1 kar
2 kr., 1 hakkelsmaskine lÄkr., 1 plejle/1 høle 1 kr. 1 gi.kar 5o
øre.
\
/
Smedeværkt ø.j : 1 drejelad 25 yr., 1 bænly med 3 skruestiksbeslag og
1 boremaskine med tilhørende y4 bor 5cykr., 6ooo stk. hesteskosøm
a 3 kr. pr. looo 18 krx^ 1 stay ambol/ 4o kr., 1 mindre ambolt 2o
kr., 1 lille ambolt lo kr., 2 gkruen/gler a 5o øre= 1 kr., 5 skru
snit a 5 kr.= 25 kx^.. 3 forskelXige/tænger 1 kr., 1 engelsk skrue
nøgle T kr,, 4o stk. ruberværktø\å?/a 5o øre= 2o kr«, 4 store for
ti ajpre a J. kr. = 24. kr., 1 boremaskine med sving 5 kr., 2 blæsebæl~gea~^”T<f7= 1 2 l^rTT””15 diverse ta/it|er a 1 kr.= 15 kr., 14 stk.
nayeljern a 5o øre= 7 kr., 1 mul^lade 3 kr., 4 stk. hesteskojern
5 kr«, 2 træhager a 1 kr., 2 fiÆe a\So øre, 4 stk. borsving a 1
kr., 4 håndhamre a 78 øre, 1 sXæreblOJ« med tapning 3 kr.

Jens Jensen købte den 22 july 19o9 parcellern lf fra Rugtved H.
for 28o kr. pr. td.land, ca Jö td.land, \risen blev efter opmålin
gen 16o4 kr. og solgte den IB sept«19o9 1Ç1 sønnen Jens Jensen
der også var smedemester og kaldte sig JeXs Jensen junior, prisen
var 8.6oo kr., iberegnet ^tægt. En anden søn var smedemester
Adam Karstenberg Jensen, /oergård.
\
Jens Jensen døde den £.5 juli 1913! enken l\ger Marie Christine
Jensen,f.Sørensen fik a/komst til ejendommen dVn 7 august 1913,
barn. Hun giftede sig den 31 okt.1914 med smedemester Peter Fre
derik Rasmussen, der f/lk vielsesattesten tinglyst som adkomst 26
november 1914.
/
\

Peter Frederik Rasmussen købte noget til 2.11.Ï916 og 3.2.1921
og solgte den 6 sepy.1923 til Jens Michael Theodor Thomsen fra
Iskov for 29.8oo kr/., men beholdte håndværksredskaoerne. Den nye
ejer solgte den 19 marts 1925 til grd.Jens Jensen, Holdensgård
for 29.800 kr.
.
Hans Peter Hansen købte den 27 sept.19^3.
'
Holdensgårdvej 14
7 8.5147 m lf 3.16oo m2 lg 1.266o m2 4ou 1673 m2
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Faurholt

matr.nr.9a mfl.mell.

Peder Larsen Dansk har fæsteret og fæsteboende da svigersønnen
Niels Christensen købte til selveje fra Voergård den 31 maj 1866
for 6oo rd. Ejendommen var efter 1844 matrikelen sat i hartkorn
til 5 skp. o fjk. 1 3/4 alb. og gi.skatten var 6 rd. 5o sk., des
uden hørte parcellen 58b s.ø. med. Peder Larsen Dansk og hustruen
Anne Thomasdatter kom på aftægt.
Niels Christensen solgte den 17 januar 1867 til Mads Jensen
for 525 rd., foruden aftægten til Peder Larsen og hustruen. Der
medfulgte 1 hest med seletøj, 1 vogn med tilbehør, 1 jernplov og
1 jernharve.
Mads Jensen solgte den 24 decb.1874 til Frits Valentin Bentsen
fra København for 3ooo kr., der var nu kommet 3 køer og en vogn
mere til.

Frits Valentin Bentsen blev den 17 juli 1874 gift med Johanne
Kathrine Kristensen fra Voerså mølle og solgte den 18 januar 1917
til Søren Chr.Sørensen, hidtil Flauenskjold for 11.ooo kr., der
den 28.8.1919-15OO solgte paroEllerne 9b 15k til snedkermester
Jens Jacob Madsen, Voerså for 35oo kr. og 15i til Julius Jensen,
Elkjær for 5oo kr.(tørvelod ) og 15L til murer Svend Svendsen for
4oo kr. og 3 juli 1919 solgte han hovedparcellen med bygninger
til grd.Niels Peter Pedersen, Nymark i Rugtved fælled for 6ooo kr
der den 2o april 1922 solgte Nymark og Faurholt til Anton Simon
sen, der den 6 januar 1927 solgte parcellen 9c tilNiels-Ghr.Jen
sen, ^urholt for 16oo kr.
Ejendommen hører nu under SønderFaurholt matr.nr.13a mell. se den
ne

matr.nr.9b mell.
Søren Chr.Sørensen, Faurholt solgte den 28 august 1919 parællen 9b til snedkermester Jens Jacob Madsen, Voerså for 3ooo kr.
og parcellen 15k til samme for 5oo kr., der den 1 okt.1925 solg
te til Carsten Vejrum fra Kringelhede for 36oo kr., der den lo
febr.1927 solgte til greve Ahlefeldt-Laurvigen, Tveden, der den
3 marts samme år solgte til Christian Madsen fra Kringelhede for
9,55o kr.
C.Madsen overtog den 13 januar 1936 ved aktionsskøde. Thomas
Chr.Christensen, Kaj Christensen og 4 andre adkomst 22 maj 1981,
solgte samme dag til Rigmor Johanne Pedersen, der den 16 august
1984 solgte til Poul Hermansen og Inga Gjorslund.

9b 1.1850 m2

(

Store Faurholt
matr.nr.lo mell«

Store Faurholt blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til
5 skp. 3 fjk. 3/4 alb. og gammel skatten var 11 rd. o3 sk., des
uden hørte den lille parmi 4oy Nr.Voerså til på et tidligt tids
punkt.
Lars P. Christensen købte ejendommen til selveje fra Voergård
i 1855 for 6oo rd. og solgte den 17 decb.1863 til Heile Jensen,
der den 24 august 1872 solgte til Isak Christensen Bastholm, Pudborg for 955 rd., der den; 19 decb. samme år solgte til Niels Pe
ter Hansen.
Niels Peter Hansen solgte den 18 januar 1894 til Gregers Peter
Nielsen for 46oo kr«, der døde den 6 januar 19o3 og enken Maren
Nielsen,f.Olesen solgte den 19 maj 19o4 til Niels Jacob Jacobsen
fra Smalbro for 56oo kr., også matr.nr.56 mell.
Niels Jacob Jacobsen solgte den 9 sept.l92o til Martin Christe
sen fra Hjallerup for 32.ooo kr. og købte derefter dennes ejendom
i Hjallerup by, udlæg 27.1,1921-23o5 og efterfølgende tvangsak-? _
tion den 15 marts 1921 og her overtaget af Jens Jacobsen, Hjalle
rup mfl., der transporterer retten til skødet til Carl Sørensen
fra Sdr.Gårdsholt for 16.ooo kr.,skødet lyst 9 juni 1921.
Carl Sørensen var den lo decb.l92o bleven gift med Ane Jørgine
Kristensen fra Gjettrup mark.

Møller Sørensen købte den 19 juni 1968.
lo
19.8466 m2
4oh
1.1380 ”
4oy
1347 ”
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Store Faurholt

matr.nr.il mell.mfl.

Store Faurholt blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til
4 skp. 1 fjk. o alb og gi.skatten var 8 rd. 22 sk.
Enkemanden Jørgen Pedersen afstod fæsteretten til sønnen Peder
Jørgensen, der købte ejendommen til selveje fra Voergård den 11
januar 1855 for 25o rd. Jørgen Pedersen døde 19 april 1878, 82 år
Peder Jørgensen solgte den 5 juli 1888 til Andreas Albertesen
fra Skæve for 43oo kr., der medfulgte 2 heste, 4 fækreaturer, 1
får, 1 lam, 1 vædder, 2 grise, 2 vogne, 3 harver, 1 plov, 1 høvle
bænk m.m.

Andreas Albertsen købte jord til 5.3.19o3 og 3.11.19o4 og solg
te den 6 marts 1919 til Karl Ingemann Engelbreth Christensen for
3o.ooo kr., der var da 7 køer, 4 ungkreaturer og 2 svin.
Jens Larsen solgte den 22 juni 1976 til Gunner Pedersen.
Voerså Hedevej 5
11a 18.5770 m2
11b
356o ÎÎ
13f
7.1980 IÎ
29c
1.6o34 îî
4ot
4oz
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Lille Faurholt
matr.nr.12 mell.mfl.
Lille Faurholt der(trods navnet) var den største af Faurholtgårdene, blev efter 1844 matrikeln sat i hartkorn til 2 td. o skp
3 fjk. 2-j alb, og gammel skatten var 2o rd. 53 sk.

Jens Nielsen købte gården til selveje fra Voergård den 28 janu
ar 1858 og siden købte den lille ejendom matr,nr.45 og den 16 ju
ni 1892 købte han den lille ejendom(eller parcel) matr.nr.58 og
solgte den 7 febr,19ol til sønnen Niels Christian Jensen for 12oo
kr. og kom på aftægt på gården, hvor han døde den 7 febr.l9o8 og
hustruen Christine Nielsen,f.Jensdatter døde 4 april 191o, 84 år.
Niels Christian Jensen købte den 6 januar 1927 parcellen 9c af
Anton Simonsen. Efter hans død kom gården ved skifte til Niels
Ejner Jensen og Holger Chr.Jensen mfl. Niels Ejner Jensen blev
eneejer 6 sept.1984.
12
32.6797 m2
45a
3.7o3o ”
58
2.9949 "
9c
1.46oo "

Sønder Faurholt
matr.nr.13 mell,mfl.
Sønder Faurholt blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til
1 td. 5 skp. o fjk. 3/4 al. og gi.skatten var 14 rd. 53 sk.

Jens Chr.Christensen købte gården til selveje fra St.Rugtved
den 28 decb.1856 og solgte den 15 novb.1872 til Lars Chr.Carlsen,
da hørte parcellen 59 mellemste også til gården.
Lars Chr.Carlsen solgte den 31 januar 1895 til svigersønnen
Jens Christensen for 11.ooo kr. og gik på aftægt på gården.

Jens Christensen købte den 25 febr.l9o9 parcellen lc Rugtved
Hovedgård fra St.Rugtved for 15oo kr. Jens Christensen døde den
2o sept.1912, 58 år gammel og enken Andersine Kristine Christensen, f.Larsen fik adkomst til gården den 26 august 1915 og solgte parcellen 13b til Peder Christensen, Espkær for 16oo kr.

<

Andersine(Andresine) Kristise Christensen,f.Larsen døde den
2 juli 1918 og børnene Laurits Christian Ingvard Martin Christen
sen, Karl Ingemann Engebert Christensen, Aage Christian Werner
Christensen og Eva Marie Christensen fik adkomst til gården den
25 juli 1918, heraf blev førstnævnte eneejer den 3 okt. samme år.
se også 8,5.1924-271.
Laurits Christensen solgte i 1948 til Jens Kraglund Jensen,
der i 1954 solgte til Holger Christensen, der er søn af Laurits
Christensen. I forbindelse med denne handel blev der tilsyneladen solgt ca. 13 td.land til St.Faurholt mrtr,13f(22.2.1954)
På et eller andet tidspunkt bliver ejendommen Faurholt matr.nr.
9a lagt til. Den nuværende ejer Gynther Mølgård Nielsen købte lo
august 1979.
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o
9a
3«lo8o m
13a 12.832a ”
59
3.9512 ”
lc
2.9749 "

<
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Langeland

matr,nr.14a mell.mfl.
Langeland blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 td.
o skp. 2 fjk. 2^- alb. og gi.skatten var 9 rd. 69 sk., hertil kom
parcellen matr.nr.59 sydøstl.

Langeland var fæstegård under Voergård og var fra før midten af forrige århundre fæstet af Thomas Laursen, hvis hustru Ane
Margrethe Sørensdatter døde den 24 juni 1854, 42 år gammel. Han
gifter sig senere med Ane Jensen.

Thomas Laursen købte gården til selveje pr. købekontrakt den
2o august 1875, men døde den 27 decb.1877, 69 år gammel, uden at
få skøde på gården, så det blev hans enke Ane Larsen,f.Jensen der
fik skøde på gården den 14 okt,188o. Prisen var 2ooo kr.
Ane Larsen,f.Jensen solgte den 5 april 1883 den frastykkede
parcel 59 s.ø. til Jens Pedersen, Sørå Skovenge for 8oo kr. og
parcellen 51b vestlig til Peder Christensen, V.Rom for 9oo kr.
og drev iøvrigt gården med svigersønnen Niels Chr.Jensen som be
styre. Han døde den 13 juni 19ol.
Ane Larsen,f.Jensen solgte den 9 september 19o9 til datteren
Ane Margrethe Jensen, f.Thomsen, enke efter afdøde Niels Chr.
Jensen, Langeland, værdi 7ooo kr. og kom på aftægt på gården,hvor
hun døde den 13 febr.1915.

Ane Margrethe Jensen,f.Thomsen døde den 1 decb.1919 og ejendom
men overtaget af arvingerne, bestyre Thomas Christian Jensen Lan-3
geland, ugifte Ane Marie Jensen, Langeland, senere Sølyst pr.Bra
brand og husejer Jens Peter Jensen, Nymark eller Faurholthus, sid
ste fik den 6 april 192o arveudlægsskøde på ejendommen for 9ooo
kr. og solgte sin ejendom matr.nr.29 mell. til Thomas Langeland
for 6ooo kr.
Jens Peter Jensen, der den 12 juni 1914 i Agersted kirke blev
gift med Maren Birthe Kristine Larsen, solgte den 2o juli 1971
til sønnen 5ge Langeland Jensen.
Holtmarkvej 18
14a 13.4475 m2
2.73o7 "
6oa
6ob
4ooo ”
14b
4b
8.3240 ’’
29b
9b
2.2282 "
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Holtet
matr.nr.15a mell.mfl.

Holtet, eller Holt som gården oprindelig blev kaldt, var i gi.
hartkorn sat til 2 td. 1 skp. 1 fjk. 1 alb.’ tallene forblev stor
set uforandret efter 1844 matrikelen, der nu var 2-1-OtI 1/4 og
gammel skatten var 16 rd. 42-j sk.
Holtet måtte tidlegere havde været en selvejergård, der senere
blev fastegård under Moergård. Selvejergårdmand Lars Sørensen om
tales jævnligt i begyndelsen af forrige århundre. Jens Kold, Lil
le Rugtved købte Holtet fra Voergård i 1843 for 5o rd. og solgte
den 29 juni 1854 til Lars Jensen.
Lars Jensen solgte den 13 januar 1876 til Jens Laurits Jensen,
der den 7 juni 1877 mageskifter med Christen Jensen, Vejen i Vren
sted sogn, der den 6 juli 1882 solgte til Jens Chr,Jensen, parcel
len matr.nr.61 var da kommet til. Han solgte parcellen 15c til
Chr.Peter Christensen den 27 juli 1888 for 6oo kr. og solgte går
den til Christen Thomsen.

Christen Thomsen mageskifter den 25 sept,189o med Jens Peter
Andersen fra Hallund(en parcel matr.nr.15b er frastykket, men hø
rer stadig med), der den lo maj 1892 megeskifter med murermester
Jens Chr.Olesen fra Dyrheden, der solgte til købm.Carl Kjeldgård,
Sæby, der den 3o august 1894 solgte til Christen Jørgensen, Sæby
for 65oo kr.
Christen Jørgensen døde den 16 juli 19o7, 63 år gammel og en
ken Johanne Marie Jørgensen,f,Jensen solgte den 6 febr.l9o8 til
sønnen Christian August Jørgensen for 9.4oo kr., der den 4.7.1912 solgte parcellen 15g 7182 kvr.alen tilNiels Christiansen for
75 kr. og købte den 10.8.1916 parcellerne 2c 3c fra Kringelhede
for 3oo kr. pr.td.land = 9.284 kr.
Christian August Jørgensen solgte den 2o juni 1918 til Niels
Chr.Pedersen, Holt mark for 25,ooo kr.(den tilkøbte jord fra Krin
gelhede medfulgte ikke, men blev solgt til oprettelse af selv
stændige brug), der medfulgte 1 hoppe med føl, en 2 års plag, 5
køer, 2 kvier, 2 kalve, 1 griseso, 2 får, 3 lam og lo høns.
Niels Chr.Pedersen gav den 29.1.1927 sognerådet ret til at ta<^
ge vejmatriale fra en grusgrav mod at betale 32oo kr. og solgte
den 2 januar 1954 til sønnen Poul Otto Pedersen.

Holtmarkvej 6
15a
61a
61b

2o,6676 m^
6494 ”
3.0800 ”

Holtlund
matr.nr.15b mell.

Jens Chr.Jensen, Holtet solgte parcellen til Peder Chr.Jensen
den 11 okt.1894 for lo5o kr. Parcellen blev sat i hartkorn til
1 skp 2 fjk« 1 alb. og vil af køberen blive bebygget i indeværen
de år.

Holger Christensen, senere Sdr.Faurholt købte i 1943 og solgte
den 1 noüb.1954 til Frederik Sørensen, der den 13 august 1976
solgte til Henrik Carlsen, Kirsten Carlsen, Hans Knakkergård Møl
ler og Lone Hansen. Johan Jacobsen Bjerre afløste senere Hans
Knakkergård Møller, hvorefter de den 19 okt.1978 solgte til land
inspektør Stig Enemark.

Holtmarkvej lo
15b 4.4433 m2

Holt hede
matr.nr.15c

Jens Chr.Jensen, Holtet solgte den 26 juli 1888 parcellen til
Chr.Peter Christensen for 6oo kr. 2 fjk. o alb., udlæg 18.lo.1894
11. Købte parcellen 37b Nr.Voerså og solgte den 2o august 1912
til sønnen Anders Kristian Kristensen for 3ooo kr.
Tvangsaktion
12 marts 1915 og her blev Chr.P.Christensen, Kongstedet højsbyden
de og overdrog retten til skødet til Jens Christian Johan Janus
Valdemar Jensen! skadet tinglyst 6 juni 1916, solgte den 9 novb.
1916 vejret til nogle naboer for 3oo kr. og købte den 24 januar
1918 parcellerne 43n 43o 43p fra Sdr.Strengsholt for 32oo kr. og
solgte den 11 decb.1919 til Jens Marinus Pedersen, Sæby mark for
12.000 kr.! skødet lyst 8 januar 192o. Her efter tvangsaktion og
overtaget af husmandskreditforeningen, der solgte til Johan Al-:_
fred Chr.Christensen, Højstedgård.’ skødet lyst 5 juni 1924
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Bakkely
matr.nr.15e mell.mfl.

Christen August Jørgensen, Holtet solgte den 12 novb,19o8 den
parcel 15e 61b til murer Niels Chr.Pedersen, som denne havde haft
i leje ifølge kontrakt af 4 maj 1876, for 8oo kr., der den 25
april 1912 købte parcellen 15f af samme for 14oo kr.
Niels Chr.Pedersen solgte den 11 juli 1918 til Otto Marinus
Christiansen, Kringelhedehus for 9.ooo kr. og købte derefter Hol
tet.

Otto Marinus Christiansen solgte(formentlig) til Knud Nielsen,
der den 23 marts 1969 solgte til viceforstander Kurt Vollmer.
Holtmarkvej 2

L5e
15f

1.6o48 m^
3.2o34 ”

Kolbro og Faldt
matr.nr,16 mell.

Kolbro blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 3 skp. 3 fjk
2 alb. og gl.skatten var 2 rd. 47 sk.

Johan Christian Jacobsen købte den 29 januar 1874 fra Voergård de
hans moder, Jacob ChristensensJenke Maren Pedersdatter ifæsteboen
de gård for 5oo rd., med andel i fælleslodderne 53 54 mell.
Johan Chr.Jacobseh var f. 27.8.185o og måtte have Jens Jespersen,
^aldt som kurator. Han solgte den 5 febr.1874 til Christen Jensen
ft.Albæk præstegård for 8oo rd., der den>13 januar 1881 solgte
til Christen Nielsen, der denl3 juni 1895 solgte til Anders Jen
sen fra Iskov, 7.10.1897 løsøre og indbo. Ejendommen blev den 12
okt,19o5 overtaget af Jens Chr.Jensen, ^aldt for 315o kr. 16 og
62 mellemste.
Faldt
matr.nr.2o mell.
Dorthea Johanne Jensen fik adkomst til gården den 14 sept.1856
og solgte!den.17 decb.1868 til Jens Peter Andersen for 25o rd.

Jens Peter Andersen, der var gift med Ingeborg Andersdatter,
solgte den 3o juni 1881 til Jens Chr.Madsen fra Lyngså for 135o
kr, og gik på aftægt.
Jens Chr.Madsen solgte den 3 febr.1898 til søn Jens Chr.Jen
sen, V.Bouet for 6ooo kr., der medfulgte 1 hest, 3 køer, 1 kvie,
2 får og 2o høns, også 66 mell. løsøre 2o.3.19o2-44.
Jens Chr,Jensen købte den 12 okt.l9o5 ejendommen Kolbro og de
2 ejendomme blev herefter forenet og den 31 okt.l9o7 solgte han
til mølleejer Kristen Jensen fra S.Svenstrup for lo.ooo kr, og
købte derefter N.Hul matr.nr.21a vestl., der medfulgte 4 heste, 4
køer, 4 kvier, 2 får, 2 lam, 6 søer og 5 polte.
Kristen Jensen, der stadig boede i Svenstrup, solgte den 13
febr,19o8 til grd.Alfred Nielsen fra Vollerbæk for lo.ooo kr.,
der den 16 juli samme år solgte til forpagter Chr.Pedersen, Al
bæk præstegård for 7.2oo kr. og flyttede til Ålborg! udlæg 3.9.
19o8-24! tvangsaktiora 3.11.19o8, herefter ^ogedudlægsskøde til
Lars Chr.Larsen, Faldt for lo.ooo kr.! skødet lyst 6.7.1911 og
tvangsaktion igen 8 maj 1917 og her købt af købm. Frits Hansen,
Præstbro, der overdrog retten til Laurits Nielsen, skødet ting
lyst 3o august 1917.

Laurits Nielsens hustru Mathilde Nielsen,f.Kristensen døde
29 decb.l92o. Han solgte den 2o maj 1966 til Jens Jørgen Nielsen.

Faldtvej lo

16 9.7794 m2
2o 13.0472 "
62
4622 ”
66
9129 "
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Sønder Hul
matr.nr.27 mell.mfl.

Sønder Hvol, som gården oprindelig blev kaldt, var i gi.hart
korn sat til 2 td.ager og engs hartkorn og 2 fjk. 1 alb. i skov
skyld. Efter 1844 matrikelen blev hartkornet sat til 1 td. 2 skp.
o fjk« 3/ alb. og gammel skatten var 14 rd. 53 sk.

Niels Christiansen købte den ham hidtil ifæsteboende gård
” Sønder Hvol ” fra Voergård pr. købekontrakt lo agust 1869’skødet tinglyst den 29 febr.1872, for looo rd. Hertil kom det såkald
te Grønningshus matr.nr.44 mell. 1 alb«, samt andel i fælleslod
derne 5o 51 53.
En tidligere fæster var Morten Poulsen.
Niels Christiansen, der var gift med Maren Rasmusdatter,solgte
den 11 januar 1894 til sønnen Jens Nielsen og kom på aftægt. Par
cellen 57 vesti. var da bleven lagt til. Jens Nielsen købte den
11 okt. samme år ejendommen matr.nr.17 mell. af Anders Jacob Mor
tensens enke Ane Johanne Jespersen for 25oo kr. Ejendommen var
på ca. 3o td.land og jorden hører stadig til Sønder Hul. En ube
bygget parcel matr.nr.51a vesti. var også kommet til og den solg
te Jens Nielsen den 2o august 19o8 til Jørgen Christensen, V.Rom
for 115o kr.

Jens Nielsen, der var gift med Augustave Mathilde, solgte den
17 marts 1927 til sønnen Rasmus Nielsen for 4o.ooo kr. En broder
Niels Chr.Nielsen har ret til brug af gårdens maskiner sålænge
han ejer den Valdemar Knudsen tidligere ejede ejendom i Faldt.

Rasmus Nielsen solgte den 21 okt.1954 til svigersønnen Henning
Emil Christensen, der var gift med datteren Signe Dorthea, der
den 4 novb.1983 solgte til Ove Christian Gadensgård.
Faldtvej 15
27a
32.8730 m2
17
16.9894 ”
44
843 "
45b
1.6568 ”
4oai

Nørre Elkjær
matr.nr.18a mfl. mell.

Elkjær, som ejendommen hed inden udstykningen, blev efter 1844
matrikelen sat i hartkorn til 6 skp. 3 fjk. o alb. og gi.skatten
var 3 rd. 38 sk.
Christen Jensen-, der var gift med Ane Cathrine Andersdatter,
købte den 16 juli 1813! skødet lyst den 27 januar 1814(formentlig
fra St.Rugtved) og den 3o juli 1863 købte han den ubebygge parcel
matr.nr.4o og et eller andet ulæselig bogstav,
alb., men i fol
ketællingslisten fra 185o står broderen Poul Jensen som ejer og
Christen som hans medhjælper, men uanset hvad forklaringen så er,
så solgte Christen Jensen den 3 sept.1868-6 til sønnen Jens Chri
stian Christensen for gælden, der var på 15o rd. og aftægt, samt
loo rd. til søsteren Ellen Marie, efter forældrenes død.
Jens Chr.Christensen solgte den 21 august 187o til Lars Chr.
Thomsen, Langeland for 53o rd., efter hvis død enken Mariane Chri
stensen fik adkomst til ejendommen den 15 sept,1881 og solgte sam
me dag parcellerne 18b og 64 til Anders Chr,Thomsen, der oprette
de ejendommen Sønder Elkjær. Hovedparcellen som nu blev kaldt Nør
re Elkjær solgte Mariane Christensen samtidig til Lars Chr.Peder
sen.
Lars Chr.Pedersen solgte den 23 novb.1882 til Erhardi, Kringel
hede for 9oo kr., der den 12 marts 1891 solgte til Marinus Chri
stensen fra Skibtved for 15oo kr., der medfulgte 1 ko og 3 td.
havre.
Marinus Christensen mageskifter den 16 febr.1893 med Morten
Christian Frederiksen, der havde matr.nr.26a i Mølholt(nu Mølholt
vej lo5), der den25 januar 1894 solgte til Christen Jensen Frede
riksen, der den 26 maj 1898 solgte til Julius Jensen for 16oo kr.
og flyttede til Jerslev.
Julius Jensen købte parcellen 56b mell. den 11 juli 1918 for
6oo kr. og solgte i 1937 ejendommen til svigersønnen Jens Søren
sen, efter hvis død enken Frederikke Johanne Sørensen den 9 fe
bruar 1968 solgte til Chr.Skårup, der den 5 januar 1973 købte par
cellen 18d af Jens Christensen.
7.8886 m2
18a
18d 1.9500 "
15i
153o "
1679 ”
4oø
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Sønder Elkjær
matr.nr.18b 64 mell.

Enken Mariane Christensen, Elkjær solgte den 15 sept.1881 par
cellerne 18b 64 til Anders Chr.Thomsen for 6oo kr., der den 19 ja
nuar 1888 solgte til skomager Søren Christensen fra Lyngså for
looo kr. og købte der efter dennes lejeret til den gamle husplads
under matr.nr.3 Lyngså(Nørgård ) senere matr.nr.3d.
Søren Christensen mageskiftede den 12 januar 1897 med Niels r'
Chr.Nielsen fra Bagterp! udlæg 13.9.19o6-21. Solgte til Jens Mari
nus Pedersen, der den 15 august 19o7 solgte til Christen Jensen'
for 25oo-krl3.6.1912-261 løsøre.
Efter Christen Jensens død fik enken Augusta Caroline Vilhelmine Jensen,f.Andersen adkomst til ejendommen den 27 sept.1917!
hun solgte den 4 april 1918 en hedelod i Faurholt matr.nr.18c til
svigersønnen Jens Marinus Pedersen for 15o kr. og den 7 august
1919 solgte hun Sønder Elkjær til sønnen Carl Christian Augusta
Jensen for 6ooo kr.
Carl Chr.Augusta Jensen solgte den 2 sept.l92o til Theodor Ju
lius Nielsen fra Sæbygård for 7ooo kr., der den 16 dbb. samme år
solgte til Nicolaj Toft Emmertsen fra Agersted for 71oo kr,, der
medfulgte 1 hest, 3 køer, 2 seler, 1 arbejdsvogn, 1 rensemaskine,
1 skærekiste, 2 skovle, 2 grbe, 1 mejerispand m.m.
Nicolaj Toft Emmertsen solgte den 13 juli 1962 til Jens Chri
stensen, der den 4 novb.1983 solgte til Ove Chr,Gadensgård.
18b
64

4.23o7 m2
1.5899 »

Faldt
matr.nr.18c 19e
Enken Augusta Caroline Vilhelmine Jensen,f.Andersen, Sønder'El
kjær solgte den 4 april 1918 en hedelod matr.18c til svigersønnen
Jens Marinus Pedersen for 15o kr., der den 23 maj 1918 solgte med
bygning til Carl Johan Jens Peter Jensen fra Elkjær for 15oo kr.
Ejendommen kom den 24 maj 1983 ved skifteattest til E.Heine Jen
sen, efter off. skifte s.d. til Gerda C.Thomsen.

18c
19e

1.4OOO m
2876 ”

2

Faldt

matr,nr.19a mfl.
Jens Jørgensen(Kold ), LI.Rugtved købte ejendommen 23 decb.1843
og solgte den 9 decb.1875 til Niels Jespersen for 4oo rd. Parcel
lerne 65 4oa mell. hørte med«
Niels Jespersen solgte den 7 juni 1883 til Niels Chr.Andersen,
Voerså hede for 124o kr., der foruden skal give Niels Jspersens
hustru Johanne Christensdatter livsvarig aftægt. Niels Jespersen
udvandre derefter til America, uden forinden at havde truffet no
gen afgørelse med hustruen - fraset aftægten. Hun fik siden sog
nefoged Niels Jensen, Gyden i Agersted som Værge.
Niels Chr.Andersen solgte den 19 marts 1898 til Morten Peter
Mortensen for 6oo kr., men forebeholdte sig brugsretten af byg
ningerne med grund for 49 år. Morten Peter Mortensen solgte den
19 marts 19o3 til Ludvig Chr.Jensen, Faldt og de 2 ejendomme bli
ver forenet.

Faldt

matr.nr.23 mell.
Jens Jespersen, der var gift med Ane Margrethe Christensdatter
købte ejendommen fra Voergård den 24 januar I860 for 35o rd. og
solgte den 22 juni 1899 til sønnen Ludvig Christian Jensen, der
den 19 marts 19o3 købte ejendommen matr.nr.19a og lagde til.

Ludvig Chr.Jensen solgte den 8 maj 1913 til Chr.Marinus Niel
sen fra Smedestedet for 12.000 kr, der den 4 marts 192o solgte
til grd. Peder Thomsen, Dyrlægegården i Hjallerup og grd. Simon
Holdensen, Mølhaven i Dorf for 23.000 kr«, der transporterer ret
ten til skødet til boelsmand Christen Madsen Jensen, Ørum Over
drev for 2o.ooo kr.

Christen Madsen Jensen solgte den 17 febr.1921 til Niels Val
demar Knudsen, Sæby mark for 21.000 kr.

Niels Nielsen solgte den 1 maj 1935 til Jørgen Albæk Jensen,
der den 5 april 1976 solgte til sønnen Erik Albæk Jensen.

19a
19f
23
65
6 9a
69b

4.7965
2.oo7o
5.9442
1.7790
394o
355o
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Vendsyssel Historisk Museum
matr.nr.19b

Jens Jørgensen, LI.Rugtved købte et hus i Faldt den 11 okt.
1855 og solgte den 11 decb.1879 til grd.Niels Christensen, Sdr.
Hvol for 2oo rd.(kontrakt 4.7.1871), der solgte samme dag til søn
Christen Nielsen, der mageskiftede med Christen Christensen den
25 okt.l9oo, der den 2o april 1911-5o solgte til landmand Chri
sten Christensen fra Voergårdhus for 8.000 kr. og købte matr.nr.
32c i Præstbro.
Christen Christensen solgte den 16 april 1914-141 til land
mand Rasmus Andersen fra Præstbro for 76oo kr. Ejendommen var da
kaldet Faldt. ChristenrChristensen købte den28 januar 1915(om det
er den samme C.C. er usikkert) og solgte den 5 okt.1916 -1741 til
Niels Peter Sørensen, Dorf for 11.000 kr., der den 23 decb.l92o
solgte til Julius Anthon Mellergård fra Iskov for 15.000 kr.
Juul Mellergård solgte den 6 okt.1932 til Vendsyssel Historisk
Museum.
19g 6.1780 m2

Faldt
matr.nr.26 mell.

Ejendommen blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 3 skp
3 fjk.
alb. og gi. skatten var 4 rd. 29 sk,
Niels
8 januar
til Jens
1884 til

Andersen købte ejendommen til selveje fra Voergård den
1857 fgr 25o rd. og solgte den 2 febr.1871 parcellen 26b
Chr.Hansen, Mosen for loo rd. Han solgte den 31 juli
svigerseønnen smed Søren Chr.Sørensen for 3ooo kr.

Søren Chr,Sørensen solgte den 17 decb.1885 til Niels Peter
Nielsen, der købte jord til den 22 decb.1892 og ejendommen om
fattede nu 26a 72 mell. 61d Lyngså, udlæg 12.12.1895-40 og 25.8.
1910-9. Solgte den 26 febr,19o3 en hedelod matr.nr.26c til Morten
Pter Mortensen, Faldt for 800 kr., 6 skp, land(hvorfor dog ikke
indeståes), Skiftede den 1.12.1915 med søn ølbrygger tarl Juhl
August Poulsen, der havde arv tilgode efter ” min afdøde hustru ”
Den lo novb.1924 blev der holdt tvangsaktion over ejendommen og
her var købm. Frits Hansen, Præstbro eneste bydende og solgte den
23 juli 1925 til Ejnar Peter Jensen, Kjærskov mark for 73oo kr.

Ejnar Peter Jensen var den 19 okt.1923 bleven borgerlig viet
i Sæby til'Karen Kristine Ovesen. Han solgte den 2 sept.1926 til
fru Karen Marie Ovesen,f.Pedersen som hendes særeje, for 73oo kr.
Fogeudlægsskøde fra Chr.P.Andersen til Christian Aninus Peder
sen den 23 maj 1939, der i 1984 solgte til B.Blom, betinget

Faldt
matr.nr.24 mell.

Faldt var i gammel hartkorn sat til 3 skp. 2 fjk. 2 alb. og 1
fjk. 2 alb. i skovskyld! efter 1844 matrikelen blev hartkornet
sat 5 skp. 1 fjk. 1 3/4 alb. og gi.skatten var 3 rd. 3o sk.
Jesper Pedersens enke Kirsten Nielsdatters ifæsteboende hus i
Faldt,blev af hendes svigersøn Anders Jacob Mortensen købt til
selveje fra Voergård ifølge købekontrakt fra 13 januar 1866! skø
det tinglyst 17 okt.1872, for 45o rd. Den 9 decb.1875 købte han
parcellen 19d«
Efter Anders Jacob Mortensens død fik enken adkomst til ejen
dommen den 5 decb.1895 og solgte samme dag til sønnen Morten Pe
ter Mortensen for 3ooo kr., iberegnet aftægten. Der efter at hav
de tilkøbt parcellerne 26c 25b henholdsvis 26 febr,19o3 og 6 okt.
19o4, solgte han den .17 okt.1918-2591 til Lars Peter Larsen,Lun
derhøj og Jens Peter Sørensen, Fejborg for 34.ooo kr., der den
21 novb.1918 solgte til Marinus Jensen fra Uggerholt for 3o.5oo
kr,

Marinus Jensen mageskifter den 17 juli 1919 parcellerne 24b
19d, ca. 19 td.land, med Fejborg og får parcellerne 21b 28b der
var af samme størrelse og solgte den 2 mart 1922 til Jens Peter
Sørensen, Fejborg og Lars Peter Jensen, Lunderhøj for 26.8oo kr.,
der den 2 august 1923 solgte til Jens Chr.Jensen, Agersted bak
ker for 28.400 kr.
Jens Chr,Jensen købte den 27 febr.1943 parcellen 14b af Jens
Clausen Krogh(siden solgt fra igen) og solgte den 23 okt.1961
til sønnen Jens Højer Jensen, der den 21 januar 1963 købte par
cellen 8g af Chr.Jensen.

Sønder Kirkevej 55
24a
7.4600 m?
8g 1.6181 "
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Elqård

matr.nr.25 mell.
Elgård blev oprindelig omtalt som en ejendom i Faldt by! navsi.
net Elgård er først tinglyst den 8 august 1951. Ejendommen blev
efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 6 skp.
og gi.skatten
var 3 rd. 75 sk.

Fæstegårdmand Jens Christensen og hans hustru Gertrud Andersdatter havde ingen livsarvinger og ifølge deres testamente fra 22
august 1851 var Hans Chr.Pedersen, der er søn af Peder Hansen,
Falden,universal arving, se 2o.2.1879-7, men om Hans Chr.Pedersen
og den Christen Pedersen, der købte ejendommen til selveje fra Vo
ergård i 1857, er samme person er usikkert.
Christen Pedersen købte ejendommen fra Voergård den 12 novb.
1857 for 45o rd. og solgte den 6 marts 1873 til Anders Jacob Mor
tensen og Christen Jensen fra Mosen for 965 rd., der den 2 juli
1874 solgte til Peder Simonsen.

Peder Simonsen solgte den 22 decb,188o til Jens Nielsen, Øster
broen og Isak Christensen Sastholm, Pudborg, der den 13 decb.1883
solgte til Christian Møller fra Havens mark for 42oo kr., der den
4.12.1884 giver sine svigerforældre Lars Pedersen og hustru Maren
Steffensdatter aftægt for livstid«
Efter at havde solgte en fraliggende hedelod matr.nr.25b til
Martin Peter Mortensen, Faldt for lo5o kr., solgte Christian Møl
ler den 16 juni 19o4 til Christen Andersen fra Præsbro for 55oo
kr., der senere solgte til(har ikke set noget skøde) Lars Jensen,
Lunderhøj og Jens Peter Sørensen, Fejborg, der den 11 april 1918
solgte til Jens Chr.Larsen, Rugtved fælled for lo.5oo kr. og par
cellen 6c til Johannes J.eøsen, Rosenbak for 4oo kr«
Alfred Christian Larsen solgte den 8 august 1951 til Theodor
Larsen, der den 27 august 1969 solgte til Claus Søeby.

Sdr.Kirkevej 59

Fejborq
matr.nr.28a mell.mfl.
Fejborg blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 7 skp. 1
fjk.
alb, og gammel skatten var 4 rd. 53 sk.

Jens Jespersen købte gården til selvejg fra Voergård i_1855 fo
45o rd. og solgte den 15 januar 1857 til Jørgen Sørensen, der den
19 juni 1884 købte ejendommen matr.nr.21 mellemste del og lagde
til Fejborg.
Matr.nr.21 mell.

Fæstebonden Lars Zachariasen døde den 21 august 1871! enken
Dorthe Johanne Bjering Jensdatter opholdte sig hos svigersønnen
Jørgen Sørensen, Fejborg, da Store Rugtveds ejer solgte ejendom
men matr.nr.21 til ham den 19 juni 1884.
Jørgen Sørensen solgte den 22 august 19ol til sønnen Jens Pe
ter Sørensen for 9,o5o kr«, iberegnet aftægt, der den 17 juli
1919-1131 mageskifter parcellerne 21b 28b med grd. Marinus Jen
sen, Faldt og får parcellerne 24b 19d, ca. 19 td.land.

Georg Sørensen solgte den 6 okt.1953 til Jens Anker Gadensgård
der i 1968 købte jord af Marinus Madsen, Faldt.
Faldtvej 6
28a
26.1300
46a
2.1427
64a
47oo
19d 10.3993
19h 11.1267
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Nymark

matr.nr.29a mell.
Nymark, eller Faurholthus blev den 9 januar 1868 købt af sned
ker Hans Severin Rafn, der den 8' august 1912 solgte til Jørgen C..
Chr.Jørgensen fra Mariendal for 14oo kr., der den 14 novb. samme
år solgte til Christian Peter Christensen fra Albæk for 175o kr.,
der den 4 april 1918 solgte til Jens Peter Jensen, Langeland for
25oo kr.

Jens Peter Jensen overtog sit hjem Langeland den 6 april 192o
og solgte samtidig Nymark til broderen Thomas Christian Jensen
Laogeland for 6ooo kr., der den 14 sept,194o solgte til Jens Pe
ter Jensen, der den 2o juli 1971 solgte til Âge Langeland Jensen,
der den 12 maj 1975 solgte til Svend Ulrik Langeland.
29a 9568 m2
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Faldt

matr.nr.22 mell.

Ejendommen var i gi.hartkorn sat til 1 td. o skp. 1 fjk. o alb
ager og eng.jog 1 sk. o fjk. 1/3 alb. skovskyld. I ny hartkorn i
henhold til løv af 24 juni 184o 6 skp. 1 fjk. o alb. og gammel
skatten var 7 rd. 47 sk.
Voergårds ejer.Johan Frederik Schultz bortfæstede fra den 1 no
vember 1841 den Poul Mortensens enke sidst ifæsteboende gård i
Faldt til sønnen Morten Poulsen, der må nyde brug af ejendommen i
sin livstid, samt efter hans død han,enke, sålænge hun sidder i
ugift stand. I indfæstning er betalt 2o rd. og i landgilde(årlig
afgift) betales 6 rd, sølv og 1 td. rug, godt, rent og tørt korn,
bygningerne og besætning skal vedligeholdes i den stand de er i.
Inden indfæstningen blev ejendommen vurderet den 28 okt.1841 af
sognefogederne Jens Larsen, Røgelhede og Jens Jacob Christensen,
Fæbroen.

Våningshuset : i øst-vest, består af 7 fag med udskud i hele nor
dre side og 3^ fag på sønder side, er 18 alen langt,^9 3/4 alen
bred i øster ende og 8 alen i vester ende = 63 m , opført af bian
dingstømmeret bindingsværk, klinede vægge og stråtag blandet med
lyng, indrettet med 2 fag til stue med 2 karms vindue og loft af
fyrre f jæl, 2 fag til dagligstue med fjælled loft og 2 karms vin
due, samt 2 sengesteder. De øvrige 3 fag til kjøkken og bryggers,
i en gang i sønder side med skorsten, udskud og.bageovn. Huset er
1 middelmådig stand, mangler 1 læs tag a 2 rd., arbejdsløn 1 mark
2 sk.
2
Laden :
23 3/4 alen lang, 9 3/4 alen bred = 89 m , opført af bian
dingstømmeret bindingsværk med klinede vægge og ståtag blandet ...l,
med lyng, indrettet fra nordre ende, 1 fag til vognhus og 4 fag
til lade og tærskelo, de øvrige 2 fag til hestestald og kohus,
med foruden spiltouge og krybber til 2 heste også husly til 2 kø
er. Huset i middelmådig stand, men uden mangler. Summa Brøstfald
2 rd. 1 mark 2 sk.

Besætning :
1 sort hest 19 år 12 rd., 1 sort hest 11 år 2o rd., 1
plov med jern og tilbehør 2 rd. 2 sk., 1 harve med jerntænder 1
rd. 3 sk., 1 arbejsvogn med skodder, hækker og reb 8 rd,, seletøj
til 2 heste 1 rd. Summa Besåetning 44 rd. 5 sk.

Lade og tærekorn:
1 td. 1 skp. rug erklærer fæsteren at være ned
lagt i jorden, 6 skp. byg, 1? td. havre, samt til tærekorn 2_td.
2 td. byg skønner vi at kunne udbringes af den i laden værende
avl.( tærekorn 2 td. rug og 2 td. byg). Skreven af herredsfoged
Johan Christian Heiberg, se afl.16.3.1876.

Morten Poulsen, der var gift med Kirsten Christensdatter, uar
også soldmager.
Voergård solgte den 9 marts 1876 til Niels Christiansen det
Morten Poulsen hidtil ifæsteboende sted i Laldt for 7oo rd., der
den 27 sept.1888 solgte til svigersønnen Hans Peter Richs for
2ooo kr. Niels Christiansen døde 3 juni 19o5, 89 3/4 år.
Efter Hans Peter Richs død fik enken Johanne Richs,f.Nielsen
adkomst til ejendommen den 21 juli 1898 og solgte den 9 decb.1933
til Richard Ejnar Richs, der var søn af hendes datter Otine Richs
efter hvis død sønnerne Egon Richs og Børge Ricins overtog den 18
april 1978.

Fafcdtvej 7

22

11.2422 m2
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Mosen

matr.nr.3o mell.

Christen Larsen købte ejendommen til selveje fra Voergård den
18 april 1859 for 35o rd. Mosen var efter 1844 matrikelen sat i
hartkorn til 2 skp. 1 fjk, 1 3/4 album.og gi. skatten var 1 rd.
27 sk.
Christen Larsen døde den 2 april 19o3 og hustruen Kirsten Ma
rie Madsen fik adkomst til ejendommen den 24 maj 19o3 og solgte
samme dag en del af ejendommen til sønnen Lars Peter Larsen og
overlader for livstid lo^ alen af den vestlige ende af huset til
datteren Karen Marie Larsen, mod at tage hende på aftægt! Søn
nen Ole Chr.Larsen skulle ved hendes død blive ejer af ejendom
men. Det blev han den 28 febr.1915, men døde som ungkarl kort
tid efter, uden at efterlade sig noget.
De 2 søskende Lars Peter Larsen og Karen Marie Larsen, der
nu var gift med Niels Peter Nielsen, Faldt arvede herefter Mo
sen, Karen Marie solgte den 12 juli 1917-965 sin halvpart til
Lars Peter Larsen for looo kr, og solgte sin ejendom 3oc mfl. til
Jens Peter Jensen.
Astrid Jenny Larsen solgte den 15 juli 1971 til Vagn Larsen.
Ejendommen består af 8 parceller med et areal på ca.13 td.land
Sønder Kirkevej 59
matr.nr.3oc mfl,

Lars Peter Larsen fik parcellerne 3oc mellemste og 54b vest
lig fra sit fødehjem Mosen den 5 november 1914 og solgte den 12
juli 1917 solgte til Jens Peter Jensen for 8oo kr.
Jens Peter Jensen solgte den 2 decb.1947 til Adolf Charles
Jensen, der den 12.3.1974 solgte til Claus Søeby. o-e 3354b
6g
6f

615o
2,oo9o ”
333o ”

matr.nr.3od

V

Johannes Georg Larsen solgte den 6 juni 1947 til Charles Lar
sen, hvis arvinger den 8 januar 1982 solgte til Karl Larsen.
2
areal: 155o m

matr.nr.3oe

Ane K.Larsen solgte den 8 marts 1932 til Kirstine Marie Thomin
Katrine Larsen. Johanne Katrine Larsen overtog den9 juni 1972 ved
skifteretsatt«
area: 315o rn
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Mosen
matr.nr.31 mfl.
Søren Thomsen købte ejendommen til selveje fra Voergård den
28 juli 1853 for 3oo rd. Mosen bestod af parcellerne 31 mellemste
ansat i hartkorn til 2 skp. 2 fjk. 1 1/4 alb. 49c mell. 1£ alb.
og matr.nr.55 vestlig uden hartkorn. Han solgte den 6 decb.1866
til Jens Chr.Hansen for samme pris + aftægt. Alt mur- og nagle
fast ting medfulgte, dog ikke kakkelovnen.
Jens Chr.Hansen købte den 2 feb.1871 parcellen 26b for loo rd.
og solgte den 24 april 1873 til Edvard Jensen fra Als for looo rd
der den 23 decb.1875 solgte til Jens Chr.Jensen fra Mølholt for
34oo kr,, alt mur- og naglefast tilbehør medfulgte, herunder kom
furet, men ikke kakkelovnen, samt 3 gæs.
Jens Chr.Jensen døde den 29 januar 189o og enken Ane Jensen,
f.Christensen kunne tænke sig at sælge til datteren Mette Marie
Jensen, der var bleven enke efter Jacob Christensen, ligeledes
Mølholt og gå på aftægt såfremt de kunne få ejendommen første
ejer Søren Thomsen ud. 24 år var gået siden han solgte og aftæg
ten var kun kapitaliseret til 37o kr., så lidt af en hæmsko for
ejendommen havde han unægtelig været.
Søren Thomsen, der måske var bleven lidt alderdomssvækket var
ikke vanskelig at overtale og den 14 febr.l89o skrev de et doku
ment med følgende orlyd „ Jeg underskrevne Søren Thomsen tilstår
herved at have fraskreven mig min aftægt hos Jens Chr.Jensen, Mo
sen mod at få 17o kr. Så snart jeg erholder dette beløb er jeg
villig til at flytte bort og giver afkald på mere. Tillige må
jeg medtage mit indbo og hvad jeg i øvrigt har i huset ”. jvnf.
3.7.1890-58.
Sagen kom sognerådet for øre og dette var mildt sagt godt util
freds med denne handling, der efter deres mening ville* betyde at
Søren Thomsen blev fast fattiglem for livstid. Men sognerådet ny
valgte formand godsejer Peder Brønnum Scavenius, Voergård(der var
jurist) mente nok han kunne klare den sag og henvendte sig til
herredsfogden og forlangte at få Søren Thomsen erklæret umyndig,
se 1.5.189o.
Det lykkedes også at få Søren Thomsen erklæret umyndig og bød
ker Ander Andersen, Mølholt(senere navneforandrig til Andersøster
gård).blev beskikket værge for ham, men han måtte erkende at akkorden'var indgået og dokumentet underskreven før umyndiggørelsen
og var således retsgyldigt og aftægten ophævet.
Enke Ane Christensen solgte den 31 marts 189o! skødet tinglyst
den 3 juli samme år, til datteren Mette Marie Jensen og kom på af
tægt.
Mette Marie Jensen gifte sig senere med Jens Chr.Christensen,
der ifølge vielsesattesten og hustruens tiltrædelse den 9 januar
1919 solgte til Christian Marinus Peter Larsen for 34oo kr. + af
tægt.
Christian Marinus Peter Larsen solgte den 19 febr.1968 til
Jørgen Christensen.

Faldtvej 3

55 1.2581 m2 vestl.
26b
31
49c

Sønder Bjergene

matr.nr.32a mell.
SøndEr Bjergene var fæstegård under Voergård og var i gi.hart

korn sat til 2 td., der efter 1844 matrikelen blev sat ned til 1
td. 2 skp. 3 fjk. 1 1/4 alb. og gi. skatten var 13 rd. 65 sk.

Matr.nr.56 mell. med 1 fjk. 1 alb. hørte med i ældre tid.
Jens Nielsen og hans hustru Maren Pedersdatter, der begge var
født i Understed sogn i år 18oo, var fæster af gården før midten

af forrige århundre og stadig da Peder Jensen fra Lundergård den

29 januar 1874 købte til selveje for 75o rigsdaler! heraf 15o rd.
kontant, resten skulle betales inden 3 år, 4 % rente.
Peder Jensen måtte havde haft med gårdens drift at gøre på et
tidligere tidspunkt, for den 2o januar 187o bortlejede han et
stykke jord til Søren Thomsen, Mosen. Han mageskiftede den 23

sept.l88o med Thomas Christian Jensen, Smedestedet i Lyngså.
Thomas Christian Jensen mageskifter den 17 'januar 1884 med

Hans Fedder Holst, der den 7 maj 1885 solgte parcellen 32c til
Niels Peter Christensen for 2ooo kr., der lagde parcellen til sin
ejendom matr.nr.56 vesti.
Hans Fedder Holst solgte den 8 okt.1885 til svigersønnen Jens

Chr.Hansen, hvis hustru Else Marie ,f. Feddersen Holst døde den

30 novb.1921 og Jens Chr.Hansen døde den 2o marts 1922. Arvinger

ne fik adkomst til gården den 13 juli 1922 og overdrog med det

samme gården til deres broder og medarving Anders Chr.Hansen,der
den lo april 1924 solgte til Jens Kærskov fra Agersted for 27.
ooo kr.

Jens Kærskov solgte den 3o august 1945 til Otto Sørensen, der
den 17 okt.1958 solgte til Villiam Lykkegård Pedersen,

areal: 26.9684 m^

adrsse : Albækskovvej 23

Maren Pedersd« døde den 3o.11.I860- 66 år
Jens Nielsens søn Jens Kristian Jensen blev gift med Kirsten
Rasmusdatter, efter hans død giftede enken sig den 29.12.1864
med Peder Jensen
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Rosenbak
matr.nr.32b mellemste mfl.

Rosenbak er dels udstykket fra Sønder Bjergene og ved køb af
parcellerne 56b 56c vestlig, der i første omgang var lagt til ■
ejendommen Nørre Hul, hvorfra Anders Chr.Andersen købte den 8 maj
1879.
Anders Chr.Andersen solgte den 5 febr,188o til pigerne Karen
Sørensen og Christine Johansen for 673 kr. De på nordre ende af '
matr.nr.21 vestl.(Nr.Hul ) opførte bygninger, som beboes af aftægt
mand og murer Joakim Frederik Hein og har brugsret til i 5o år,
medfølger. Pigerne solgte den 28 juni 1887 til Joakim Frederik
Hein for 655 kr., der den 19 januar 1888 solgte til smed Chr.Chri
stensen, der den 26 april samme år magskifter med Peder Christen
sen Krogsgård fra Klavsholm mark i Hellevad sogn.
Krogsgård solgte den 27 sept.1888 til Jens Marinus Madsen fra
Faldt, men forbeholdte sig ret til tørvegravning for livstid.
Jens Marinus Madsen mageskiftede den 11 januar 19o4 med Peder
Chr.Pedersen, Nr.Strengsholt, hvis frasepererede hustru Magdalene
Christine Marie Larsen, den 12 august 19o5 mageskiftede med Chri
stian Peter Pedersen og får dennes ejendom i Frederikshavn, 19g.
Handlen var lidt kompliceret, da manden stadig havde skøde på •
ejendommen, men skødet kunne dog tinglyses den 24 s.m. Der med
fulgte 5 køer, 1 kalv, 2 får, 4 lam og nogle avlredskaber.
Christian Peter Pedersen solgte den 22 april 19o9 til snedker
og tømrer Erik Marinus Simonsen, Præsbro for 36oo kr.(for de re
ster der ikke er brændt) og flytter til Jerup. Simonsen transpor
terede rbtten til skødet til Ingvard Jensen for 45oo kr., der med
fulgte 1 hest og 2 køer.
Ingvard Jensen solgte til Hans Chr.Jensen, der den 8.4.1915
solgte til Ole Chr.Nielsen for 8ooo kr., der den 26 okt.1916 solg
te til Johannes Jensen fra Agersted for samme pris og købte der
efter et hus i Mølholt 32c.
Johannes Jensen købte den 11 april 1918 parcellen 6o mell. for
4oo kr. og solgte den 3 april 1919 til Niels Chr.Nielsen fra Flau
enskjold for 17.ooo kr., der den 19 marts 1925 solgte til Carl
Larsen, Mølholt for 15.4oo kr.
Carl Larsen solgte den 7 febr.1957 til Johannes Pedersen, der
i 1969 købte parcellen matr.nr.39g af Chr.Marinus Christensen.
Areal : 7.936o m2

Albækskovvej 9

32d

1261 m2

Niels Peter Christensen solgte den 26 maj 1898 til Johannes Chri
stensen.

Teqlbakken

\

matr.nr.33 mell.
Teglbakken blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 5 skp
2 fjk. 1 alb. og gammel skatten var 3 rd. 1 sk.

Teglbakken var fæsteejendom under St.Rugtved og var fra begyn
delsen af forrige århundre fæstet af Niels Jensen og hans hustru
Maren Christensdatter, der omkring 1843 overdrog fæstet til søn
nen Christen Nielsen Røgind, der var gift med Ane Andersdatter.
Simon Rasmussen købte til selveje den 18 maj 1859! skødet ting
lyst 9 juni samme år, han døde den 8 maj 1871, 41 år gi. og enken
Caroline Andersen fik adkomst til ejendommen den 13 januar 1876.
Caroline Andersen døde den 24 maj 1882, 55 år gi. og Christen
Nielsen og Niels Sørensen solgte den 28 sept, samme år den vor mo
der og svigermoder Caroline Andersen tilhørende gård til Jens Pe
ter Christensen fra Kyllingborg i Karup for 52oo kr., der medfulg
te
2 heste, 2 køer, 1 kalv, 3 får, 3 lam, 2 vogne, 1 plov, 1 har
ve m.m.

)

Jens Peter Christensen købte den 26 juni 1914 parcellen 59L
Lyngså og solgte den 22 marts 1923 til sønnen Christen Marinus
Christensen for aftægten til sig og hustruen Kirstine f.Christen
sen.
Th,Pedersen solgte den lo juli L94o(iTHTC.Pedersen ) til Kristen
Karfbjerg, der ifølge V.T.21.7.1885 havde solgt til Erik Bruno An
dersen og Cindy Winther Pedersen.

Sdr.Kirkevej 38
33a
21.85o6 m2
59b
265o "

33b

1.7900 m2

Benedikte Marie Sørensen solgte den lo marts 1951 til Gunnar
Larsen, der den 28 august 1955 solgte til Niels Severin Jensen,
der den 5 okt.1963 solgte til Else Marie Nørgård Andersen og ved
skifte ved Københavns byret solgt til Alfred Clemmensen den 2
sept.1965.
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T eglbakken

matr.nr.34a mell.mfl.
Teglbakken, der også tidligere var kaldet Lergraven, blev efte
1844 matrikelen sat i hartkorn til 3 skp. 1 fjk. 2 alb. og gammel
skatten var 6 rd. 8o sk.
St,Rugtved solgte den 15 sept.1881! skødet tinglyst 19 juni
1884, til smed Frederik Gundel, den ham ifæstehavende ejendom for
2222 kr., uden bygninger, som tilhører ham selv. Han solgte den 2
sept.1897 til Christen Jørgensen, der den 13 okt,1898 solgte til
skomager Kristian Peter Jensen fra Pilværn for 5ooo kr.

Kristian Peter Jensen købte parcellen 35e den 14 juli 19o4, ...
tvangsaktion den 17 marts 1914 og her overtaget af husmandskredit
foreningen som eneste bydende, der overdrog retten til Chr.1*1.Sø
rensen fra Præstbro for 4.4oo kr.! skødet lyst 9 sept.1915.
Chr. 1*1.Sørensen købte den 21 febr.1918-3194 en ejendom matr.34b
og lagde til Teglbakken. Prisen var lo.ooo kr., der medfulgte 3
køer, 9 td.sæd, 15oo pùnd halm og 3o td. roer.
Teglbakken var siden ejet af Jens Thomsen, som i 1947 solgte
til Poul Bæk.

Svend Faurholt Jensen solgte den 27 august 1958 til Johs. Faur
holt Jensen.

34a
34b
35d
35e

6.0087
12.2921
4.4696
1.4110

m^
”
”
”

Mosen

matr.nr.35 mell.mfl.

Hjulmand Christian Jensen købte Mosen fra St.Rugtved den 14
sept.1864 og den 19 juni 1884 købte han ejendommen Nybro matr. 35
som blev lagt sammen med Mosen matr.nr.36.
Christian Jensen døde den 8 maj 1892 og enken Karen Marie Kristensdatter solgte den 23 juni samme år til sønnen Jens Peter Jen
sen for 4.o25 kr., iberegnet aftægt.
Jens Peter Jensen solgte den 14 juli 19o4 parcellen 35e til
skomager Kristen Peter Jensen, ca. 2 td.land for 5oo kr. og den
sydlige lod matr.36b til Lars Peter Larsen, Mosen for l.o25 kr.
og købte den 12 juli 1917 parcellerne 3oc melli og 54b vestl. og
solgte den 2 decb. 1947 til sønnen Adolf Charles Jensen, der den
12 marts 1974 solgte til Claus Søeby.

Sdr.Kirkevej 59

Nybro hede
matr.nr.35b
Thomas Chr.Andersen købte 17 marts 1889. Smed Thomas Chr.Jensen( Den gamle smed i Albæk) købte den 19 august 192o.
Thomas Chr.Jensen var født i Em sogn 6.1.1872, gift i Albæk
kirke 11.1.19ol med Ane Johanne Christensen født i Albæk 22^6.
1869, se 1£.8.1926-1248.

Fogedudlægsskøde fra Th.C.Jensen til Hansine Kristioe Chri
stensen den 27 juni 1937, skifteatt. til Jens Malthe Christensen
den 6 januar 1953, der den 14 april 1954 solgte til Arnold Peter
Nielsen.
«

35b

4.562o m^

Den gamle smed i Mølholt, se også Korrehuset matr.nr.’67 Lyngså
og matr.nrl8 Lyngså,samt matr.nr.33 vestlig, î zfa.
t
■■

X'

■

Ane Johanne Christensen f. i Nederholbæk den 2o'juni 1869, datter
af Mikkel Larsens enke Kirsten Kristensen, udlagt som barnefader
enkemand Hans Kristensen, tjener enken. Konfirmeret 3o sept.1883
i Voer kirke, stadig i Nederholbæk og Hans Kristensen i Mølholt
Vielsesattest 11.12.19o2-7, 28b vestl.

33a vestl lejekontrakt 12.11.19o3-26
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□dderhuset

matr.nr.37 mell.

Ifølge St.Rugtveds jordebog var Odderhuset den 11 juni 1849
beboet af Thomas Duurks enke, se afl. 1.6.1865.
Ane Marie Jensen købte fra St.Rugtved den 2o januar 1887, det
hendes fader Jens Eriksen i leje hafte hus „ Odderhuset kaldet **
for 25o kr., der betaltes kontant. Hun solgte den 26 april 19oo
hedelodden 37b til grd.Peder Chr.Jensen, Nr.Strengsholt for 5oo
kr.

Ane Marie Jensen solgte den 21 juni 19o6 til Anders PeterChristensen,
s.s. for 3oo kr., der transporterer retten til
ugifte Else Marie Christensen, mod for livstid at bebo den rister
stue.
Else Marie Christensen solgte den 25 juni 1914 til arbejsmand
Anders Peter Christensen for 75o kr,, der den 19 april 1917 solg
te til datteren Evine Kristensen, Agersted for 15oo kr.
Chr.Jensen solgte den 1 juli 1949 til Carl Nielsen, der den
25 maj 1954 solgte til Viggo Mortensen, der den 9 maj 1955 solg
te til Thomas Larsen.
37a
7913 m2

Slottet

matr.nr.38 mell. mfl.

Ejendommen Nybro, der senere blev kaldt Slottet, blev efter
1844 matrikelen sat i hartkorn til 2 skp. 1 fjk. 1 alb.
St.Rugtved solgte den 16 januar 189o til Peter Sørensen, det
han hidtil i leje og brug hafte hus for 7oo kr. Han købte den 24
sept,1891 sine svigerforældres ejendom i Nybro, nu Bøgedal og
drev de 2 ejendomme sammen, se matr.nr.42 mell.
Peter Sørensen døde den 9 august 1896 og enken Sørine Petrine
Sørensen, f.Christensen gifter sig derefter med gårdsbestyre Mar
tin Peter Christensen, der fik vielsesattesten tinglyst 9 novb.
1®99. Han solgte den 23 januar 19o8 en hedelod på 7»8 td.land til
murer Anton Andersen for 4oo kr. matr.nr.38b.
Senere må de 2
ejendomme være bleven adskildt igen.
Harald Nielsen solgte den 15 okt.1953 til Jørgen Thomsen.
Sdr.Kirkevej 43
38a
39e
4ob
6oo

5.2346
4325
4.7ooo
775o

m2
”
”
"
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Nybro

matr.nr.39 mell.
St.Rugtved bortlejede den 17 okt.1878 ejendommen til dannebrog
mand Hans Hansen for 8 år(må kun tage 3 afgrøder efter gødning).

St.Rugtved solgte den 2o decb.1883 ved godsforvalter sagfører
Kristiansen, Sæby tilHelmine Marie Jensen, med Jens Nielsen som
befuldmægtig, for 3ooo kr., der overdrager retten til skødet til
Søren Chr.Pedersen, Thorsholm, der overdrager retten til Axel Sø
rensen fra Lille Ravnshøj.
Axel Sørensen solgte den 9 okt.l89o til svigersønnen Andreas
Larsen for 4.56o kr., iberegnet aftægt. Den 25 maj 1899 blev der
fredet en gravhøj.
Andreas Larsen solgte den 2 febr.l9o5 parcellen 39b til Peder
Chr.Pedersen, Rosenbak og den 19 decb.l9o7 solgte han parcellen
39c til Hovledet for 115o kr., prisen for 39b var 3oo kr. Heref
ter var ejendommens areal 312o7o kvr.alen.
Andreas Larsen solg
te den 1 juni 1911 til Niels Johan Jensen for 5.4oo kr.
Elmer Nielsen solgte den 9 august 1947 til Carl Robert Melgård
der den lo april 197o købte parcellen 69c af Viggo Haven.

Sdr.Kirkevej 34
39a 11.6170 m2
69c 1.6180 ”

39b se 39a tvangsaktion den 29 maj 1918 over møbelhandler G«A.
Christoffersen, Ålborg, begæret af Peder Chr.Pedersen, Vesterlund(se Rosenbak), der købte ved sagf.Chr.Sørensen, Dronninglund,
der transporterede retten til Peder Chr.Pedersen, Skarpholt møl
le for 9oo kr.

matr.nr.38b mfl.
Murer Anton Andersen købte en særskildt beliggende hedelod på
7-8 td.land fra Slottet den23 januar 19o8 for 4oo kr. og solgte
den 24 novb.1944 til Henning Christian Nielsen, der den 24 april
1948 købte parcellerne 4oc 41c mell. 69c 74d Lyngså

38b
4oc
41c
69c
74d

4.Io6o m
4o7o ff
7o3o ff
1944 ff

2
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Koldstedet
matr.nr.41 mell.

St.Rugtved solgte pr.købekontrakt 15 august 1886 de såkaldte
Koldsteder i Nybro til Thomas Christian Andersen, LI.Porsmose for
2ooo kr., skødet tinglyst 14 decb.1893. Matr.nr.4o og 41 mell.
Thomas Chr.Andersen solgte den lo juni 1897 matr.nr. 41 der i
hartkorn var sat til 3 skp. o fjk. 2 1/4 alb. , til Frederik Vil
helm Larsen for 17oo kr., der den lo august 1911 solgte til Johan
Peter Hansen fra Sønder Letholt for 29oo kr., der den 14 febr.
1918 solgte til Søren Henrik Pedersen fra Houledet for 6ooo kr.,
men forbeholdte sig 1 får,
delen af hønsene, 4 td.kartofler og
1 td. gullerøder.
Søren Henrik Pedersen solgte den 25 sept.1919 til Jens Iversen
Thorup for lo.ooo kr. og købte derefter LI. Hyttehugget. Thorup
solgte den 8 juli 192o til Martinus Larsen, Kvisselholt mark for
11.200 kr.

Jens Jensen købte den 7 januar 1974.
41a
9.8o95 m^
lo
7.3400 "

Bøqedal

matr.nr.42a mell^-mfl.
Ejendommen der oprindelig blev kaldt Nybro, blev efter 1844 ma
trikelen sat i hartkorn til 6 skp. o fjk. o alb. Navnet Bøgedal
er tinglyst 3 april 195o.

Christen Pedersen, der er gift med Mette Cathrine Sørensen,
købte den 24 januar 1861 og solgte den 24 sept.1891 til svigersøn
nen Peter Sørensen, Nybro for 19oo kr. iberegnet aftægt, alt med
fulgte undtagen „ en kiste med sengeklæder og mine og hustruens
gangklæder ”.
Peter Sørensen døde den 9 august 1896 og enken Sørine Petrine
Sørensen,f.Christensen gifter sig derefter med gårdsbestyre Mar
tin Peter Christensen, der fik vielsesattesten tinglyst som ad
komst 9 novb.1899.
Sørine Petrine Christensen døde 18 januar
1912. Skifte 27 juni samme år, der var 3 børn af 1.ægteskab og 5
fællesbørn.

Martin Peter Christensen solgte i 1937 til sønnen Frederik
Christensen, der den 3 april 195o solgte til Jens Chr.Jensen og
købte derefter Hedelund ved Voerså. Jens Chr.Jensen købte den 1
sept.l96o parcellen 28d af J.Gadensgård og den 13 okt.l97o købte
han parcellen 6c af Torben Myrup Nielsen.

42a

18.9510 m^

Sønder Strengsholt
matr.nr.43 mell.mf.
Sønder Strengsholt blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn
til 3 td. 4 sk. 2 fjk. 1/4 alb. og gammel skatten var 18 rd. 49
sk .

N.L.Høyer købte gården til selveje fra Voergård 1 1846 for
125o rd. og solgte i 1848 til Henrik Hartmann, der var gift med
Clara Elenora Hartmann,f.Jonasen. De havde barnedåb den 29 april
1853 og solgte -, men hvornår er usikkert, til Christen Bertelsen
der var gift med Ane Sophie Jensdatter, Han solgte den 15 juli
1856! skødet tinglyst 24 juli samme år-.til Ludvig Sprechler.
Herefter er ejerforholdene lidt usikker. Søren Christensen køb
te den 2 marts 1865 og mageskiftede den 11 januar 1866 med propritær Johan Henrik Ahnfeldt, St.Rugtved og får Nr.Bjergene ! vær
di af Sdr«Strengsholt 19oo rd.

St.Rugtved mageskifter den 14 febr.1889 med M.Chr.S.Feldtmose,
der har matr.nr.175 Ålborg bygrunde, der var vurderet til 41.ooo
og Sdr.Strengsholt til 3o.ooo kr. Der medfulgte 4 heste, 2 træk
stude, 16 køer - og det som nu var på gården.

Chr.Feldtmose kom efter hånden i økonomiske vanskeligheder og
den 29 august 1895 gik gården til tvangsaktion, men forinden var
der gjordt udlæg, se 12.12.1895-33. Gården omfattede nu foruden
matr.nr.43 mellemste også. matr.nr.56a 7-2—? 57b 1-7-2-1/4, beg
ge Lyngså og 2 mindre parceller i Nr.Voerså.

Gården blev med derpå værende bygninger med mur og naglefast
tilbehør, derunder 1 comfur og 3 kakkelovne, samt en grubekedel,
gjødning og afgrøde, vurderet til 12.ooo kr.
Besætning og inventarium

1
1
2
1
8
3
1
1
2
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
4
1

mørk rød hoppe med blis og føl, ca. 15 år .............. ,..
lyserød hoppe, 15 år
,
sortbrogede studekalve a . 25 kr.
gråbroget kviekalv
får med 9 lam
sæt arbejdsseletøj
n
w
hjulbør
skovle, 1 greb
transportspande
sortbroget ko, lo år
H
«
4 »
”
”
I-? år
gråbroget studekalv
sortbroget kviekalv
sort stud med stjerne
sort kullet stud
sortspættet ko
6 år
sorthjelmet ko
3 år
sortbroget kullet ko 3 år
”
”
”13 n
H

H

!l

(i

TT

hvidbroget ko
4 år
”
”
5 ”
gråbroget stud 2 år
slibestene
grisepolte
arbejdsfjerdervogn

«

263

2oo kr
n

5o
25
16o
3o
25
3
1
lo
loo
8o
4o
25
25
5o
5o
7o
75
loo
65
12o
loo
125
6o
3
8o
loo

n
TT

w
îî

rt
t!
Tf
TT

!!
ff
ff

ff

ff
ff
ff
ff

ff
ff
Tf
ff
tf
ff

ff

ff

Tf
tf

4
2
3
5
1
1
1
1
1
2
1
4
1
1
1
1
3
1
2
3
1
1
2
2

hyppejern
grøftehakker
grebe
spader
jernstang
gødningshakke
arbejdsslæde
rensemaskine
høvlebænk
øxer og 1 sav
hjulbør
river
rensemaskine
tærskemaskine med hestegang
gammel vogn
træskovl
jernplove
ringtromle
høstleer
arbejdsfjerdervogne med tilbehør
hakkelsmaskine
halvtøndemål
jernharver
jernharver

1 kr.
1 I!
2 ff
3 ff
1 tf
1 tf
15 ff
4o tt
3 tf
1 Tf
1 ft
1 tf
lo ff
loo tt
2 tf
1 ft
5o tf
25 ft
5 tf
12o Tf
3o ff
3 tf
2o ff
2o ff

Endvidere forefandtes følgende der registreredes og af vidner
vurderedes, men af Rekvisitus(Feldtmose ) angaves at tilhøre neden
nævnte :
1 mørkebrun hoppe 9 12 år

1 sortbroget kviekalv
1 tt
stud
1 sortbroget tyr
2 får med 4 lam
1 sortbroget kullet ko
”
1 II
hvid
kvie
1
1 hvidbroget stud
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

grbroget kvie
sortbroget kvie
sort kvie
sortbroget kvie
lt

tt

Tf

tt

gråbroget 1kvie
sortbroget tt
n

tt

tf

tt

ff

tt

ff

tt

gråbroget tt
sortbroget ”
lt
tt
«
tt
tt
gråbroget
tt
rødbroget

8 år
2 tt
2 tt

2 år
2 tt
2 »

loo kr. Ejer: Jens Nielsen,Nørre
Strengsholt
ff
25 tt
Julius Smørgården
Tf
15o tt
husmand Hans P.Sørensen
Lyngså mark
ff
8o tt
Peder Nørgård, Lyngså
tf
4o ir
døgnvognskusk L.Pedersen
Aså
ft
13o tt
L.Møller, Lyngså
ft
5o tt
A.K.Jørgensen, Lyngså
ff
»
ti
ti
h
55 tt
ft
65 tt
skrædder Peter Jensen,...
Nybro
ff
6o tt
Julius Smørgården
ff
II
II
6o tt
ft
55 tt
Mads Jensen, Lyngså
»
ft
16o
købm.Olsen, Aså
ff
ff
ff
ff
65 tt
tt
ff
ff
ff
ff
7o
tt
tf
125
gårdejer Jens Fælled,Afeå
ft
it
ii
ii
125 n
tt
ff
5o
Peter Nybro
V
5o tt
Søren Munk, Lyngså
ff
h
h
5o tt
tt
ft
5o
Peter Nybro
tf
5o tt
Christoffer Nordost,Vger
tt
Peder Nørgård,Lyngsås
5o tt
tt
tf
7o
Niels
Peter
Jensen,Lyngs
ti
ti
ti
a
ff
5o tt
ft
tt
5o
Lars Nielsen,Øxenhede
ff
It
tt
I!
7o tt

264

3

Rekvisitus forbeholdte de nævnte personer Ejendomsret. Fuld
mægtig Clasen bemærkede, at han indtil bevis fra dem ikke kunne
erkjende rigtigheden af, at nogle af de registrerede ejendele,
som af rekvisitus opgivet ikke tilhørte rekvisitus, hvorfor han
benægtede dennes andragende derom og påstod udlæg foretaget i al
le de registrerede ejendele.
Som nævnt gik gården til tvangsaktion den 29 august 1895 og
her købt af Ålborg by og omegns sparrekasse, der havde 16.ooo kr.
som 1.prioritet i gården, der overdrog retten til skødet til Chri
sten Lars Jensen.

Christen Lars Jensen solgte den 3 okt.1912 til propritær J.C.M
Langberg, Mariendal, Randers for 39.5oo kr. Af besætning medfulg
te kun 2 påviste heste og 3 køer, som køberen må udtage. Sælge
ren beholdte en rød 4 års hingst,eb rød og en brun følheppe, samt
en islands hoppe, som blev flyttet til ejendommen Pilværn matr.nr
55a, Lyngså, som sælgeren ejede. Christen Lars Jensen flyttede
til Vester Nibstrup i Åsted.

J.C,1*1.Langberg solgte en del jord fra, se lo.7.1913-65o-19.2.
1914-2535, 22.1.1914 og solgte den 31 juli 1913 til mølleejer
Kristen Jensen, Svendstrup Østermølle for 39.ooo, med 111 td.land
som er afsat af landindspektør P.T.Olesen, Ålborg(sælgeren er
uden ansvar for arealet størrelse). Af løsøre medfulgte kun 2 he
ste og lidt korn.
Kristen Jensen solgte den 2o decb.1917! skødet tinglyst lo ja
nuar 1918 til ejendomshandler L.C.Winther, Århus for 53.ooo kr.
Ejendomsskyld 25.ooo kr. Der medfulgte 28 kreaturer, 5 heste og
lo svin.
L.C.Winther, udlæg 21.3.1918-3651, solgte den 26 sept.1918 til
ejendomshandler Alfred Albrechtsen, Vrå for 75.ooo kr., der med
fulgte 4 heste og 1 ko.

Alfred Albrechtsen solgte den 28 novb.1918 til husejer Anders
Chr.Andersen, Vejby for 60.000 kr. Den 7 juni 1922 gik gården til
tvangsaktion og ved 2. aktion 28 juni samme år blev den tidligere
ejer mølleejer Kristen Jensen, der nu boede Jernbanegade 26, Ål
borg eneste bydende, se 22.2.1923-3963.

Kristen Jensen solgte den 1 novb.1923 til grd.Peter Petersen,
fra Øster Linderup for 46.800 kr,
Lars Peter Jensen vistnok i 193o og solgte i 1956 til FrahmRasmussen, Kringelhede og Harald Vanggård, Kvisselholt, der drev
gården med Henning Hansen som bestyre fra den 1.8.1956 og solgte
den 2 juli 1959 til Åge Nyrup Nielsen, senere solgte til sønnen
Torben Nyrup Nielsen, der den 7 august 1972 solgte til Erik Kreu
tz, der den 13 april 1976 solgte til Jørgen Boye, der den 2 marts
1981 solgte til Anna Margrethe Christensen, tvangsaktion lo.ll.
1982. Henny og Karl Erik Andreasen købte 23 marts 1983.

Strengsholtvej 13
43a 32.7725 m2
56a
8.9930 ”
56g
155o ”
57b 18.9630 ”
57u
5725 "
4oaa
817o ”
4oaf
125o ”

N.B. Navnet var ikke Henny, men Henning An
udreasen,
1 cclocn 0 der blev eneejer den 12 august
1985.

Sønder Strengsholt teglværk omtalt 22.5.1919-488, i forbindelse
med husbyggeri i Præstbro. •
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matr.nr.43b

Chr.Lars Jensen 19.2.1914, sagf.V,Cortes, Ålborg 25.3.1915,
solgte den 1.7.1915 til Anders Pedersen, Lyngså for 5.77o kr.

matr.nr.43r
Jensen,

252o m

2

Anders Chr.^ensen solgte 6.2.194o til Ejner

Holt Bjerg

matr.nr.53 mell.
Peder Christian Jensen købte den 28 maj 1874 og solgte den 2
juni 1881 til Hans Peter Mikkelsen fra Holbæk for 125o kr., der
den 12 decb.1882 solgte til Anders Madsen af.Hbltbjerg, der den
13 januar 1916 solgte til sønnen Anders Chr.Johannes Marinus Mad
sen, der den 25 april 1918 købte ca.4^ td.land fra Frismose matr.
lac for 125o kr. og solgte i 194o til Åge Thomsen.
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Gitte Jensen og Bjarne Nielsen købte 21 okt.1981
5.9691 m2

Donstedvej loi

matr.nr.55 mell.
Søren Chr.Sørensen solgte den 11 april 1918 til grd.N.P.Peder
sen, snedkermester J.J.Madsen og murermester S.Sørensen, alle Vo
erså for looo kr.( en den 31.5,1866 tinglyst aftægtskontrakt til
Peter Larsen og hustru,er ikke aflyst da hustruen døde i America)
der den 13 jwni samme år solgte til fiskerne Christen Theodor Jen
sen og Carl Pedersen, Voerså for samme pris.

Efter Carl Pedersens død fik enken Jørgine Kristine Pedersen
adkomst ved skifteretsatt. den lo febr.1953 og solgte samme dag
sammen med Christen Theodor Jensen til Frederik Sørensen.
2
55 88oo m
4ox

Holtbjerqvej 34 ?

Holtmarkvej lo

matr.nr.56a mell.
Niels Jacob Jacobsen, St.Faurholt bortlejede den 8 august 1912
parcellen til grevinde Agnes Ahlefeldt-Laurvigen, Tveden og grev
inde Anna Ahlefeldt-Laurvigen, Ålborg for 49 år, vederlag een
gang for alle 15o kr. Lejerne har fri ret til fremleje, ligesom
de har ret til at gøre sig ejendommen så nyttig som de bedst ved,
vil og kan, navnlig også til at bebygge ejendommen som de ønsker
og ret til’ skøde.

Niels Jacob Jacobsen solgte den 11 juli 1918-1426 til enkegrev
inde Anna Marie Mathilde Ahlefeldt-Laurvigen,f.Bech, enke efter
den 14 juni 1914 afdøde herredsfoged Sofus Frederik Ferdinand gre
ve Ahlefeldt-Laurvigen, Ålborg, uden vederlag, en af køberen op
ført villabygning omtalt,
Lars Svane købte den 5 sept.l95o og solgte den 21 okt.1983 til
Grethe Zeuthen og Ole Høig.

56a 224o m2

Holtbjerqvej 3o

matr.nr.56b

Niels Jacob Jacobsen, St,Faurholt solgte parcellen til Julius
Jensen, Elkjær den 11 juli 1918 for 6oo kr., der den 2o novb,1924
solgte den stadig ubebyggede parcel til Carl Christian Marinus
Andersen for 8oo kr. Skifterets adkomst til børnene den 28 januar
1975, der den 27 maj samme år solgte til deres medarving Arnold
Andersen.
56b

1.6160 m2

matr.nr.57a mell.mfl.
Andreas Albertsen, Faurholt blev lodden tildelt og solgte lo
maj 19o6, parcellerne 57 og 63 til Jens Larsen, Holtbjerg for 75
kr. Skødet lyst 17 maj samme år.

Jens Larsen solgte den 25 juli 1912 til datteren Eva Ida Tomi
ne Nyholm Larsen for 18oo kr.
Elly Andersen købte 63a 4586 m2^den 3 juni 1975
Holtbjergvej 34

matr.nr.57b 387o m2 og 63b 2.2964 m2
sept.1961 til Lars Svane.

Eva Richs solgte den 6

matr.nr.67b

J.P,Sørensen solgte' den 14 sept.1933 til Anna Dorthea Sørensen
og Hedvig Marie Sørensen, Anna eneejer fra 2 juli 1956 og solgte
samme dag til Georg Sørensen, der den 26 marts 1973 solgte til
Karl Gunther Gielov.
67b 1.2200 m2

matr.nr.67c
J.P.Sørensen solgte den 6 sept.1933 til Søren Kock, der den 26
okt.1933 solgte
parten til Anna Kock, der den 6 novb,1957 blev
eneejer, arveudlægsskøde til Søren Mogens Kock 24 marts 1963.

matr.nr.67d

J.P.Sørensen solgte den 24 juli 1933 til Ellen Gregersen og
Asta Hunegager, der den 14 juli 1979 solgte til Karl Gunther Gie
lov.
2
67d I.6000 m

Holtbjerg
matr.nr.7o mell.
Tvangsaktion over Niels Chr.Hansens dødsbo 17 maj 19ol, købt
af Caroline Mariane Jensen for 17o kr. Hun døde den 6 juli 1915,
59 år og sognerådet solgte den 14 august 1919 til Jens Chr.Madsen
Faldt for 3oo kr., der den 3o juni 1921 solgte til dattersønnen
Jens Chr.Larsen, Elkjær for 3oo kr., mod at denne opfører en til
bygning som aftægtsbolig for sælgeren og dennes husholderske Sine
Christensen.

Jens Chr.Larsen solgte den 2.3.1922 til Carl Chr.Marinus An
dersen, med bygninger for 7oo kr., der den 19 juli 1923 solgte
til Jens Peter Sørensen, Elkjær for 55o kr. med bygning.

matr.nr.81a mell.
Albæk kommune solgte den 17.7.1972 til Oluf Højen Sørensen,
der samme dag solgte til Jens Højen Sørensen.

81a

1.5346 m2

z

Holtbjerg Drenqehjem
matr.nr.71 mell. mfl.
Holtbjerg Drengehjem er opført på 6 sammenkøbte hedeparceller
som der kort skal gøres rede for.
Ejeren af matr.nr.79 mell.Christen Nielsen fik den 11.1.19oo
fredet 2 gravhøje og solgte til grd.Anders Chr.Jensen, Albæk, der
den 12 juli 1917-992 solgte parcellen til højskoleforstander L.P.
Larsen, Levringen for 15o kr., der samtidig køber parcellen matr.
nr.8o mell. af Lars Chr.Vilhelm Jensen, Mølholt for loo kr.

matr.nr.71 mell. Chr.Møller(25 mell.) solgte den 7.7.19o4 den ham
tilhørende parcel.nr.71 til Ole Chr.Jensen,matr,nr.74 for 75 kr«,
der den 12 sept,19o7 solgte til Jens Peter Madsen, se nr.75.
Jens Peter Madsen har nu matr.nr.77 75 79b 71 mell., adkomst 5,11
19o3, 17.4.1913, 25.4.1918 og solgte den 11.9.1919-1642 til børme
hjemsforstander L.P.Larsen for 7ooo kr.

Holtbjerg børnehjem låner den 23.5.1918-811 af læreinde Mette Ma
rie Simonsens legat. Legatbestyrelsen består af partikulier A.
Faverskov, grd.Anders S.Hedegård, Højsted og propritær Chr.Nørkjå
Sørensen, Agersted.
9.1.1919-3339, 16 kautionister,
9.1.1919-3423 gavebrev på 28oo
kr. til læreindens legat.
Forstanden L.P.Larsen solgte den 22 sept.1921-1710 til for
stander Otto Wolffhechel, Karise for 42.2oo kr., se løsøre., der
den 21 okt.1936 solgte til Holtbjerg Drengehjem.
71
75
77a
79a
79b
8o

1.1111
5619
7100
3752
373o
5898

m2
"
”
"
”
”

matr.nr.75 mell.

1893

Jens Chr.Mølholt solgte den 13 april(uden at have tinglyst ad
komst) den ham ved udskiftning fra Holtbjerg tildelte lod, til
5ens Chr.Sørensen for 4oo kr., der den 5,ll,19o3 solgte med byg
ning til Jens Peter Madsen for 6oo kr., der den 25.4.1918 købte
parcellen ln vestlig fra Frismose for 125o kr. og 79b fra børne
hjemmet for 71 kr. 4o øre og solgte den 11.9.19 til Holtbjerg
Drengehjem for 7ooo kr.

matr,nr.78 mell.
Martinus Christiansen, købte 3.11.1887 og den 22.6.19o5 købte
han lk vesti.fra Pudborg og 1.2.1917 6m 6n og solgte denl9.6.1924
tilAnton Peter Christensen fra Volstrup for 15.5oo kr’.og købte
dennes ejendom le Volstrup by, der den 13.11.1924-1677 solgte
til , børnehjemsförständer Otto Wolffhechel for 15.6oo kr.
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matr.nr.72 mell.

Ejner Peter Jensen, Faldt solgte den 9 juli 1925 til fodermester Jens Peter Sørensen, Kringelhede, ubebygget, værdi 25o kr.
matr.nr.73 mell.
Jens Nielsen solgte den 11.1.19o6-26 parcellerne 73 og 79 til
Jens Chr.Madsen, Faldt for 4oo kr., der den 27.1.1927 fik parcell
68 mell. uden vederlag af Johanne Ricks og solgte den samme dag
til Søren Martinus Jensen fra Elkjær for 31oo kr. 73a og 68

Holtbjergvej 17
matr.nr.74 mell.

Jens Mortensen købte den 19 decb.1878 for 4o kr. Han døde den
15 sept.1881 og enken Ane Marie Sørensdatter solgte den 27 april
1883 til Christen Peter Christensen fra Ørtoft for 8oo kr., der
den 8 decb.1887 solgte til Søren Peter Larsen for samme pris, der
den lo maj 1894 solgte tilAnton Martinus Larsen, der den 15 novb.
samme år solgte til Ole Jensen fra Albæk for 9oo kr., der den 7
juli 19o4 købte 71 mell. og solgte denlo novb.l9o4 til Laurits
Larsen fra Tveden for 16oo kr.
Laurits Larsen købte den 29 okt,19o8 parcellen laa vestl. fra
Pudborg for looo kr. og solgte dem 9 novb.1932 til Henrik Emil
Larsen, der den 25 juni 1963 solgte til August Sørensen.

74

1.1888 m2

matr.nr.77 mell.
Anders Chr.Andersen, Holtbjerg købte lo maj 1894 og solgte den
14 maj 19o8 til greve Ahlefeldt-Laurvigen, Tveden for 145o kr.,
der transporterede købet til Valdemar Jensen, der havde faderen
husejer Chr.Jensen, Holtbjerg som kurator, der den 17 april 1913
solgte til Jens Peter ^adsen for 16oo kr., er med bygning.
matr.nr.76 er en parcel der hørte til Albækgård, Jens Andreasen
solgte den 10.2.1921 til Søren Julius Jeppesen, værdi looo kr.

matr.nr,77b
Cand.Phil. Hjalmar Jørgensen solgte den 22 sept.1921 til enke
Johanne Marie Kristiansen, Mølholt for 3ooo kr.

Ejnar Edvind Jensen solgte den 1 decb.1948 til Aksel Pedersen,
der den 27 juli 1983 solgte til Karl Pedersen
Holtbjergvej 4
77b 3.2o6o m2
matr.nr.77i

Jens Ørvad Pedersen solgte den 17 maj 1968 til Børge Jensen, J
der den 16 sept.1974 solgte til Ole Skibelund.
77i

336o m2

Ç

Søndergård

matr.nr.2a Nr.Voerså mfl.
Søndergård opstod ved sammenlægning af 3 fæstegårde under Voer
gård. Matr.nr.2a der i hartkorn var sat til 1 td. 7 skp. 1 fjk.
1 1/4 alb. gi.skat 12 rd. 74 sk., 3a l-6-o-l 1/4 gi.skat 17 rd.
59 sk. og 9a l-6-3-l^ .
Jens Nielsen købte 3a den 28 juli 1853 og 2a 25 novb. s.å. og 9a
i sameje med Jørgen Pedersen den 28 juli 1853. Jørgen Pedersen
havde tilsyneladen overtaget 9a 15 august 1844 efter faderen Pe
der Mortensen, men sansynligvis da fæster.
Jens Nielsens hustru
Karen Madsdatter døde 3 febr.1866 og den 13 juni 1867 solgte han
til sønnen Hans Jensen for 52oo rd., se søskende. Jens Nielsen
døde 11 juni 1879. Foruden ovennævnte matr.nr. hørte også parcel
lerne 2c 3b 3c 4bi 9c 4oaz 4oaæ til gården.
Hans Jensen,f.6.4.1838 i Albæk sogn, gift med Karen Christensdatter, fik udstedt navnebevis til Hans Søndergård den 1 novb.l9o5.
ifølge lov af 1.4.19o5. Solgte den 6 april 1911 til sønnen Carl
Chr.Søndergård, værdi 3o.ooo kr. Hans Søndergård døde den 2 okt.
1912.
;

Carl Chr.Søndergård solgte en~del jord fra ejendommeti bla. par
cellerne 2m 3i der var en del af lodden der ligger øs\ for den gi
kongevej,til Niels Jensen, Voldkær den 16 okt.1924, for 3ooo kr.
og solgte i 1939 til sønnen Karl Chr.Søndergård, der solgte i
1951 og købte Bakken.
Hans Bach Nielsen solgte den 2o marts 1969 til Ernst Albæk, der
den 15 febr.1984 solgte til Frank Pedersen.

Østkystvejen 312
3a 12.9510 m^

matr.nr.la Nr.Voerså
L.P,Møller solgte til Albæk-Voer kommune den 31 januar 19ol.

Ib
Albæk-Voer kommune solgte den 2o sept.l9oo parcellerne•1b lc til
Jens Jacob Jensen, Skovgård for 13oo kr.
Jens Ingvard Skovgård
solgte den 17 decb.1943 parcellen lb til kommune.
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Voldkær
matr.nr.2b Nr.Voerså mfl.
Peder Jacobsen købte paacellen 2b den 15 april 1858 og solgte
den 17 juli 1862 til Hans Jørgensen for 8oo rd., der den 11 ja
nuar 1866 solgte til Christen Pedersen for samme pris, der den
17 april 1873 fik kongelig bevilling til at betale 5 % rente.

Christen Pedersen solgte den 17 april 1873 til Jens Peter Nielsen
for looo rd«, der medfulgte 2 trækstude, 2 køer og 2 får, der med
fulgte lejeret på jord fra 2a 3a i Nr.Voerså og fra Jacob Hansens
ejendom matr.nr.56a i Lyngså.

Jens Peter Nielsen mageskifter den 2o juli 1876 med Jens Jørgen
Nielsen, der den 15 januar 19o5 solgte til fhu.fodermester Johan
Peter Dietz fra Lyngså for 35oo kr., der den 2o decb,19o6 solgte
til Niels Chr,Jensen fra Stoltholt for 5ooo kr. Skødet tinglyst
lo januar 19o7.
Niels Chr.Jensen købte den 16 okt.1924 parcellerne 2m 3i fra Søn
dergård for 3ooo kr. og modtog i 1943 præmie fra Hedeselskabet
for opdyrkning. Han solgte i 1956 til sønnen Hans Jensen.
Oda og Jørgen Mørk købte den 4 juli 1984.
2b
3.5655 ’m2
3i .7.9925 ”
5c 2.8574 ”
2m 7.2625 ”

Strengsholtvej 5

Matr.nr.2d

Peder Jacobsen købte fra Søndergård den 15 febr.1872 for 5o rd.,
uden hartkorn og gi.skat.

K.E.Madsen solgte den 2 januar 194o til Adolf Sørensen, skifte
rets adkomst til Grte Olsen og Edel Krogh 2 august 1977, Grete
Olsen særeje fra 19 sept, s.å.

matr.nr.3e
Jens Pedersen købte fra Søndergård den 15 febr.1872 for loo rd.,
1/4 alb. Jens Pedersen døde den 17 marts 19ol og arvingerne solgt
9 januar 19o2 til deres broder og medarving Jens Peter Pedersen.

y

i&

Købmandsforretning i Nr,Voerså
matr.nr.2g mf1,Nr.Voerså

Deitalist Niels Christian Christensen købte parcellerne 2e 3d fra
Søndergård den 15 febr.1872 for 5o rd,, med ret til at tage vand
fra den for begge Søndergårdene i Voerså værende fælles brønd,Køb
te den 27 juni s.å. parcellerne 12e 4oas for 2oo id,og solgte den
19 juni 1884 til købm, Henrik Jørgen Severin Borgen for 7ooo kr,
Niels Chr,Christensen og hans søn må ikke nedsætte sig i Voerså
og inden for 1 mils omkreds og drive forretning som handler med
sådanne varer som den solgte.
Henrik Jørgen Severin Borgen bortlejede bageriet med 2 trug, 1
bord, 22 plader og lejligheden til sælgeren og ..solgte den 25
marts 1886! skødet tinglyst 19 febr.1887 til Alex.Georg Adolf
Heince for 7,ooo kr. Købm,Borgens bo i Aså blev konkursbehandlet
24 juli 1886, se afl.13.5.1886.
Købm,Alex Georg Adolf Heinces konkursbo stillede den 17 marts
1888 ejendommen til tvangsaktion og her købt af enkefru Marie Segelcke, Hjørring, der den 25 marts 1891! skødet tinglyst lo decb.
1891 overdrog retten til skødet til købm.Johan Andreas Bruun Pal
lesen, Aså. Marie Segelcke er eneste indehaver af firmaet A.R.Segelcke og stiller 14.12.1893-8 firmaet under admistration af et
udvalg valgt af kreditorerne ved konsul Jørgen H,Nielsen mfl.

Købm.Johan Andreas Bruun Pallesen, der også ejer Hotel Vendra i
Aså, bortlejer til købm,Mads Peter Madsen for 55o kr, årlig, der
den 3o august 19oo købte for 6ooo kr.
Købm,Mads Peter Madsen solgte den 1 juli 1915 købmandsgården til
Johannes Vilhelm Christian Thorn fra Neksø for 13.ooo kr. Det _ '
solgte bestod af matr.nr, 2g 3g 5h 6f. Købm.M.P.Madsen beholdte
matr.nr.2d 2e 3d 4f 3c 2f 2i, som han den 5 okt.1916 solgte til
tømrer Jens Jacob Madsen for 8ooo kr. og købte derefter forret
ning i Agersted.
Johannes Vilhelm Christian Thorn solgte den 27 juli 1922 til Jens
Madsen, Krogen, J.Sørensen, Nørregård, Jens Møller Nielsen,Skovs
hoved og pottemager S.Sørensen for 52.ooo kr«, der den 25 marts
1926 solgte til købm.Christian Andersen for 4o.ooo kr.

Christian Andersen, der blev gift med frk.Dagmar Marie Brandt fra
Sønderborg, se ægtepagt og løsøre 22.10.1925-1787, havde tilsyneladen drevfet forretningen på lejebasis og var ejer af løsøret,
derfor den lavere pris.

Skifterets adkomst for Martha Andersen og G,Brandt Pedersen den
16 juli 1958? Martha Andersen eneejer og solgte den 4 marts 196o
til Vagn Risager.
Østkystvejen 342

købm.Thorn var gift med Marie Anna Christine Thorn,f,Dahl, se æg
tepagt og løsøre 20.5,1915-246

273

Voerså mølle
matr,nr.5b mfl. Nr.Voerså

Voerså mølle bestod af både vind- og vandmølle, der begge var op
ført på matr.nr.2o, der i hartkorn var sat til 7 sk. o fjk. 1 alb
gi.mølleskyld 3-6-o-o, men var forenet med matr.nr.5, der i hart
korn var sat til 1 td. 7 skp. o fjk. 1^ alb. og gi.skatten var 17
rd. 49 sk.

Enken Karen Sørensdatter, Voerså mølle, 43 år,blev den 3o decb.
1821 gift med ungkarl Christen Christensen, 25 år, der efter Ka
ren Sørensdatters død gifter sig den 8 okt.1847 med Karen Jørgens
datter. Han købte til selveje fra Voergård den 18 juli 1844 for
6oo rd. og købte jord til ved flere lejligheder, men den 15 april
1852 udstykkede han ejendommen i 4 parceller, hvorved største par
ten af jorden kom til Vestergård. Han beholdte 5b 2o m.m.
Møller Christen Christensen døde den 8 marts 1874 og enken Ka
ren Jørgensdatter solgte den 8 januar 188o til svigersønnen for
aftægten der blev kapitalliseret til 36oo kr. Hun døde den 3o ju
li 1896, 81 år gammel.( svigersønnen hed Jørgen Christensen)

Jørgen
Anders
øret.
døde i

Christensen solgte den 3 april 19o2 vind-og vandmøllen til
Christian Jensen for 25.7oo kr., heraf 6.5oo kr. for løs
Jørgen Christensen købte derefter et hus matr.nr.11c og
1922, uden at efterlade sig børn,

Anders Christian Jensen solgte den 8 august 19o7 til Poul Peter
Poulsen for 24.5oo kr., alt medfulgte undtagen 6 grise, 1 får og
1 lam.
Poul Peter Poulsen udstykkede efterhånden ejendommen og solgte de
15 novb,1917 vandmøllen med bygning, matr.nr.2oc til Voerså Elek
tricitetværk for 5ooo kr. og den 12 juni 1919 solgte han parcel
lerne 2oa 16b til bestyrelsen for landsforbundet ” Frivillige
Drengeforbund ” Ålborg afdeling,se bestyrelsen, med bygniger(dog
ikke den nordre længe, samt ailebeholderen)>for lo.75o kr. se 8.
9,1921-1512. Poul Peter Poulsen flyttede derefter til Togårde.
16b 1.8250 m2
2oa 2.7370 "

Voerså Fiskelauq
matr.nr.5g

Hans(Jørgen )Christensen solgte parcellen den 19 juli 1917 til
Voerså Fiskerlaug for 3oo kr., der den 16 juli 1976 overdrog til
Fiskeriforeningen for Voerså og omegn, uden vederlag.

matr.nr.2n

Jens Nielsen, Søndergård og Carl Chr.Søndergård solgte den 11 ju
ni 1942 til Mads Peter Søndergård, der den 3 juni 1959 solgte til
Aksel Akselsen. Marie S.Akselsen adkomst 6 april 1984 og solgte
s.d. til Lilly Rosenkilde og Ella Nielsen, sidste eneejer fra 7
novb. s.å.

Nordostvej 6o
matr.nr.5m Nr.Voerså
Poul Peter Poulsen, Voerså mølle, nu Togårde solgte parcellen til
grd.Jens Thomsen, Voerså den 22 maj 1919 for 26oo kr.

Jens Jørgensen solgte til Magnus Simonsen den 28 maj 1863, der de
5 juli s.å. solgte til Chr,P.Sørensen.
2
5m 2.o45o m

Præstbrovej 3

matr.nr.5p Nr.Voerså

Jørgen Højbjerg Weinrich solgte den 19 sept.1947 til Johannes
Albertsen,, der den 15 decb.1955 solgte til Ingemann Erik Peder
sen, der ifølge navnebevis nu hedder Molbjerg.
5p 631 m2
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UeteiterxyäardsveT II

matr.nr.4 Nr.Voerså
Ejendommen matr.nr.4 Nr.Voerså blev efter 1844 matrikelen sat i
hartkorn til 1 td. 6 skp. 2 fjk. 2 1/4 alb. og gammel skatten var
17 rd. 49 sk.

Hans Christensen, Voerså Kro købte de 2 fæste gårde matr.nr,4 og
15 fra Voergård i 1851 for ialt 14oo rd. Han solgte matr.nr.4 til
Søren Christian Hejle sen (Nielsen) den 3o juli 1857, efter hvis
død enken Johanne Christensdatter den 22 august 1867 solgte til
sønnen Niels Peter Sørensen for 5qo rd., med ret til eventuelt
at anlægge en mølle, eller fabrik og bosætte en sådan på åbredden
men da var der solgte noget jord fra og hartkornet var nu l-o-32-^ og gi. skatten lo rd. 63 sk. Niels Peter Sørensen bort le jer fra
1 sept.l87o .gårdspladsen med bygninger til broderen skipper
Carl Chr.Sørensen for 5o år.
Niels Peter Sørensen var født i Elling den 9 marts 1837, blev gif
med Lovise Amalie Sørensen, født i Fejborg i Albæk den 8 decb,
1839. Solgte den 23 marts 1911 til Mads Peter Sørensen og kom på
aftægt, hvor Lovise Amalie Sørensen døde 29 maj 1912 og Niels Pe
ter Sørensen døde 26 juni 1918.

Mads Peter Sørensen solgte den 27 novb.1913 til broderen Christia
Peter Sørensen, Fuglsig mark for 13.ooo kr., hvis hustru Johanne
Kathrine Rasmine Sørensen,f.Nielsen døde 24 juni 1922, efterladen
6 børn.

Christian Peter Sørensen solgte den 31 maj 1948 til sønnen Lau
rits Sørensen Nymann
4a 7.3774 m2

Matr.nr.4e
Niels Peter Sørensen solgte den 5 decb,19o7 parcellen 4e, der var
en for sig beliggende sandlod i Voerså by ca,| td.land til sønnen
Søren Chr.Sørensen for 4oo kr. Der den 13 decb.1941 solgte til
Theodor Oskar Sørensen, der den 25 august 1978 solgte til Bitten
Kristensen.
4e 1618 m2

Vestergård

matr.nr.6a Nr.Voerså mfl.
Vestergård blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 td. 7
skp. 2 fjk. 1 3/4 al. og gammel skatten var 16 rd. 9o sk.
Christen Rasmussen købte gården den lo juni 1847! skødet tinglyst
18 januar 1848 og den 15 april 1852 købte han parcellerne 5a 5d
fra Voerså mølle. Bortlejer den 16 maj 1861 et hus under 6a til
skomager Niels Peter Christensen.
Christen Rasmussen, der var gift med Johanne Jørgensdatter, solg
te den 3 marts 1887 til sønnen Jørgen Christensen, der den 3 au
gust 1899 købte parcellen 15c og solgte den 18 august 191o til
mejeribestyre Jens Christensen, Lyngså for 22.3oo kr.

Gerhard Christensen solgte i 1947 til Jens Chr.Albertsen, der den
16 juli 1957 solgte til Hugo Hansen, der den 6 juni 1975 solgte
til Henning Spendrup Nielsen.
Vestergårdsvej 18

6a 16.47ol
15c
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Voerså Hedevej 14
matr.nr.6L Nr.Voerså
Svend Djernes solgte den 12 febr.1948 til Harry Pedersen, der har
købt jord til siden.
6L 2.7253 m2

Østkystvejen 315
matr.nr.6n Nr.Voerså
Svend Djernes solgte den 28 april 1948 til Laurits Sørensen.

6n

8410 m2
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Elmelund

>-

matr.nr.6b Nr.Voerså mfl.
Niels Christian Andersen købte parcellen 6b den 5 maj 1861! skø
det tinglyst 9 januar 1862. Han døde den 25 maj 187o og enken
Kirsten Andersdatter fik adkomst til ejendommen den 29 sept,187o
og solgte den 22 juni 1871 til sin svoger Lars Simonsen for 521
rd. 22^ sk. og gik på aftægt.

Lars Simonsen købte parcellen 6g den 27 juni 1878. Han døde den
18 sept,19o2 og enken Karen Marie Simonsen,f.Larsen solgte den
26 novb,19o8 til sønnen Anton Simonsen, der allerede den 19 juni
19o2 havde købt parcellen 6f Lyngså og den 4 august 191o købte
han parcellen 7h Nr,Voerså og den 3 sept.1914 købte han 6c Lyng
så og solgte den 7 april 1921 til Vilhelm Simonsen fra Sæby for
22.7oo kr.

Vilhelm Simonsen, der var gift med Nielsine Marie Simonsen, solg
te den 5 april 1955 til sønnen Johs. Simonsen.
Zenia Nørgård købte den 3o april 1982.
6b 4664 m2

Matr.nr.6d Nr.Voerså
Jørgen Christensen købte den 3 marts 1887 og solgte den 18 august
191o til fisker Jens Peter Jensen for 5oo kr., der den 2 marts
1959 solgte til Peter Jensen, der den 1 juli 1963 solgte til Ka
roline Nielsen.
2
6d
39o m

Østkystvejen 367
m$tr,nr.6e Nr.Voerså

Marinus Jensen solgte den 11 april 1912 til fisker Petrus Chri
stensen. Skifteretsattest adkomst for arvingerne 5 okt.1959, der
s.d, solgte til Valdemar Albertsen.

6e

357 m^
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Nordost

matr.nr.7a Nr.Voerså mfl.
Gården blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 td. 5 skp.
3 fjk. 1/4 alb. og gammel skatten var 17 rd. 49 sk.
Peder Madsen købte til selveje fra Voergård den 5 august 1852 for
7oo rd. og solgte den 25 juli 1872 til sønnen Hans Christian Pe
dersen for 125o rd. og kom på aftægt på gården, hvor han døde 17
juni 1882.

Hans Christian Pedersen købte parcellen 5d den 28 marts 1878 og
solgte den 3o marts 1911 til sønnen Niels Peter Pedersen for 12.
ooo kr., der den 24 sept.1914 solgte til Alfred Johannes Peder
sen, 0.Iskov for 15.400 kr.
Alfred Johannes Pedersen^mageskifter den 6 juli 1916 parcellen 7k
værdi 7ooo kr. og får 1155. værdi 66oo kr. og købte den 13 marts
1924 parcellen 4b Nr,Voerså for 5ooo kr. og solgte den 1 juni
1935 til Jens Krogh.
Jens Krogh, der er gift med Anna Andersen, datter af sognefoged
Anders Chr.Andersen, Smedegård, solgte den_18 maj 1967 til sønnen
Karl Otto Krogh, der har købt jord til siden.

Nordostvej 84

7a
5d
5o
14c
6æ
6f
6o

15.4220 m
13.4055 «
8.2813 !!
2.2261 f!
4.8860 !t
1.5922 ff
1.6542 ff

Matr.nr.7g Nr.Voerså
Hans Chr.Pedersen solgte den 2 febr.1911 et hus der ifølge en
lejekontrakt fra 18 januar 1861 har været lejet ud, til sønnen
Hans Peter Pedersen for 2oo kr., der den 2 januar 1959 solgte
til Jens Holger Pedersen, der den 13 august 198o solgte til Niels
Henrik Pedersen.
7g 457 m2

Missionshus

matr.nr.7d Nr.Voerså
Jens Peter Christensen der har matr.nr.7c, overdrog den 17 juni
19o9 pr.gavebrev parcellen 7d med bygning der har været benyttet
til missionshus, til
” Kirkelig forening for indre mission i
Danmark ”.

nz. n/ ny

Albertsminde

matr.nr.7i Nr.Voerså
Jens Peter Christensen, der havde matr.nr.7c solgte den 19 marts
1914 parcellen 7i, der bestod af hele hans ejendom fraset husplad
sen med bygning, til Albert Andersen, Gjerå Rimmer for 5ooo kr.
Laden medfulgte, men skulle nedbrydes inden 1 sept. s.å.
Albert Andersen solgte den 3o april 1914 til enke Andersine Kathr
ne Marie Ottosen,f.Svendsen, der var enke efter Søren Peter Otto
sen, for 9ooo kr. og købte derefter hendes hus matr.nr.14f Nr.Vo
erså.

Andersine Kathrine Marie Ottosen,f.Svendsen solgte den 3o juli
1914 til Chr.Peter Christensen, der den 28 sept.1916 købte matr.
nr,9i. Han døde den 16 juli 1924 og enken Maren Christensen,f.
Nielsen fik adkomst til ejendommen den 4 sept.s.å. og solgte den
12 marts 1925 til landmand Hans Laurits Larsen for 22.ooo kr.

Knud Pedersen købte 29 juni 1973 og solgte den 14 okt.1981 til
Viggo Anthon Nielsen.
7i
1.4ol6 m^

Bakholm
matr.nr.7c mfl.

Fisker Jens Peter Christensen købte den 21 juni 1888 og solgte
den 26 marts 19o3 parcellen 7e til sønnen Chr.Peter Christensen
for loo kr. og den 19 marts 1914 solgte han så godt som hele jor
den fra til oprettelse af ejendommen Albertsminde matr.nr.7i, se
denne, men beholder husene, fraset laden.

Jens Peter Christensen døde den 25 august 1918 og enken Inger Kri
stina Christensen,f.Pedersen solgte den 17 juni 1926 til Petrus
Christensen og Jens Christensen for 4ooo kr. Hvor efter der blive
købt jord- til igen.
Oskar Hansen solgte den 22 maj 1952 til Chr.P.Sørensen, ? se 7b

Matr.nr.7e mfl.

Christian Peter Christensen købte parcellen 7e den 26 marts 19o3
for loo kr. og s.d. købte han parcellen 8c for 5o kr. og solgte
den 26 juni 1916 til Lars Jørgen Larsen fra Lyngså for 315o kr.
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Bakholm

matr.nr.8b Nr.Voerså mfl.
Anders Christian Andersen købte parcellerne 7b 8b den 23 marts
1854 og den 24 maj 1855 og 11 januar 1866 købte han parcellerne
23c 24e Lyngså. Han solgte den 26 juni 1873 til Niels Christen
sen Kragh fra Mosen i Albæk for 2221 rd., der medfulgte en sort
ko, 1 broget ko, 1 grå ko, 2 fård(l sort og 1 hvidt) 1 td. hav
re, 1 td. byg, 1 arbejdsvogn med agerstol, og flytter til Grøn
hedenshus i Volstrup.

Niels Christian Kragh mageskifter den 19 marts 1874 med Lars Pe
ter Andersen, Madsgård matr.nr.7 Lyngså, der medbringer parcellen
7b, der blev solgt fra igen 1 juli 1897. Købte parcellen 21c den
5 juli 1888.
Lars Peter Andersen mageskifter den 7 august 19o2 med hidtil hus
ejer Erik Peter Simonsen fra Sæby mark, 24b. Værdi af 7b mfl.
5.35o kr., 24b Sæby 15oo kr.! der medfulgte 2 trækstude, 4 køer,
1 kvie, 1 kalv, 2 får, 1 vædder, 2 svin, 2 vogne, 2 harver, 1 plo
1 tromle, 1 hakkelsmaskine, 1 rensemaskine m.m.

Erik Peter Simonsen solgte den 7 maj 19o3 til Carl Steen fra Ager
sted for 5.5oo kr., der den 25 januar 19o6 solgte den sønder s^ga
eng (halvdel) 23f 24e til Anders Carl Pedersen, Lyngså for 15oo
kr. og dennordre 21c 23c til Lars Jørgen Larsen, der har 47 mfl.,
15oo kr. og solgte den 22 febr.l9o6 til Jacob Peter Hansen, Fæbro
en hede for 35oo kr., der den 11 april 19o7 solgte til Johan Pe
ter Dietz fra Voerså for 4ooo kr. og købte derefter Granly.
Johan Peter Dietz mageskifter den 7 maj 19o8 med Søren Chr.Chri
stensen fra Snarup i Rakkeby sogn, der var skomager og solgte den
9 marts 1916 til træhandler Hans Chr.Olsen fra Jerup for 67oo kr.
og flyttede til Jerup.

Hans Chr«01 sen solgte den 31 januar 1918 til Jacob Hansen for 7.
7oo kr., der den 22 maj 1919 købte parcellerne 16g 2of fra Voer
så mølle.
Oskar Hansen solgte den 9 juni 1952 til Chr. Peter Sørensen.
Ejendommen er tinglyst under matr.nr.6h mfl.Lyngså
6h 1.966o m^ Lyngså
16g 1.3300 ”
Nr.Voerså
tt
2of 3.o39o ’’
w
8b 3.39o7

'281

Nedergård

matr.nr.8a Nr.Voerså mfl.
Nedergård blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 td. 6
skp, 2 fjk, -j alb. og gammel skatten var 16 rd. 25 sk. Parcellen
matr.nr.4oc hørte til på et tidligt tidspunkt.
Simon P.Sørensen, der var gift med Marlene Christensdatter, køb
te til selveje fra Voergård i 1844 for 55o rd. og solgte den lo
februar 1853 til Jens Peter Thomsen, der den 22 okt.1868 solgte
til Hans Jørgensen for 16oo rd., der den 2 juni 187o solgte til
Christen Nielsen.

Christen Nielsen skifter efter sin afdøde hustru Christine Gre
gersen denl9 novb.1874. Der var kun 1 barn, sønnen Niels Nielsen,
5 år gammel, der fik foruden sin retsmæssige mødrende arv, 1 klæ
dekiste, 1 dragkiste og et
dusin sølvskeer, der havde tilhørt
hans moder.
Christen Nielsen solgte den 26
stian Peter Christensen for 5o
gård og købte den 14 juni 19o6
mfl. som han udstykkede en del

marts 19o3 parcellen 8c til Chrir*
kr. Han tog i 19o5 navnet Neder
en gård i Lyngså by matr.nr. 26a
og solgte igen i 19o8.

Gervald Madsen solgte den 1 august 1951 til Chr,Jensen, der den
4 maj 1962 købte parcellen 15L og den 16 decb.1969 købte han par
cellen 7n.
Kringelhedevej 21

8a
15L
7n
4oc

8.3337
5.25oo
6.2850
6876

Matr.nr.8m

m
n
!!
ÎÎ

mfl.

Peter Møllers arvinger solgte den 18 juni 1958 til Hans Nedergård
der den 18 novb.1964 solgte til Niels Knudsen.
2
8m 2.3oo8 m
8æ
5818 ”

8d Jens Jacob Larsen 27.12.19o9

Matr.nr.9a Nr.Voerså
Ejendommen hørte til Søndergård til hen imod midten af dette år
hundre. Svend Poulsen og Ernst Jensen solgte den 3 novb.1952 til
Niels Faurholt Jensen.
9a 9.9292 m2

Matr.nr.9b
Jørgen Pedersen, der var gift med Kirsten Marie Sørensdatter, køb
te den 28 juli 1853 og solgte den 4 febr.1892 til svigersønne Mik
kel Christian Christensen for 2o3o kr., iberegnet aftægt. Hartkor
net var 5 sk, o fjk. 2 1/4 alb. og gi.skatten 6 rd. 46 sk,

Mikkel Chr.Christensen mageskifter den 27 juli 1911 med prcpritær
M.P.Holm, Vissehøjgård og fik Bækgården i Badskær. Holm transpor
terede retten til skødet til købm.M.P.Madsen og fiskehandler Pede
Chr.Christensen, begge Voerså

Østkystvejen 328

matr.nr,9e Nr.Voerså
Mikkel Chr.Christensen solgte den 9 decb,19o9 parcellen 9e til
fhv.møller Jørgen Christensen, Voerså mølle, der den 14 april
19o4 havde købt parcellen 11c. Prisen for 9e var 2oo kr.

Jørgen Christensen døde barnløs og hans dødsbo, ved sagf.Rømer,
Sæby, solgte den 7 decb.1922 til slagter Niels Peter Pedersen,
der den 28 august 1959 solgte til Peter Hvitved.
9e 1967 ip2

Søster Kathinkas Fond

matr .nr.9i

Kurt Stenbro solgte den 23 decb.l97o til Jørn Knudsen, der den
9 januar 1976 solgte til Poul Mortensen. Skifteretsattest adkomst
for Kirsten Mortensen 1 febr.1977, der den 27 april 1979 solgte
til Søster Kathinkas Fond.
9i 2.5000 m2

Volbro
matr.nr.9c Nr.Voerså mfl.

Hans Jensen, Søndergård solgte parcellen 9c, ca. 4 td.land déb
13 juni 1867 til l*lads Peter Pejtersen, eller som i skødet benævnt
Mads P. Pedersen for loo rd., der den 4 decb.1879 solgte til svi
gersønnen Jens Jensen for lo8o kr. og kom på aftægt.
Jens Jensen solgte den 23 okt. 1884 til Chr.Christensen fra Lyng
så for 16oo kr«, der solgte til Gerhard Theodor Jensen, der den
23 juli 1914 solgte til frøken Ane Kirstine Margrethe Dagmar Se
jersen for 6ooo kr., der den lo okt.1918 solgte til Christian
Kjærskov fra Ørum for 9ooo kr,, der medfulgte 1 ko, 2 gedelam, 2
gæs, 2 kalkuner, ,lo høns, 1 hane, 5 par duer, 3o kyllinger m.m.
Christian Kjærskov købte en del jord til, se de mange matr.nr.,
efter hans død solgte enken Else Marie Kagrskov den 2 maj 1945
til sønnen Lars Kærskov, der straks købte parcellen llf af Johan
ne Christensen og den 23 juni 1952 parcellen lok af samme.

Østkystvejen 262
9c 2.0389 m
13a 1.6587 H
llf 4.4o5o H
16h 1.o2oo Î!
17h 2.43oo !f
791 t!
4oar
15h mell.
lok
3.1300 H

Matr.nr.9L Nr.Voerså
Jens Jensen-solgte den 9 januar 1958 til Niels Faurholt Jensen.
9L 3.37oo rn

Matr.9m

Gervald Madsen solgte den 7 juli 1966 til Albæk kommune.
9m 2.7740 m^
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Skovgård
matr.nr.loa Nr.Voerså

Skovgård blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 2 td. 1
skp. o fjk. 2 1/4 alb. og gammel skatten var 17 rd. 49 sk.

Morten Jacobsen købte gården til selveje fra Voergård i 1845 for
625 rd. og solgte den 25 januar 1849 til Jens Jensen, der den 22
august 1867 solgte parcellen lob til svigersønnen Christoffer Jen
sen for 3oo rd. og den 13 maj 188o solgte han gården til sønnen
Jens Jacob Jensen og kom på aftægt på gården, hvoer hustruen In
ger Marie Larsen døde 17 juni 189o og Jens Jensen den 29 april
1897.
Jens Jacob Jensen købte jord til 2o sept.l9oo og den 2 marts 1911
købte han parcellen lid Nr.Voerså for 37oo kr. og yderligere mere
18 okt.1917« Han solgte den 2o marts 1919 parcellen loe til Albæk
Voer kommune for 265 kr.! arealet var 3oo kvr.meter, eler 7oo kvr
alen,

Jens Jacob Jensen der ifølge navnebevis,se 2o.3.1919-4228, ou’hed
Skovgård, solgte den 2o august 1925 til sønnen Jens Ingvard Skov
gård for 5o.5oo kr.
Jens Ingvard Skovgård førte kort tid efter overtagelsen en retsag
mod sin nabo Jens Chr.Hyllested, Volbro vedr. en vejret, som han
vandt hævderhvervelse på vejen, der blev tinglyst på Volbro,se.3.
2.1927-2712« Han solgte den 3 marts 195o til Johs.Christensen, ad
komst for Nielsine Karoline Kristensen 5 marts 1985.
loa 5.2267 m2

Østkystvejen 257
matr.nr.loh mfl.

Hans Nedergård solgte den 8 okt.1959 til Jens Peter Christensen,
der har købt jord til flere gange siden
2
loh
8.2630 m
119 2.7475 Tf
33k
3.1o9o tr
3o4o tt
19i
8i 12.8200 ff
lobx 6.0078
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Skovgård

matr.lia Nr.Voerså

Skovgård blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 td. 7
skp. o fjk. 1 1/4 alb. og gammel skatten var 17 rd. 49 sk.
L.Chr.Christensen købte gården til selveje fra Voergård i 1845
for 6oo rd. og solgte den 27 marts 1856 til Niels Chr.Christen
sen og kom på aftægt, se 13.6.1867-22. Han solgte den 2 febr.1871
parcellen 11b til forening med 7b 8b for 3oo rd.

Niels Chr.Christensen
Mikkelsen skifter den
hans 2.ægteskab). Hun
sen, der den 14 april
gård. Værdien var sat

døde den 13 januar 1881 og enken Johanne
lo januar 1884 ved privat skifte(det var
solgte den 21 august 189o til Søren Jacob
191o mageskifter med Ole Rasmussen, Kjærstil 14.ooo kr.

Ole Rasmussen(St.Rugtved) udstykkede gården og solgte hovedpar
cellen matr.nr.11a ca. 2o td.land til Jens Sørensen, Nørgård den
2 marts 1911-32, for 35o kr. pr. td.land = 6.931 kr. og den 23
marts s.å. solgte Ole Rasmussen yderliger parcellen Ile til Jens
Sørensen for 288o kr. 36 øre, der den 6 juli 1916 mageskifter Ile
med Alfred Johannes Pedersen, Nordost og fik 7k i stedet.
Jens Sørensen solgte den 15 januar 1925 Nørgård til sønnen Niels
Peter Sørensen og da hørte Skovgård stadig med.
Niels Peter Sørensen solgte den 6 marts 1936 Skovgård til Mandrup
Emanuel Jensen. Jenny M.A.Jensen adkomst 8 marts 1983.

Ila

a.6106 m2
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Matr.nr.12c Nr.Voerså

Gårdfæster Mikkel Rasmussen, Ruusgård købte parcellen 12c den 16
sept.1869. Jens Christensen købte den 19 novb.1896 og solgte den
24 novb.l9o4 parcellen 12f fra,se denne, og solgte den 16 marts
1911 til Jans Jacob Ottesen for 235o kr, der den 27 april 1916
solgte til Henrik Chr.Pedersen, hidtil Grønsig i Lyngså for 3ooo
kr., der den 4 decb.1919 solgte til Henning Evald Nielsen fra . iFredborg for 6ooo kr., der den 29 april 192o solgte til Jens Chr.
Carl Thomsen for 6.5oo kr.
J.F,Skovgård solgte den 4 april 1934 til Carl Peter Jensen.
12c llo4 m2

Matr.nr.12f Nr.Voerså
Toldbetjent L.H.Kierck købte parcellen 12f den 24 novb,19o4 for
2oo kr. Hans dødsbo solgte den 1 juli 1931 til Christian Peter
Sørensen.
12f 683 m2

Matr.nr.12e Nr.Voerså

Købm.M.P.Madsen købte parcellen den 3o august 19oo og solgte den
11 januar 19o6 til mølleejer A.C.Jensen for 675 kr., stadig ube
bygget .
Johannes Christensen solgte den 2 marts 195o til Jens Ingvard
Skovgård! adkomst for Anna Skovgård 21 decb.1966, solgte s.d. til
Holger Madsen, Holm Nielsen og Ella Skovgård, der den 23 marts
1976 solgte til John. Jacobsen.
12b 1.9551 m2

Østkystvejen 337
matr.nr.12k Nr.Voerså
Marinus Andersen, Ruusgård solgte parcellen den 18 juli 1912 til
Jens Christensen, Ruusgård mark, der ejer een på pladsen stående
bygning, for 25 kr., der den 7 juni 1917 købte parcellerne 13h
13i.
Skifterets adkomst for Jenny Vorbeck 25 april 1963.
12k 65o m2

287

Ruusqård

matr.nr.12a Nr.Voerså mfl.

Johan Henrik Ahnfeldt, St.Rugtved købte gården fra Voergård den
lo juli 1851. I handlen medfulgte en vindmølle på matr.nr.12c,
for ialt 26oo rd.
Mikkel Rasmussen, der var gift med Ellen Marie Andersen havde går
den i fæste og kom på aftægt, se 11.11.1869-10, da sønnen Lars
Mikkelsen købte gården den 12 sept.1869! skødet tinglyst den 16
samme måned. Gården havde efter 1844 matrikelen været sat i hart
korn til 1 td. 7 skp. 2 fjk.
alb, og gi, skatten var 17 rd. 49
sk., men efter lidt frasalg af jord var tajlene nu 1-4-3-2 3/4.

Lars Mikkelsen, der var gift med Maren Kathrine Sørensen, solgte
den 7 august 189o til sønnen Mikkel Chr.Mikkelsen for 5.355 kr.,
iberegnet aftægt. Mikkel købte den 7 januar 1897 ejendommen matr.
nr.13c for 4ooo kr., her medfulgte 2 heste, 3 køer, 1 kvie, 1
kalv, 4 svin og 6 får. Gården gik til tvangsaktion den 3 august
1899 oig her købt af Jens Sørensen for 67go kr., men da var 13c
tilsyneladen ikke med.
Jens Sørensen solgte den lo januar 19ol til Marinus Andersen, der
2 marts 1911 købte parcellen 16f og den lo okt.1918 købte han par
cellen 13k for 475 kr. og parcellerne 5b 2oe fra Voerså mølle den
22 maj 1919 for 5oo kr. pr. td.land og efter at havde solgt par
cellen 16h til Simon P.Sørensen for lloo kr., solgte han den 5
juni 1919 til Jens Laurits Sørensen for 27.ooo kr., der medfulgte
2 heste, 7 køer, 1 kvie, 5 kalve, 2 får, 3 svin, 3o høns, 12 læs
halm og 4 læs hø« Den såkaldte gamle husplads på 12a var forpagtet af fiskehandler Chr.Rasmussen for 5o år fra den 21 april 1873

Jens Laurits Sørensen solgte den 2 juni 1961 til Karl Kristian
Sørensen.
12a
16f

14.8200 m2
448o "
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Granly
matr.nr.12d Nr.Voerså mfl.

Lars Mikkelsen, Ruusgård solgte den 12 sept.1869 parcellen 12d
til Søren Chr.Jensen, Nybro for 2oo rd., der den 11 januar 1877
solgte til Ole Chr.Knudsen, der den 24 okt.1878 solgte til grd.
Chr.Rasmussen, med bygning for 8oo kr., der den 26 juni 1879 ma
geskifter med Jens Poulsen.

Jens Poulsen, der var gift med Ane Marie Madsdatter, solgte den
27 januar 1887 til stedsønnen Jørgen Jensen for 14oo kr., der var
lig med aftægtens kapitalværdi.
Jørgen Jensen døde den 5 april 19oo, 56 år gammel og enken Jensine Petrine,f.Nielsen fik adkomst til ejendommen den 8 sept.19o4 og solgte den 11 april 19o7 til Jacob Peter Habsen, der har
ejendommen matr.7b 8b, for 15oo kr.

Jacob Peter Hansen købte den 22 decb.l91o den ubebyggede parcel
13d for looo kr. og solgte den 13 decb.1917 til vognmand Jacob
Jacobsen og købm.P.Hansen, begge Dybvad for 58oo kr., der købte
parcellen Ile den 1 maj 1919 og solgte den 26 juni 1924 til Søren
Christian Sørensen fra Clemmenshave for 21.7oo kr. og det er for
mentlig ham der købte matr.nr.11c til, se denne.
J.H.(Harry) Hansen solgte den 23 novb.1934 til Josephine Christen
sen som særeje, i ægteskab med Ejnar Christensen, der fra 1931 ti
til 1934 ejede Kongstedet i Lyngså.
Solgte den 28 okt.1971 til
Knud Marcus Pedersen, der den lo okt.1972 solgte til John.Hardi
Andersen og Lone Sørensen. John.Hardy Andersen solgte den 22 sept
1975 sin
part til Lone, der ifølge navnebevis hedder Lone Pil
gård.
Nordostvej 44
11c 3.3810 m2
12d 3.3o61 ”

Matr.nr.11c

Søren Jacobsen, Skovgård solgte den 6 febr.1896 parcellen til
høker Casper Jacob Jensen for loo kr., der den 14 april 19o4 solg
te til grd.Jørgen Christensen, Voerså mølle for 2oo kr., der den
9 decb,19o9 købte 9e. Hans dødsbo solgte den 7 decb.1922 til slag
ter Niels Peter Pedersen. Kom siden til Granly 12d.
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matr.nr.12m Nr.Voerså

Poul Peter Poulsen solgte den 5 juli 1917 til blikkenslager Karl
Anton Kjeller,ft. Ørsø for 29oo kr«, der den 1 maj 1919 solgte .i
til Jens Albert Andersen for 55oo kr., der den 9 novb.1922 solg
te til Niels Andersen, fh. Tingbakken i Jerslev for 3ooo kr., der
medfulgte 21 høns, 1 hane og 1 ged.
Oluf Sørensen solgte den 14 august 195o til Johannes Pedersen,
der den 3o januar 1957 solgte til Chr.Christensen.
12m 2.7940 m2
13L
5115 ”

Nordostvej 45
matr.nr.12n mfl.

Jocephine Christensen solgte den 12 juli 1966 til Egon Bang Lau
ritsen.
12n
12v
13ø
13r

. 884o
1.3150
1.2160
l.oooo

m2
”
"
”

Østkystvejen 339
matr.nr.12L
Jens Christensen solgte parcellen til enke Anna Marie Jensen fra
Hjallerup den 19 novb.1914, for 3oo kr., der den 25 novb.1915
solgte til sønnen Jens Chr.Jensen for 3ooo kr.
Anna Curran,f.Jensen mfl. solgte den 2 april 1948 til Christen
Kjærulff, der den 3 okt.1951 solgte til Martin Christensen, der
8 sept.l97o solgte til Carl I.Olsen.
12L
674 m2

Matr.nr.13 Nr.Voerså

Den ikke navngiven gård i Nr.Voerså, matr.nr.13, blev efter 1844
matrikelen sat i hartkorn til 2 td. 1 skp. o fjk. 2^ alb. og gam
mel skatten var 17 rd. 49 sk.
Den 2o maj 1844 blev der skreven på Voergård ” Jeg Poul Jensen
medgår i at fratræde den mig hidtil beboede gård til 1 maj til
Anders Andersen
Anders Andersen købte gården til selveje fra Voergård i 1845 for
62o rd. og solgte til Poul Jensen, der den 3 febr.1853 solgte til
Ole Christian Christensen og gik på aftægt.
Ole Chr.Christensen fik den 25 juli 1857 bevilget en ansøgning
om udstykning, men solgte den 1 marts 1858 til Frederik Chr.Mørk,
der solgte til Simon Peter Sørensen, efter hvis død enken Malene
Christensdatter denl5 decb,187o solgte til svigersønnen Jens Chr.
Sørensen for 2oo rd.

Jens Chr.Sørensen solgte den 14 marts 1912 til sønnen Simon Peter
Sørensen for 4ooo kr. Gården var allerede da stærkt udstykket og
udstykningen fortsatte. Matr.nr.13a med 1.6587 mZ hører under
Volbro matr.nr.9c mfl.

Tjørnevej 3
matr.nr.13f Nr.Voerså

Simon Peter Sørensen solgte pacellen 13f til murermester Johan
Landoff Hansen den 18 novb.1915 for 25o kr., der den 3o decb.l92o
solgte til fiskeexportør F.Houmøller, Aggersund for lo.ooo kr.

Fisker Peter Houmøller lånte af moderen enke Maren Kristine Houmøller,f.Frederiksen Svendt, Helligsø og giver pant i 1 silde
bundgarn med 15o favn rad, samt øvrigt tilbehør, navnlig pæle,
12 store åleruser med rad og tilbehør, 3 torskeruser, 1 åben mo
torbåd med 4 hk. ” Houmøller ” petroleumsmotor, alt til båd og c
motor.

F.Houmøller solgte den 21 juni 1921 til Mikkel P.Larsen fra ” Ellested ” for 7ooo kr., der den 4 decb.1924 solgte til Jens Jacob
Simonsen, der den 3o juli 1925 solgte til Jens Nicolaj Madsen,
Lyngså for 6,6oo kr.
Marie Jacobsen solgte den 16 juni 1949 til Thomas Wadsholt! ad
komst for Emma Wadsholt 12 febr.1963, der samme dag solgte til
Erling Andreasen, der den 3 marts 1982 solgte til Anders Kolind,
13f 6d5 m2
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Matr.nr.13g Nr.Voerså
Simon Peter Sørensen solgte parcellen til skomager Ingor Peter
Johannes Christensen den 15 febr.1917 for 6oo kr., der den 21
febr.1918 solgte til fisker Kr.Peter Christensen for 8oo kr.,der
den.15 maj 1924 solgte til enke Maren Nielsen, Lyngså for looo
kr. Efter hvis død huset ved skifteretsatt. kom til Sørine Jo
hanne Nielsen den 17 sept.1942.

Skifteretsatt, som adkomst for Elmer Augustensen, Hjalmar Augustensen og Erik Augustensen 19 august 1977, der s.d. solgte til
Valdemar Hansen, der den 8 januar 1979 solgte til Egon Johansen,
13g 395 m2

2 <59

Østergård

matr.nr.14a Nr.Voerså mfl.
Østergård blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 2 td. 1
skp. 3 fjk. 1/4 alb. og gammel skatten var 21 rd. 58 sk.

Christen Christensen, der var gift med Maren Poulsdatter købte
til selveje fra Voergård den 16 juli 1846 for 9oo rd. og solgte
den 9 juli 1874 parcellen 14d til Rasmus Simonsen til bebyggelse
inden 2 år.
Chr.Christensen solgte den 31 maj 1877 til sønnen Poul Christen
sen og kom på aftægt, hvor han døde kort tid efter og Maren Pouls
datter døde den 28 juli 1895, 88 år gammel. , se aft. med pris-31

Poul Christensen solgte den 22 august 19o7 til Anders Chr.Jensen,
der den 14 januar 1914 købte parcellerne 17e 17f 15b fra Smede
gård for 84oo kr. Havde også parcellen 59g Lyngså og den 18 april
1918 købte han matr.nr.17a for 5oo kr. pr. td.land = 6684 kr. 82
øre.

Anders Chr.Jensen solgte den 2o novb,194o til sønnen Ejnar Jensen
adkomst ved skifteretten til Margrethe Jensen den lo maj 1977,

14a 31.9725 m
15b
7.8380 H
17a
7.6060 TÎ
17e
1.2330 n
17f
2.4o5o tf
4ob
8956 !T
59g Lyngså

2

Matr.nr.14b Nr.Voerså
Jens Højen Jensen solgte den 4 maj 1962 til Hans Back Nielsen,
der den 1 sept.1966 solgte til Regnar Jensen, der 2 maj 1968
solgte til Finn Larsen og Kresten Bech Grøn, der den 12 april
1983 solgte til Finn 0.Madsen

J .

14b 1.4279 m2

Matr.nr.14e Nr.Voerså
Poul Christensen, Østergård solgte parcellen til Kristen Kristen
sen den 9 marts 19o5! skifterets adkomst til Poul Valdemar Chri
stensen 15 okt.1975! skifterets adkomst for Maren Kristine Petra
Christensen og Poul tfoler 11 novb.1975.
14e

1411 m2
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Østkystvejen 33o
matr.nr.13e Nr.Voerså

Toldbetjent Hans Jensen Birkholm købte den 2 august 1894! skødet
tinglyst 9 august s.å. en byggeplads fra St.Rugtved for loo kr.

Pensioneret toldassisten H.J.Birkholm optog den 9.5.1912-116 et
mindre lån i Rinds, Fjends og Nørlyng herreders spare-og lånekas
se, mod pant i sit inbo, der bla. bestod af
1 nøddetræsmalet piedestal
1 gyngestol
4 stole med rørsæde
3 stole med træsæde
1 stol med grønt damask betræk
1 sofa med brunt betræk
1 chaiselongue med brunt betræk
1 regulatorur
2 stk. firkantede borde
1 mindre nøddetræsmalet bord
1 brunmalet skrivebord
1 lille sybord
1 nøddetræsmalet klædeskab
1 nøddetræsmalet kommode
lo stk. forskellige skilderier
1 rundt poleret salonbord
2 nikkel kaffekander
1 nikkel sukkerstel
2 mikkel lysestager
2 messing lysestager
1 spejl
1 hængelampe
1 bordlampe
Pensioneret toldbetjent Hans Jensen Birkholm døde~den 26 novb.
1916. Adoptivdatteren Anna Laurence Markussen,f.Birkholm, gift
med provst Johan Jacob Markussen, Gunderup fik adkomst til huset
den 7 decb.1916 og solægte- den 2o sept.1917 til træhandler og sko
mager Anders Chr.Andersen for 335o kr.,se 17b Nr.Voerså.
Anders Chr.Andersen solgte den lo marts 1921 til Hans Jørgensen,
forhen Amerika, nu Ålborg for 7.5oo kr.! der medfulgte 4 kakkel
ovne, 1 komfur, 1 grubekedel, 25 høns og 1 hane, sælgeren har ret
til at beholde æggene indtil 1 april, mod at fodre og passe høn
sene .

Hans Jørgensen solgte den 19 april 1923 tilbage til Anders Chr.
Andersen for 6.5oo kr., efter hvis død ejendommen ved offentligt
skifte den 27 juli 1971 kom til Svend Âge Andersøn og 11 andre,
der samme dag solgte til Egnsbank Nord, Sæby.

2
2
13e var lo96 m , nu 9oo m
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Matr.nr.15a Nr.Voerså
Hans Christensen, Voerså Kro købte gården fra Voergård i 1851 for
14oo rd. og solgte den 1 marts 1855 til sin svigerfader Frederik
Christian Mørk, der den 8 novb.1866 solgte til sin dattersøn kro
ejer Chr.Christensen, Voerså Kro, der den 2 august 1899 solgte
parcellen 15c til grd.Jørgen Chr.Nielsen for 27oo kr.

Ejendommen fulgte stadig Voersågård og H.J.Stegger solgte den 26
januar parcellen 15d, se denne.

Johs.Kristensen solgte den 15 decb.l97o til Hans Worm og 4 andre.
15a
8.5613 m2

Matr.nr.15d Nr.Voerså
H.J.Stegger, Voersågård solgte den 26 januar 19o5 en lod med på
stående bygning til fisker Ole Jacobsen Kongsbak i størrelsen
mellem 2 og 3 skp.land i det sydvestlige hjørne af 15a, for 5oo
kr.
Charles Jensen solgte den 26 sept.l93o til Chr.Berg Andreasen.
15d 2425 m2

Matr.nr.15f Nr.Voerså
Mads Peter Jensen solgte den 2o juni 1922 til Jens Andreas Niel
sen, der den 2 august 1984 solgte til Albert Nielsen.
15f 623 m2
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Nørgård
matr.nr.16a Nr.Voerså mfl.

Nørgård blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 2 td. 1 skp
2 fjk. 2-^ alb. og gammel skatten var 17 rd. 49 sk.
Albert Christoffersen, der var gift med Bodil Larsdatter købte .
den 21 okt.1847 og solgte den 27 novb.1862 til svigersønnen Niels
Peter Jensen for 15oo rd., der købte jord til og solgte jord fra.

Efter Niels Peter Jensens død solgte enken Ane Albertsdatter den
14 maj 1891 til svigersønnen Jens Sørensen for 74oo kr., ibereg
net aftægten.
Jens Sørensen købte den 2 marts 1911 ca.2o td.land fra Skovgård
matr.nr.11a af Ole Rasmussen, St.Rugtved for 35o kr. pr.td.land=
6.931 kr., der medfulgte uden vederlag Skovgårds hestegang og
hakkelsmaskine + 13o stk, hegnspæl fra St.Rugtved.

Jens Sørensen adkomst 14.5.1891, 13.8.1899, 2.3.1911, 6.7.1916
og solgte den 15 januar 1925 11a 16a 13c 7k 12d 16d til sønnen
Niels Peter Sørensen for 67.9oo kr., herunder 4.ooo kr. til søs
trene.
Niels Peter Sørensen solgte den 6 marts 1936 Skovgård .matr.nr.il
fra og købte den 23 sept.1938 matr.nr.12g og den 3 sept.1949 køb
han 13n af Jens Larsen.

Skifteretsattest som adkomst Niels Peter Sørensen til Dagmar El
frida Sørensen den 24 okt.1958, der den 22 maj 197o købte parcel
len lim af Mandrup Emanuel-Jensen og solgte den 11 april 1984 til
Lene Møller.
16a 41.1130 m2
7k 5.4490 ”

296

Matr.nr.16c Nr.Voerså
Husmand og fisker Lars Chr.Albrechtsen købte parcellen den 7 novb
1872 fra Nørgård for 4oo rd. og solgte den 9 novb.1899 den gamle
byggeplads, der får matr.nr.16e til Chr.Peter Nielsen for 125 kr.

Lars Chr.Albrechtsen døde den 16 maj 19o7 og hustruen Karen Marie
Albrechtsen,f.Nielsen var død allerede 2o juli 1887. Skifterets
udlægsskøde til børnene 3o januar 19o8, der solgte til deres søs
ter og medarving Nielsine Albrechtsen for 9oo kr., der transporte
rede skødet til svogeren Chr.Peter Nielsen for samme pris, der „
den 23 april 19o8 solgte til enken Maren Christensen,f.Pedersen
for 15oo kr. se 28.7.191o-5o.

Chr,P.Nielsen solgte den 5 august 1938 til Peter Frederik Rasmus
sen! skifterets adkomst for Inger Marie Rasmussen 17 januar 1959,
solagte den 18 okt.1962 til Johanne Thorndal Nielsen.
16c 15o7 m2

s i

Smedeqård
matr.nr.17a Nr.Voerså mfl.

Smedegård matr.nr.17 blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn
til 3 td. 1 skp. o fjk. 2^ alb. og gammel skatten var 26 rd. 22
sk.
'
Smed og gårdmand Hans Peter Andersen, der var gift med Charlotte
Sophie Amalie,f.Christensen 16 marts 1854 og den 8 sept,1859 køb
te han noget til. Det drejede sig nu om foruden 17a også matr.4oa
med 2-O-1-1 3/4 i hartkorn og 15b med 5-2-2 3/4. Han solgte den
24 maj 1888 til sønnen Anders Chr.Andersen og gik på aftægt. Af
hensyn til stempling blev ejendommen sat til 15.ooo kr.

Anders Chr.Andersen der blev sognefoged omkring århundre skiftet,
udstykkede gården i 1915, se 14.1.1915-1877. Han solgte parceller
ne 17e 17f 15b til Voerså Østergård for 8.4oo kr., 17g til Jens
Jacob Carl Sørensen for 75 kr., 17h til Jens Sørensen for 7oo kr.
17i til Jørgen Christensen for 9oo kr., 17d til fiskehandler Pe
der Chr.Christensen for 21oo kr., en enlod 14c til Jens Jørgen
Jensen, Lyngså fælled for 17oo kr. og herefter solgte han hoved
parcellen til mølleejer Poul Peter Poulsen, Voerså mølle for 14.
ooo kr., der efter at havde solgt mere jord fra solgte den 18
april 1918 til Anders Chr^Jensen, Østergård for 5oo kr. pr.td.
land. Arealet var 7376o mZ og prisen 6.684 kr. 82 øre. Matr.nr.
17a hører stadig under Østergård.

Matr.nr.17b Nr.Voerså
David Christebsen købte parcellen fra Smedegård den 19 april 1866
for 3oo rd. og solgte den 16 novb.1871 parcellen•17c til Anders
Chr,Jensen for 25 rd. Han solgte den 8 marts 1877 til kystløjt
nant H.I,Birkholm, der den 26 april 1883 solgte til grd.Hans Pe
ter Andersen for looo kr,
Ane Kirstine Christensen købte den 7 januar 1892(formentlig af
Hans Peter Andersen). Hu^n var enke efter Jens Jørgensen og solgden lo maj 1917 til sønnen fiskeexportør og vognmand Jens Jørgen
sen for 4ooo kr. Udlæg 29.12.1921-2834.

Jens Jørgensen solgte den 31 marts 1927 til Niels Christian Mar
tin Rasmussen for 7.15o kr., der den 13 april 1983 solgte til
Knud Rasmussen.
17b 1015 m2
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Matr«nr.l7n mfl. Nr.Voerså

Mølleejer Poul Peter Poulsen solgte parcellen til fisker Sofus
Frederik Andreas Jensen den 14 oktober 1915, der den 25 septem
ber 1919-1820 købte parcellen 17ad af samme for 15o kr. Hans hu
stru Julie Augusta Jensen, f.Andreasen døde den lo september
1917, skifte 6 januar 1925.
Skifterets adkomst for Nielsine Marie Jensen den 6 juli 1968,
solgte til Marinus Jensen den 15 maj 1975, der den 12 august 198o
solgte til Poul Sørensen.
17n 83o m2
17ad 285 -

Matr,nr.17L
Poul Peter Poulsen solgte den 11 februar 1915-2o99 en parcel på
ca. 2-j tønde land til lærer Lars Jensen Larsen Holmsgård for 85o
kr., der den lo december 1925-2341 solgte parcellen 17an til In
ger Marie Christensen for 5oo kr. og overdrog den 21 marts 195o
17L til Voerså Borgerforening.

O

Matr,nr.!7r

Poul Peter Poulsen solgte den 25 november 1915 parcellerne 17r
17s til murermester Svend Svendsen for lo5o kr., der den 6 febru
ar 1919-3690 solgte matr.nr.17r til arbejdsmand Søren Gotfred
Jensen for 4ooo kr.
Søren Gotfred Jensen solgte den 11 november 1932 til Valdemar An
dreas Albertsen, der den 27 marts 1984 solgte til Thyra Albertsen
Smedegårdsvej 6
17r 788 m2

Matr.nr.17x

Murermester Svend Svendsen solgte parcellen til fisker Jens Jen
sen den 8 september 1921 for 4oo kr., der den 15 august 1951 solg
te til Jens Chr.Jensen, der den 22 oktober 1975 solgte til Anna
Nielsen.

Rybevej 8

17x 869 m2

O

Matr.nr.17t Nr.Voerså
Murermester Svend Svendsen købte den 25 november 1915 og solgte
den 27 juli 1916 parcellen til murer Jens Chr.Jensen(som han er
i færd med at bebygge) for 250" kr.
Jens Chr.Jensen .solgte den 24 september 1953 til Svend Albrektsen, der den 2 august 1958 solgte til Johanne Nielsen, der den
25 september 1961 solgte til Ingvard Sørensen.

Adkomst for Kaj Bjerre Sørensen mfl. den 17 september 1985, der
s.d« solgte til Bent Hvitved.
17t
868 m2

Matr.nr.17c
David Christensen,matr.nr.17b, solgte den 16 november 1871 par
cellen 17c til fisker Anders Chr.Jensen for 25 rd., der den 7 au
gust 1873 solgte til Jens Bertelsen for 2oo rd.

Søren Peter Mellergård mfl. solgte den 28 februar 1949 til Jørgen
Lund, skifterets adkomst for Kristine Lund den 4 april 1973, der
s.d. solgte til Kaj Larsen.
17c 593 m2

lYlatr.nr.l7v

Overtoldbetjent Chr.Christensen, der var gift med Kathrine Marie
Christensen, solgte den 9 december 1926-2215 til overtoldbetjent
P.Lund for 9.ooo kr.
P.Lund var gift med Andrea Victoria Lund, f. Mortensen.

Fogedudlægsskøde fra H,Jensen den 9 marts 1932 til Jens Chr.Niel
sen, der den i31 oktober 1952 solgte til Holger Jensen, der den 24
december 1964 solgte til Børge Kristensen.
Ternevej 12
17v 1788 m2

Matr.nr.17y

Frits Christensen solgte den 24 januar 1974 til Flemming Jensen,
der den 14 december 1983 solgte til Vera Ottosen.
17y

788 m2
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Hyqqebo
matr.nr.17z Nr.Voerså

Murermester Svend Svendsen solgte den 31 oktober 1918 til sømand
Jens Chr. Marinus Jensen for 71oo. kr., der den 23 august 1923
solgte til Hans Jørgensen, der den 25 september 1924-1262 solgte
til arbejdsmand Vilhelm Sørensen, Sæby for 53oo kr.
Vilhelm Jensen solgte den 5 maj 1942 til Albert Johansen, der dep
13 august 1952 solgte til Chr. Johs. Christensen, der den 8 augus
1968 blev umyndiggjordt og fik sognerådsformand Henry Jensen,Hvidstedgård, Lyngså som værge.

Efter offentlig skifte den 19 december 1968 blev huset den 22 au
gust 1969 solgt til Henning Nielsen, der den 3 marts 1976 solgte
til Marius Nielsen.
Rybevej 1
17z
788 m2

301

Skovshoved
matr.nr.18a Nr.Voerså mfl.

Skovshoved blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 2 td. 2
skp. o fjk. 1 3/4 alb. og gammel skatten var 17 rd. 49 sk.
Peter Johansen, der var gift med Bodil Marie Jensdatter, købte
den 17 april 1838 og solgte den 4 decb.1862 en strandeng til Ahnfeldt, St.Rugtved for 85o rd.

Peter Johansen solgte den 25 juni 1865 til svigersønnen Niels Chr
Madsen og kom på aftægt. Niels Chr.Madsen døde den 14 maj 1879 og
enken Gertrud Marie Pedersdatter fik adkomst til gården den 26
april 1883 og døde 8 decb.1894. Hvorefter børnene arvede gården
og solgte den 9 febr.1899 til deres broder og medarving Jens Pe
ter Madsen. Peter Johansen og hans hustru var da stadig på aftægt
Jens Peter Madsen døde 29 august 19o7, 34 år gammel og enken Ma
rie Pouline Bendsine Madsen, f. Jensen gifter sig den 5 decb.l91o
med gårdbestyre Jens Peter Møller Nielsen, der fik vielsesattes
ten tinglyst som adkomst den 2 febr.1911.
Helmer Nielsen solgte i 1954 til Andreas Pedersen.

Gunner Ravnholt Christensen købte den 2o sept.1966 og solgte den
16 febr.1984
parten til Torben Gårde.

18a
32b
lk
6d

14.8317
1.4400
2.8o44
7o5o

m2
” s.ø.
” RugtvedHovedgård
” mellemste del

Matr.nr.18c Nr.Voerså

Peter Helmer Nielsen solgte den 14 sept.1944 til Jacob Christen
sen! skifterets adkomst til Valborg Christensen 2 januar 1958,
solgte den 19 sept.1967 til Jens K.Christensen.
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Volbro

matr.nr.19a
Volbro blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 td. 2 skp.
1 fjk. 3/4 alb. og gammel skatten var 11 rd. 79 sk.
Ahnfeldt, St.Rugtved købte gården fra Voergård den 7 januar 185o
for 65o rd. og solgte den 24 novb.1864 til Niels Christensen, der
døde den 23 januar 1866 og enken Martha Marie Jacobsdatter solgte
den 19 januar 1868 til Søren Olesen.

Søren Olesen mageskifter den 2o juni 1888 med smed Christen Chri
stensen, der den 1 decb.1892 mageskifter med Carl Rasmussen Bendixen fra Graverhus i Ørsø, der den 3o novb.1893 solgte til Jør
gen Albertsen fra Hørbylund for 7ooo kr., der medfulgte 2 heste,
3 køer, 3 kvier, 2 får, 4 lam, 1 ged, 4 gæs, 14 ænder, 12 høns,
1 vogn, 1 plov, 2 harver, hakkelsmaskine m.m. Købte parcellen 9i
den 11 januar 1912.
Jørgen Albertsen
dann, Voersåkrog
der den 23 novb.
000 kr., der den

solgte den lo febr.1916 til grd.Christen Schjolog grd.Carl Petersen, Aså mølle for 22.5oo kr.,
s.å. solgte til Jens Thomsen fra Hørby for 13.cc
22 maj 1919 købte parcellen 5m.

Jens Thomsen solgte den 11 okt.1923 til statshusmand Jens Chr.
Hyllested, Nr.Tranders for 3o.ooo kr., der den 2o marts 1945 solg
te til Jens Jørgensen.
Peter Christiansen, Ludvig Henriksen og Svend Pedersen solgte den
28 juni 1966 til Gunner Jensen.
Østkystvejen 265
19a 2o.2o27 m2
19k
142 "

matr.19c Nr.Voerså

Jens Jacob Jensen købte parcellen fra St.Rugtved den 13 januar
191o for 45 kr.

Arveudlægsskøde fra Ane Johanne Jensens arvinger til medarvingen
Marie Christine Jensen den 26 febr.1929.
Skifterets adkomst for Hagbard Jensen og 7 andre den 29 juli 1968
der solgte til Betty Jensen og Estelle Jensen! Betty Jensen ene
ejer 21 juni 1979 og solgte den 25 januar 1984 til Lars Sørensen.
19c 1415 m2
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Matr.nr.2oh Nr.Voerså
Poul Peter Poulsen, Voerså vandmølle, nu Togårde solgte parcellen
2od til murermester Svend Svendsen, fiskehandler Charles Jensen,
Jens Christensen og Chr.Christensen, alle Voerså, for 2ooo kr.,
den 22 maj 1919, der den 14 febr.1935 solgte
delen, matr.nr.2oh
til Jacob Peter Møller, adkomst for Anna Møller mfl.arvinger(var
bleven eneejer 4.8.1942) den 11 novb.1957, der s.d. solgte 3/4
del til Kristine Christensen. Skifterets adkomst fra Christen
’
Christensen til Maren Kristine Christensen på 1/4 ad 2od 2oh s.d.
Skifterets adkomst til Poul Valdemar Christensen den 15 okt.1975.

2oh 1.8400 kr.

Matr.nr.2oe Nr.Voerså

Nordostvej 13

Karl Kristian Sørensen solgte til Palle Nielsen den 25 januar
1973, der den 16 novb.1977 solgte til Jens Erik Arentoff, der
den 3 marts 1978 solgte til Erik Larsen.
2oe 1.5390 m?

Spe jderne
Jacob Peter Møllers arvinger solgte parcellerne 19g 2od til Fri
villige Drenge Forbund, Ålborh afdeling den 29 novb.1957, der
havde købt 2oc(Vandmøllen ) den 9 juli 1954 af El-værket
19g 2od 4.418o m?

Matr.nr.19f Nr.Voerså
Jens Peter Jensen solgte den 18 august 191o til Niels Chr.Peder
sen. Skifterets adkomst for Johannes Mellergård 22 sept.1965.

Kringelhedevej 8

matr.nr.17k
Otto Mønsted Larsen købte 21 febr.1964 og solgte til Tage Morten
sen den 18 april 1985.
17k 645 m2
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Matr.nr,3o Nr.Voerså

Søren Peter Christensen købte parcellen fra St.Rugtved den 13 jaT
nuar 191o for 5o kr.
Matr.nr.31

Simon Peter Jensen købte den 2o januar 1887 og solgte s.d. til
sin ugifte datter Ane Boline Simonsen.

Aksel Pedersen solgte den 21 febr.1942 til Anders Gade, skifteret
adkomst for Marie Kristine Andreasen og andre arvinger den 6 aprl
1977, der s.d, solgte til Leo Gade.
2
31a 5oo m
Matr.nr.32

Mads Jensen købte den 18 novb.1886 og solgte den 25 novb.1897 til
Jens Chr.Jensen med bygning for 3oo kr., der den 16 april 19o3
solgte til fisker Mads Peter Jensen for 3oo kr., der medfulgte 1
gris og 8 høns. Solgte den 9 marts 1916 en hede-og moselod matr.
32b for 2oo kr. Matr.nr.32 hører nu sammen med matr.nr.33 se denn

Matr.nr.32b

Mads Peter Jensen solgte en hede-og moselod til Jørgen Christense
den 9 marts 1916 for 2oo kr., der den 24 okt.1918 solgte til hus
ejerske Ahe Kathrine Marie Jensen, Voerså hede for 25o kr.
Matr,nr.33

Peter Mellergård købte den 16 januar 189o fra St.Rugtved for 3oo
kr., det han hidtil i leje hafte hus - men ikke selve huset(som
han tilsyneladen ejede) og den ved samme umiddelbare lod.
Ansine Kathrine Thomsen,f.Kristensen, der er enke fik adkomst
til huset den 23 januar 19o8 og gifter sig den 2 novb,19o9 med
daglejer i LI.Rugtved Johan Frederik Frantsen, der fik vielsesat
testen tinglyst som adkomst den lo decb.1914.
Tvangsaktion 18.8,
1922, overtaget af husmandskreditforeningen, der solgte den 24
januar 1924 til Jens Christian Marinus Jensen for 24oo kr., der
den 12 juli s.å. solgte til Chr.Peter Christensen for 26oo kr.
Henning Nielsen solgte den 5 sept,1983 til Erik Teglbo og Kirsten
Jensen, der den lo juli 1984 solgte til Dennis Poëmann.
33a
3o7 m^
32a 28o "

Aavænget 5
matr.nr.21a Nr.Voerså

Christoffer Jensen købte den 14 novb.1889 huset som hans moder
Karen Christensdatter havde beboet, fra St.Rugtved for 2oo kr. og
solgte den 29 sept.l9o4 til Søren Peter Christensen fra Lyngså
for 6oo kr. Moderen var da død.
Anne Marie Christensen solgte den 4 maj 1942 til Anders Kresten
Christensen, der den 25 august 1971 solgte til Kjeld Muller, der
den 12 febr.1981 solgte til Jytte Jensen og Olav L.Jensen.
21a 463 m2

Voerså Hedevej 9

matr.nr.21d mfl.
Christen Andreasen købte en del såkaldt huslodder fra St.Rugt
ved, vist nok i 1893, se løsøre 23.9.1897-11. Solgte til Niels
Johan Eriksen, for hvem ejendommen gik til tvangsaktion den 21
marts 19ol og her overtaget af kreditf. for mindre ejendommen
på landet, der solgte til Andreas Albertsen fra Faurholt for
17oo. Der den 28 juli 191o solgte til Jacob Sørensen, der den
lo juli 1913 købte flere parceller fra Srd.Strengsholt for 6.
5oo kr., men dette synes at være solgt fra igen.
Jens Sørensen solgte den 9 januar 1935 til Mejer Aksel Sørensen.
21d 1.3645 m2
N.B. Christen Andreasen købte 7 januar 1892 og
24c 1.5869 ”
29 novb.1894. Andreas Albertsen aktionsskøde 4
25c 1.3621 ”
novb,19o4, solgte 25 juli 19o7 til Jacob Edvard
26c 1.6274 ”
Jensen fra Volstrup for 19oo kr., solgte den 31
27c 1.5335 "
marts 191o til Ane Cathrine Jensen for 4ooo kr.
28c 1.6o23 "
og først herefter kommer Jacob Sørensen.

Matr.nr.21c mfl. Nr.Voerså
Peter Henrik Thomsen købte de såkaldte huslodder matr.nr. 21c 22b
24b 25b 26b 27b 28b 29b fra St.Rugtved den 26 januar 1893 for 5*_.
loo kr. Han var da ungkarl, men blev senere gift med Else og
solgte den 1 april 1934 til svigersønnen Verner Jensen.
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Havnevej 7

matr.nr.22a Nr.Voerså mfl.
Snedker Jens Peter Jensen solgte den 21 decb,19o5 til fisker
Hans Chr.Christensen for 225 kr. Jens Peter Jensens hustru hed
Gjertrud Mine, f.Jensen.

Marinus Christian Christensen solgte den 2o okt,1949 til Elisa
Haven, der den 29 okt,198o solgte til Erna Haven.
22a
781 m2
34a
717 ”

Matr.nr.25a 26a Nr.Voerså
Casper Jacoby Jensen købte den 12 juni 188o og solgte den 4 au
gust 1898 til fisker Christian Peter Jensen fra Aså for 15oo kr.
hvis arvinger den 28 april 1938 solgte til deres medarving Peter
Jensen. Skifterets adkomst for Nielsine Karoline Jensen 2o febr.
1974, der s.d. adkomst for Jens Chr.Herman Jensen.
25a
362 m2
26a 512 "

Matr.nr.25d mfl.

Christian Peter Jensen solgte den 7 juli 1921 til Jens Peter Jen
sen, adkomst for Nielsine Karoline Jensen 2o febr.1974, se 25a
25d
5o m2
26d 335 "
26e 9oo ”

Matr.nr.33b mfl*

Laurits Carl Christensen købte den 4 juni 1896 hedelodderne 33b
34b 35b fra St.Rugtved for 55o kr. og solgte den 27 august s.å.
til Christen Christensen fra Pilværn for 128o kr., hvis enke Jo
hanne Christine Christensen den 17 okt.l9o7 solgte til Carl Al
bert Jensen fra Volstrup for 175o kr,, nu også 36a, der den 29
febr.1921! skødet lyst 7 marts 1912 solgte til Jens Chr.Jensens
hustru Ane Kathrine Marie Jensen,f.Christensen som særeje for
19oo kr., der den 14 maj 1914 købte ca.7 td.land fra Sdr,Strengs
holt 43d 43e for 32oo kr.
Ane Kathrine Marie Jensen solgte den 27 juni 1928 til Carl Chr.
August Jensen, der den 2 febr,1967 solgte til Børge Jensen, Bent
Wohlgehagen og Poul Kirkegård Jensen, der den 3o maj 1974 solgte
til Ove Melgård.
34b

2.344§ m2

Ravnshave
matr.nr.23a Nr.Voerså mfl.

Ejendommen matr.nr.23 blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn
til 2 skp. 3 fjk. 1 3/4 alb. og gi. skatten var 3 rd. 12 sk.
Rasmus Simonsen købte den 5 febr.1863 og solgte den 9 juli 1874
til Jens Peter Christensen for 5oo rd. Jens Peter Christensen hav
de købt ejendommen matr.nr.4c den 5 decb.1872 af Lars Mikkelsen
(gi.skøde 12.9.1867). Ejendommene blev sammenlagt og kort tid ef
ter blev matr.nr.14d lagt til.

Jens Peter Christensen solgte den 3 august 1876 til Jens Peter
Sørensen.
Jens Peter Sørensen, der var gift med Kirsten Marie Mortensen
solgte den lo decb.1896! skødet tinglyst 31 okt,19ol til sønnen
Anton Marinus Sørensen for 39oo kr., der den 1 august 19o7 solg
te til Jørgen Christensen for 5ooo kr.
Jørgen Christensen solgte den 24 april 1956 til sønnen Ernst Emil
Christensen, efter hvis død enken Karen Christensen den 8 maj
1981 solgte til Vagn Nybro Christensen og Martha Andersen. Vagn
Nybro Christensen blev eneejer 15.1,1982.
Navnet Ravnshave er tinglyst lo.8.1944.

2.5107 m2
4c
14h
2.7944 ff
17i 10.4260 ft
23a
6.2282 ff
4oo
786 ÎÎ
4oba
3o7o tf

Hedevej lo

Voerså hede

matr.nr.4n mfl.

Jens Chr.Jensen havde ejendommen senest 4 april 1918. Chr.Marinus
Olsen solgte den 25 juli 1978 til Fridlev Heden Olsen

4m
4om
15k
15L
22c
38b
39b

7.62oo m
158 tt
23oo tt
5o8o tt
1.6o75 tt
1.3390 tt
1.3200 tt

2

Matr.nr,24 Nr.Voerså mfl.
St.Rugtved solgte den 19 okt.1893 et hus matr.nr.24a samt par
cellerne 22a 34a i Nr.Voerså til Jacob Carlsen for 35o kr.
Jacob Carlsen døde den 11 maj 1894 og enken Gjertrud Mine Jen
sen gifter sig den 11 novb.1898 med snedker Jens Peter Jensen
(Kok), der fik vielsesattesten tinglyst som adkomst den 28 juni
19oo og solgte s.d. til forpagter Jens Chr.Rasmussen, Kringelhede mølle for lo5o kr.

Jens Chr.Rasmussen, der da stod omtalt som karetmager, solgte den
16 sept.1926 til Anders Svendsen for 4ooo kr.
Svend Poulsen og Ernst Jensen solgte den 13 maj 1952 til Jens
Holger Nielsen, der den 22 marts 1965 solgte til Jytte Hegelund
der ifølge vielsesattest senere hed Jytte Andersen. Hun solgte
den 15 febr.1983 til Henrik Hegelund.
Meller Storevej 9
24a 42.2780 m2
3n
8.7210 ”

Dette er ravn ruskende forkert, men ejendommen står tinglyst un
der Nr.Voerså ejerlav.

Østkystvejen 341

matr.nr.24a Nr.Voerså

Jacob Garlsen købte den 19 okt.1893 et hus matr.nr.24a, samt par
cellerne 22a 34a i Nr.Voerså fra St.Rugtved for 35o kr.
Jacob Carlsen døde 11 maj 1894 og enken Gjertrud Mine Jensen gif
ter sig den 11 novb.1898 med snedker Jens Peter Jensen(Kok), der
fik vielsesattesten tinglyst som adkomst 28 juni 19oo og solgte
s.d. til forpagter Jens Chr.Rasmussen, Kringelhede mølle for lo5o
kr., der senere stod omtalt som karetmager og solgte den 16 sept.
1926 til Anders Svendsen for 4ooo kr.
Herdis Jensen solgte den 13 januar 1977 til Sigfred Stahlbaum.
2
24a 5oo m
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Havnevej 12

matr.nr.27a Nr.Voerså mfl.
Købm. 1*1.P.Madsen, Voerså købte den 15 juli 1897 et hus fra St.Rugt
ved for 55o kr., der den 18 april 19ol solgte parcellen 27d fra
og solgte(vist nok) samtidig huset til fisker Niels Peder Peder
sen for 15o kr..
Efter Niels Peder Pedersens død'fik enken Mathilde Fraciska Pe
dersen, f .Iversen adkomst til huset den 27 febr.1919, efter hvis
død huset ved skifterets adkomst kom til Jens Ferdinand Peder
sen den 9 juli 1931. Skifterets adkomst for Knud Pedersen 27 maj
1974, der den 8 okt. s.å. solgte til Harry Ottesen, der den 2o
januar 1984 solgte til Bjarne Mechlenburg.
27a 854 m2

Matr.nr.27d Nr.Voerså
Købm.M.P.Madsen solgte parcellen 27d til Søren Chr.Jensen fra Srd
Voerså den 18 april 19ol for 4oo kr., der den 31 okt.1912 solgte
til enke fine Kirstine Kristensen, f.Jensen for 5oo kr., der den
22 novb.1923 solgte til sønnen Jens Jacob Christensen for 3ooo kr
Skifterets adkomst for Valborg Christensen 2 januar 1958, der den
25 sept.1969 solgte til Sigurd Christensen.
27d
768 m2

Matr.nr.27e Nr.Voerså

Købm.M.P.Madsen solgte parcellen til fisker Jens Robert Julius
Jensen den 11 juni 1914 for 225 kr.
Skifterets adkomst for Elfrida Marie Kirstine Jensen 16 april
1963, der den 15 juni s.å« solgte til Peter Jensen, der den 18
juli 1974 solgte til Evald Trudslev, der den 14 januar 1977 solg
te til Mona Winther(senere Mona Sørensen) og Lars Hartmann Søren
sen, der den 3 april 1984 solgte til Holger Pedersen.
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Albæk-Voer sparrekasse

matr.nr.37a Nr.Voerså mfl.
Lars Peter Andersen, Nordost købte fra St.Rugtved den 9 febr.1893
for 2oo kr. og solgte den lo maj 19oo til købm. Laurits Peter Møl
1er, Lyngså for 25oo kr., der transporterer retten til skødet til
købm.M.P.Madsen, Voerså, der den 18 juli 19ol solgte til mølle
ejer Jørgen Christensen for 25oo kr., der den 25 s.m. solgte til
fisker Niels Peter Pedersen, men beholdte noget af jorden og solg
te den 15 april 192o parcellen 37c til bygmester Svend Svendsen
for 95o kr.
Age Hansen solgte den 7 marts 195o til Oskar Albertsen, der den
22 febr.1952 solgte til Thorvald Damsgård Thomsen, der den lo nov
1953 solgte til Peter Jørgen Pedersen, der den 31 maj 1956 solg
te til Jens Jørgensen, der den 12 febr.1969 solgte til Erik Lar
sen, der den 14 april 1978 solgte til Albæk-Voer sparrekasse.
28a 25 m2
37a 741 ”

Matr.nr.29a Nr.Voerså
Chr.Martinus Nielsen købte den 2o sept,19o6 og døde 25 januar 19??
2o, 41 år gi., enken Christine Nielsen,f.Henriksen fik adkomst
til huset den 12 august s.å. og solgte den lo novb.1921 til Mar
tin Chr.Thomsen, hidtil Mylund for 5.556 kr., men måtte den 28
sept.1922 tage ejendommen tilbage og solgte den 8 febr.1923 til
Ole Frederik Pedersen, Lyngså fælled for 4ooo kr., der den 11 ju
ni 1925 solgte til Maren Christensen for 48oo kr.

Maren Christensen solgte den 13 okt.1947 til Hans Christensen. In
grid Ammonsen + 11 andre arvinger overtog 21 januar 1982 og solg
te s.d. til Ole Jensen og Merete Jensen.
2
29a 4oo m

Matr.nr.29b Nr.Voerså mfl.

P.H.Thomsen solgte den 13 juni 1934 til Verner Jensen, der den
23 august 1963 solgte til Søren Morten Jensen, der den 5 decb.
1967 købte matr.nr.lc af Johannes Kristensen.
9.2012 m2
29b
3.9319 ”
lc

Matr.nr.35a Nr.Voerså mfl.

St.Rugtved solgte den 16 januar 189o en øst for vejen beliggede
huslod til Christian Mortensen for loo kr., der den 17 maj 1894
solgte til Mads Jensen fra Voerså for looo kr., der den 17 decb.
19o3 solgte til snedker Jens Jacob Jensen, der den 17 juni 19o9
købte parcellen 23b fra St.Rugtved for 5o kr. og solgte den 31
decb.1925 parcellerne 23d 35c til maler Jørgen Kristian Jensen
for 7oo kr.

Jens Jacob Jensen blev gift for 2. gang den 25 januar 1895 med
Petrine Pedersen. Solgte den 13 marts 1937 til Sigvard Jensen,
Oskar Kaj Jensen, Peter Vj.lly Jensen og Klara Jensen.
23b 1234 m2
35a lo49 "

Matr.nr.36b Nr.Voerså
Jens Peter Sørensen købte den 16 novb.1839 og solgte 21 febr.
1846! skødet tinglyst 13 januar 1876 til Jens Gregersen for 5o
rd., der skiftede efter sin 1. hustru Maren Christensdatter den
28 maj 1857, se af1,6.7.1876. Hans 2.hustru Maren Pedersdatter
døde den 21 maj 1868. Hans dødsbo solgte den 14 novb.1878 ved
aktion til Niels Johan Andersen for 36o kr., der den 17 marts
1881 solgte til Hans Peter Jensen for 7oo kr.! alt medfulgte und
tagen sælgerems senge-og gangklæder.
Jens R.J.Jensem og Charles Jensen solgte den 18 okt.1948 til
Svend Olesen, der den 16 sept.1953 solgte til Egon Madsen, der
den 26 novb.1959 solgte til Albert Andersen. Adkomst for Georgine
Amalie Andersem.28 febr.1967, der samme dag solgte til Anders
Peter Andersen.
36b 4oo rn

Matr.nr.36c Nr.Voerså

Ingrid A.Andersen og Carl J.Andersen solgte den 8 januar 1976 til
Bjørn Lundby Hansen.
36c 62o m2

ftvænqet 7
matr.nr,38a Nr.Voerså

Jens Peter Pedersen købte den 22 august 19o8 og tilskøder den 3
juni 1915 huset som gave for omsorgsfuld pleje til ungpige Marti
ne Pedersen, til overtagelse ” ved min død ”, den tidligere ejer
manglede tinglyst adkomst og i et tidligere skøde manglede matr.
nr. og hartkornsansættelse ! værdi 7oo kr., ejendomsskyld looo kr.
Martine Pedersen solgte den 4.4.1918 hedelodden 38b til Jens Chr.
Jensen, Voerså hede for 2oo kr.

Martine Pedersen fik adkomst tinglyst 3 juni 1915. Skifterets ad
komst for Martinus Olesen og Oda Andreasen 11 novb,1964! første
eneejer s.d.
38a 47o m2
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Matr.nr.4oa Nr.Voerså
Sognefoged Ander Chr.Andersen solgte den 11 febr.1915 til Jens
Jacob Carl Sørensen for loo kr.

Eigil Xhristensen 19 august 1963.
4oa 372o m^
17g 288o ’’
19?
682 "

Matr.nr.39a Nr.Voerså
Tämjer Peder Pedersen døde 27 okt,19oo og enken Ane Kathrine Eril
datter døde lo febr.l9o4. Arvingerne er grd. Lars Peter Pedersen,
St.Grønheden og Inger Marie Pedersen, der er gift med fisker Chri
sten Andreasen, der overtog huset den25 febr.l9o4, en tidligere
ejer manglede tinglyst adkomst.
Christen Andreasen solgte den 17 juni 192o parcellen 39b til Jens
Chr.Jensen, Voerså hede for 2oo kr.

Efter Christen Andreasens død kom huset ved skifteretsattest til
Martine Christensen,f.Andreasen 23 marts 1943, skifterets adkomst
for Karla Edith Sørensen, Kirstine Marie Madsen og Niels ChristiS
sen 26 marts 1975, der s.d. solgte til Knud Andersen.

Matr.nr.41a Nr.Voerså
Fælles gadejord, Voerså bymænd.
2
41a l.ol2o m

41b

Grd.Chr.Søndergård, grd.Jens Sørensen og fisker Jens Jacob Peder
sen, alle Voerså, sælger den 29 okt.1925, soæ befuldmægtige for
Voerså bymænd. en del af den såkaldte fællejord, nemlig det styk
ke der ligger øst for landevejen til lærer Lars Jensen Larsen i.ü
Holmsgård for 4oo kr.
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Lille Rugtved

matr.nr.la mfl.s.ø.

Lille Rugtved bestod oprindelig af en mindre gård der efter
den såkaldte landmåler matrikel fra 1688 blev sat i hartkorn til
1 td. 2 skp. 2 fjk. o alb. Efter 1844 matrikelen fik gården matr.
nr.29 sydøstlige del, Albæk sogn.
LI.Rugtved var fæstegård under Voergård og var fra begyndelsen
af forrige århundre fæstet af Jørgen Jensen, der den 4 okt.l8o6
blev gift med Maren Sørensdatter. Sønnen Jens Jørgensen(Kold),der
blev gift med Margrethe Madsdatter, fik LI.Rugtved i arvefæste
den 22 decb.1836, se lo.7.1862. Købte til selveje i 1843 for 3oo
rd.
Jens Jørgensen(Kold ) købte den 23 decb.1844! skødet tinglyst
15 januar 1845, 2 gårde i Sønder Fæbroen. Den Bertel Pedersen
sidt havde i fæste matr.nr.7 s.ø. gi.hartkorn 3-1-2-1J?, ny 3-31-2^, gl.skåtten 21 rd. 85 sk. og den Laurs Nielsen sidst havde i
fæste matr.nr,8 s.ø. gi.hartkorn 3-l-2-l^, ny 3-3-3-1-? gi.skat
21 rd. 85 sk., fra Voergård for en samlet pris af 23oo rd. Disse
2 gårde er i P. Christensens bag.x : Voergård : fejlagtig opført un
der,den mellemste del, Albæk sogn, se også afl.17,6.1875. Først
den 22 juni 1876 fik Jens Jørgensen indenrigsministeriets tilla
delse til at sammenlægge de 3 gårde, men det er vanskeligt at fo
restille sig at den egentlige sammenlægning ikke skulle være sket
på et enda noget tidligere tidspunkt.
Jens Jørgensen forsatte med at købe jord og lægge til LI.Rugt
ved, 11.8.1853, 27.7.1854 og 8.1,1858,se af1.31.1.1895, Men også
ejendomme der ikke egnede sig til sammenlægning havde hans interresse. Han købte således i 1844 en gård i Lyngså by, matr.nr.25,
der senere blev kaldt Købmandsgården(solgt igen 1853). Et par
mindre ejendomme i Faldt beholdte han det meste af sin levetid og
det er nærliggende at antage, at beboerne af disse kom ind under
begrebet ugedagsbønder og forrettede arbejde på LI.Rugtved for
huslejen.
Alt synes at lykkedes for Jens Jørgensen, der til fulde for
stod at udnytte de opadgående konjukturer. Lidt anderledes udfor
mede hans privatliv sig. En søn, der ved hjemmedåb fik navnet
Niels Peter Jensen blev født lo novb.1837, men døde inden dåben.
En datter Karen Marie Jensdatter blev født i 1833 og Else Marie
i 1839. I 1857 opdage Jens Jørgensen til sin store forskrækkelse
at Karen Marie, der da var 24 år, var begyndt at gå „ i høet ”
med een af gårdens karle Niels Simonsen. Karlen blev omgående fyret(og flyttede til Kvisselholt) og Karen Marie fik besked på at
den slags gjorde bedre folks døtre ikke, men skaden var sket og
den 2 maj 1858 nedkom hun med en søn, der ved dåben fik navnet
Niels Peter Jensen. Karen Marie måtte lide den forsmædelige tort
at i kirkebogen at blive omtalt som et fruetimmer. Faddere ved
dåben var tjenestefolk fra LI,Rugtved. Den 25 okt.1868 døde den
yngste datter Else Marie, 29 år og stadig ugift.

Karen Marie Jensen fik senere en genopblomstring, for den.5
juli 187o blev jomfru Marie Jensen(Jørgensen) fra LI.Rugtved,
37 år,f.14.4.1933, gift hjemme i huset, med enkemand, sognefoged
og kroejer Kristen Hansen(Christensen ), Voerså Kro.

Jens Jørgensens hustru Margrethe Madsdatter døde lo maj 1875,
72 år gammel og den 5 januar 188o skrev han testamente, se 2.9,
1886-6.

Jens Jørgenses testamente lød „ i samtykke med kroejer Chr.
Christensen, Voerså, der er gift med min og afdøde hustrue dat
ter og eneste livsarving Karen Marie Christensen,f.Jensen, be
stemmer jeg,- alt skal tilfalde Niels Peter Jensen, søn af oven
nævnte datter, mod at han betaler sin moder 60.000 kr.”. Jens
Jørgensen døde den 7 maj 1885 og Niels Peter Jensen overtog LI.
Rugtved den 2 sept.1886.
Lille Rugtved brændte i 1888 og Niels Peter Jensen opførte
s.å. de store rummelige bygninger som består enu. Den 27 august
19o8-53 mageskiftede han jord med StTRugtved og fik et netto
areal på 56 td.land, mod at betale 15.922 kr. 75 øre! det var
matr.nr. la 4d 9a loc 2c. Niels Peter Jensen købte den 16.3.1918
et areal på 38-j td.land fra Krogen for 26.845 kr., men solgte
gården forinden skødet blev skreven, men den nye ejer fuldførte
handlen og samtidig solgte han 32^ td.land til flåds Chr.Hansen,
Sønderkjær for 7oo kr. pr. td.land= 22.642 kr. Han solgte den 27
juni 1918! skødet tinglyst 11 juli s.å., til Chr,Nørkær Sørensen,
Agersted for 238.155 kr.

Anders Christian Nørkær Sørensen, der var gift med Ane Chri
stine Sørensen,f.Vognsen, havde i et par år ejet Kringelhede og
tjent godt på højkonjukturen under 1.verdenskrig, men kom efter
hånden i økonomiske vanskeligheder. Fra den 11 maj 1922 har vi
et overblik over hvordan et jævnt proprietær par boede på den tid.
Kontoret :

1 skrivebord, egetræsmalet
1 skrivebordsstol med gråligt betræk
1 spisebord med plader
4 spisestuestole med imiteret læderbetræ
1 sybord
1 tobaksbord f( egetræ )
1 bogreol, egetræsmalet
1 chaiselongue med gråligt plysch
1 grønblomstret gulvtæppe
1 messinglampe(hængelampe )
Store Nordiske Konversations-Leksikon(16 bind)
Troels Lund: Dagligt liv i Norden (4 bind)
5 bøger af Selma Lagerløf
lo”
af Jonas Lie
4
”
af Zakarias Nielsen
2
”
af Bjørnstjerne Bjørnsson
4
”
(Danske Gårde)
1 maleri i forgyldt ramme(gården ” Lille Rugtved ”)
1
”
”
”
( Sø og Skov)
1 Fortepiano(Aalborg Pianofabrik)

Dagligstuen :
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1

salonbord, ovalt, mørk mahognimalet
sofa, polstret med plysch, rødt
stole med rødt plysch
lænestol med rødt plysch
mahognifineret skrivebord
messing-hængelampe
lille egetræs-blomsterbord
blomsterstativ, egetræsmalet
lille kurvebord
lysegråt gulvtæppe med små røde blomster
puf med rødt klæde
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Spisestuen :
1 bord med egetræsplade med løse plader af fyrretræ
lo spisestuestole med imiteret læder
1 buffet med spejl, egetræsmalet
1 anretterbord, egetræsmalet
1 amagerhylde
”
1 chaiselongue med mokkaplysch
1 hængelampe

Det lille kontor:
1
1
4
1

egetræsmalet skrivebord med 5 skuffer
ovalt bord, brunmalet
stole med plyschsæder
sofa med plyschsæde og ryg, mahognifineret

Sovekammer :

1
1
1
1
2

linnedskab, hvidmalet
toiletmøbel, hvidmalet
servante,
”
natbord,
”
stole

Børneværelse :
1 servantebord, brunmalet
4 stole
1 brunmalet skab

1. Gæstekammer :
1 sengested med fjedermadras, skråpude og langpude, 1 underdyne,
1 overdyne, 2 hovedpuder
1 sengested med samme tilbehør
1 sofa med grønt betræk
1 egetræsmalet bord
1 servantebord, hvidmalet
2 stole med rørsæder

2, Gæstekammer ;

1 sengested, egetræsmalet, med fjedermadras, skråpude og langpude
1 underdyne, 1 overdyne og 2 hovedpuder
1 bord, mahognimalet
1 servante
”
2 stole med rørsæder
Entreen :
1 mahognimalet bord
1 spejl med stor mahognifineret ramme
1 ponnyvogn
6 duge og 24 servietter
1 porcelains spisestel til 24 personer, hvidt med små røde roser,
med 2 terriner, 4 stegefade, 4 kartoffelfade, 4 saucskåle, 4
ragoutfade, 24 dybe tallerkener, 24 flade tallerkener, 24 des
sert tallerkener
1 kaffestel til 24 personer, hvidt med små blå blomster, med kaf
fekande, sukkerskål, flødekande, 24 par kopper og 24 desserttallerkener, 2 kagefade
4 hvide vandstel

316

4 glasskåle, 24 ølglas, 12 vinglas og en vinkaraffel, 2 glaskan
der med sleben glas
1 sølv-kaffekande med sukkerskål og flødekande, samt bakke
12 sølv-spiseskeer
12 sølv-dessertskeer
24 sølv-theskeer
12 sølvgafler
3 brunmalede klædeskabe
1 dobbelt klædeskab
2 kørepelse
1 herrecykel(Express) og 1 drengecykel
1 stueubr(regulatoruhr)

Ja, der var ikke meget for antikvitetshandlere at komme efter,
men mange vil sikkert nikke genkendende, det var nemlig ikke alle
selv store hjem der var proppet med gode gamle ting.
Havde gårdens ejer økonomiske problemer at slås med,så havde
gårdens'staldkarl Carl Chr.Andreas Nielsen problemer af en helt
anden art at slås med. Han var bleven indlagt på sidsygehospitalet ” Råmosegård ” ved Århus på Albæk kommunes regning og i den
anledning blev der den 1 juni 1922 foretaget en registrering af
hans ejendele af Niels P.Nielsen og A.J.Christensen og det var ik
ke småting de fandt,

1 overfrakke 35 kr., 2 sæt blåt tøj 2oo kr., 1 stortrøje 2o kr
1 regnfrakke 25 kr., 1 sæt sommertøj 25 kr., 1 sæt daglig tøj 5o
kr., 2 par støvler 25 kr., 1 par skaftestøvler 2o kr., undertøj
og linned 5o kr., 1 skab 1 kuffert 25 kr., 1 sparrekassebog i
Lanbosparrekassen i Aalborg 4.189 kr. 96 øre, kontant 56 kr., . ialt 4.721 kr. 26 øre. Hvilken skæbne denne mand havde haft lader
sig ikke opklare, men det er sikkert at han ikke havde været -i
staldkarl alle dage.
Den 29 juni 1922 gik Lille Rugtved til tvangsaktion og her køb
te et konsortium bestående af gæstgiver Chr.J.Christiansen, Ager
sted, mejeriejer K.Olsen Sletten, Agersted, grd.Søren Larsen, Mel
lerkjær, proprietær Johan Thøgersen Møller, St.Ravnholt, proprie
tær Ludvig Christensen, Stadegård for 152.3oo kr. Der efter at ...
havde solgt en del jord fra bla, til 2 statshusmandsbrug, se lo.
1.1924, solgte til Jens Peter Christensen Korslund for lÉo.ooo kr
se 15.2.1923-3862. Nørkær boede siden på Christianshåb ?
Korslund købte den 17 maj
Nielsen, Sønderlund i Ulsted
solgte enken Bolette Jørgine
1941). Da Korslund købte var
alet 15o td.land.

1923 parcellen 12e s.ø. af5 Niels
for lo.ooo kr.
Efter Korslunds død
Korslund til K.B.Kjeldsen(vistnok i
gården på 175 td.land og nu var are

K.B.Kjeldsen solgte omkring 197o til sønnen Ib Kjeld Burskov
Kjeldsen og flyttede til Øster Vrå. Den nuværende ejer Poul Ja
cobsen købte gården ved tvangsaktion. Skødet tinglyst 29 maj 1984

Skovenggård

matr.nr.Ib mfl.s.ø.

Jens Larsen købte de første parceller den 22 juli 1875 og fort
satte herefter med mageskifter og tilkøb af jord. Han købte såle
des den 27 august 19o8-66 parcellerne 13g 14g 15i 16n 46e s.ø. af
Ole Rasmussen, St.Rugtved for 2ooo kr.(havde oprindelig hørt til
LI.Rugtved).
Jens Larsen, der var gift med Maren Larsen,f.Sørensen solgte
den 12 juni 1924 til sønnen Johannes Larsen til overtagelse 1 ju
li 1925 for 34.2oo kr., herunder aftægt, der blev kapitalliseret
til 7.7oo kr. og 2ooo kr. til hver af sine 7 søskende. Skødet
tinglyst lo sept.1925. Solgte den 8 august 1966 til Holger Larsen
lb
14g
48d
24c
36c
55f
56c

13.4130 m
2.6440 n
1249 T!
5.8673 lf
36oo ff
2.2321 ff
3688 ff

Skovengen
matr.nr.le mfl.s.ø.
Niels Peter Pedersen købte den 4 april 1889 fra St.Rugtved den
ejendom hans forældre Peder Chr.Pedersen og hustruen Maren Bertelsdatter ifølge fæstebrev af 28 decr.1857 har ifæste for livs
tid, for 2ooo kr«, ca.5 td.land med påstående bygninger, men fæ
stebrevet var stadig i kraft sålænge forældrene levede.

Efter Peder Chr.Pedersens død afstod enken fæstet mod at få af
tægten sikret og Niels Peter Pedersen fik skøde på ejendommen den
1 marts 1894. Han købte jord til den 28.7.1898, 14.12.19o5, 19.11
19o8 og mageskiftede den 24 nobv,191o med arinus Pedersen fra
Agersted. Arealet var 132o5o kvr.alen.

Marinus Pedersen solgte den 13 decb.1917 til Anton Pedersen,
Fjemb hede for lo.ooo kr,, der købte jord til den 25.9.1919 og
9.10.1919. Ejendommen bestod nu af matr.nr.le 56c 55f 36c 5ob s.ø
Anton Pedersen solgte den 5 juni 1924 til landmand Jens Ingvard Pedersen, Agersted skov for 2o.8oo kr.

Lydia Margrethe Thomsen solgte den lo april 1974 til Ove An
dreasen.

Agerstedvej 26

le
5ob

5729 m2
912 "

318

Søndervanq

matr.nr.If mfl.s.ø.

f-')

Ql® Rasmussen, Store Rugtved solgte den 15 decb.l91o den sid
ste rest af fælled ca. 2o td.land til ungkarl Chr.Peter Sørensen.
Arealet var 277ooo kvr.alen og prisen 6.529 kr. 28 øre.
Der medfulgte 5 gulve af den nordlige lade, regnet fra vester
ende og resterne af den såkaldte fælledladen, og i hvert fald alle de sten som findes der + 15 td. broget havre, 5 stk. gran til
bjælker, loo stk. ege hegnspæle og lo stk. egepoge til broer over
grøfter.

Chr.Peter Sørensen solgte den 3 juli 1913 til Jens Chr.Larsen
for 15.25o kr., skødet tinglyst den 17 juli s.å., solgte den 21
marts 1918 til Hans Jørgen Johansen fra Skellet for 3o.ooo kr.,
ejendommen var da kaldet Rugtved fælled. Johansen solgte den 15
august s.å. til Chr.August Jørgensen, Birkemose for 31.9oo kr.

Chr.August Jørgensen købte den 14 august 1919 parcellen lp og
den 1 juni 1922 mageskiftede han parcellen Ir med Ahlmann Viggo
Nielsen og får parcellen lo i stedet og solgte den 18 juli 193o
til Søren Marinus JacobsenT
Moselundsvej 17

lf
lo
lp

7.2o4o m^
3.7o56 "
5.9584 "

Vestervang

matr.nr.lg s.ø.

Hans Edvard Schjoldann købte den 11 okt.1917, kaldet Rugtved
fælled, og solgte den 19 sept.1918 til Mads Chr.Hansen, Sønderkjær for 32.ooo kr., der den 28 august 1919 solgte til Morten Pe
ter Mortensen for 36,ooo kr., der den 2 april 1959 solgte til
Christian Jensen.
Moselundsvej 15

Fynbovej 6
matr.nr.Is s.ø.

Landarbejder Valdemar Nielsen Christensen Gade købte parcellen
ls s.ø.,fra LI.Rugtved den lo januar 1924 for 725 kr. pr. td.land
12 td.land for 8,4oo kr., statslån.

Hansioe Gade solgte den 4

novb.I960 til Aksel Viggo Gade.
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Moselundsvej 21
matr.nr.li mfl.s.ø.

Laurits Christian Ingvard Martin Christensen af Faurholt i Al
bæk sogn købte parcellerne li 2b 18c fra St.Rugtved den 13 januar
191o for 3oo kr, pr. td.land, ialt 4.66o kr. 28 øre. Uden veder
lag medfølger de nødvendige kampsten til parcellens bebyggelse,
46 alen løbende fra den østlige ende af St.Rugtveds kohus, skal
fjernes inden 1 august s.å., indvidere medfulgte 8 td.blandsæd og
15o pund markfrø. Købte den 13 juli 1916 parcellen matr.nr» lo.
og solgte den 26 sept.1918 til Ahlmann Viggo Nielsen fra Faurholt
for 32.000 kr.

Ahlmann Viggo Nielsen mageskifter den 1 juni 1922 med parcel=t
len lø og får matr.nr.Ir i stedet og solgte den 3 juli 1924 til
Anton Pedersen fra Agersted for 28.ooo kr«, der den 24 juni 1926
solgte til Marinus Pedersen, Bredholtskov i Ørsø for 26.ooo kr.,
beholdte 1 petroleumsmotor, 1 kværn, 1 tærskemaskine, samt heste
gang og købte derefter Marinus Pedersens ejendom i Ørsø.
Astrid Emalie Pedersen solgte den 27 august 1969 til Niels Pe
ter Jensen, der den 21 maj 1976 solgte til Gustav Pedersen.

Fælledmark
matr.nr.lt s.ø.
Landarbejder Peder Christian Pedersen købte parcellen fra LI.
Rugtved den lo januar 1924 for 775 kr^ pr. td.land, arealet var
11 1146/14000 td.land, eller 6.6080 m , og prisen 8.274 kr., stat
lån.
Kristine Mølgård Pedersen solgte den 28 maj 1973 til Vilmarth
Sandø Kristensen, tvangsaktion 5,2.1976, til Egon Badstue Jørgen
sen den 31 august 1976.

)

Nyholm
matr.nr.lu s.ø.

Gunner Jensen solgte den 25 febr.1944 til Erling Jensen, skift
rets adkomst for Dagny Jensen 3o sept.1977, solgte s.d. til Søren
Holm Christensen.
Fynbovej 11
lu 8.7170 m2
12k 1.6E55O "

Ruqtvedholm
matr.nr.lv s.ø.
Poul Jensen solgte i 1945 til Frode Pedersen. Edel Johanne Pe
dersen solgte den 29 maj 1972 til Henry Christensen, der den 12
novb.1984 solgte betinget til Søren Holm Christensen.

Fynbovej 15
lv 8.7170 m2
17k 1.9200 "
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Krogsuana

matr.nr.2c mfl.s.ø.
Ole Rasmussen, St.Rugtved solgte den 23 febr.1911 parcellen
matr.nr.Ile s.ø. til arbejsdmand på St.Rugtved Albert Andersen
for 5ooo kr. Uden vederlag medfulgte resten af St.Rugtveds nordre
lade, 3 gulve, et ca.8 alen påvist bindingsværkshus og et påvist
brændehus, alt samme steds beliggende +
td. broget havre og 75
pund markfrø.

Albert Andersen mageskifter den lo august 1911 med Chr.Chri-_c
stensen, der den 7 maj 1914 solgte til Johannes Pedersen fra
Sdr.Dam for 12«8oo kr., der den 29 juni 1916 solgte til landmand
Chr.Fischer Rasmussen, hidtil Melholt for 14.8oo kr.

Chr.Fischer Rasmussen mageskifter den 11 juli 1918 med et kon
sortium og får Sigen, eller Sigården i Lyngså. Konsortiumet solg
te straks til Niels Jensen Madsen, Voergårds mark for 14.ooo kr.,
der den lo januar 1924 købte parcellerne 2c 18b s.ø, fra LI.Rugt
ved for 7oo kr. pr. td.land, areal: 11 1146/14ooo tdl., pris 7.
757 kr.
Niels Jensen Madsen solgte den 31 januar 1924 til Ejnar Lau
rits Larsen, Rosenhave for 28,ooo kr. Ejendommen var da kaldt
Kammershvile.

Ejnar Laurits Larsen solgte den 2o august 1963 til Erik Schjol
dann Jensen, der den 2o april 1976 solgte til E.Engelbrechtsen.

2c 5.0119 m
loelo.4584 "
18b 1.5642 "

2

Moselundsvej 13

matr.nr.8d s.ø.mfl.

M.Sønderkær solgte den 7 april 1927 til Silius Emil Svendsen,
der den 13 juni 1929 købte parcelln 8e af M.Christensen og solgte
den 27 juli 1964 til Gunnar Clausen.

Haraidsminde
matr.nr.7d s.ø.mfl.
Svend Peter Valdemar Svendsen købte parcellerne 7d 7n i 1926,
fik den 31 marts 1927 bevilget statslån.

Ualdemar Svendsen, der var gift med Bendine Svendsen,f.Rasmus
sen solgte den 1 okt.1958 til Svend Svendsen, skifteretsadkomst
for arvingerne 17 juli 1882, der den 5 okt.s.å. solgte til Jens
Madsen og Lene Nielsen.

7d

36o8 m^

Østkystve.jen 399

Engholm

matr.nr.2a s.ø.mfl.
Ole Rasmussen, St.Rugtved solgte den 27 august 19o8 i henhold til
kontrakt af 26 juni 19o7 et areal på 22 59oo/14ooo td.land for
45o kr. pr. td.land til Voersåkrog og i henhold til kontrakt af .
11 novb,19o7 et areal på ca,3o td.land for 12,ooo kr., der samlet
udgjorde beløbet 22,o89 kr. 64 øre

Erik Schjoldann Jensen 29 decb.1971
2
2a 9.9290 m
12b 1.6550 ”
13b
66oo "

Inoersminde

matr.nr.2e s.ø.
Chresten Schjoldann købte 3 novb.1964, areal: ll.o32o m
Østkystvejen 395

Matr.nr.4f s.ø.mfl.

J.O.Madsen solgte den 5 novb.1938 til Peder Christensen, der den
22 august 1967 solgte til Poul Skølstrup.

4f llf, lyst fredskov ifølge skøde fra 5.11.1938.
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Sørå skole
matr.nr.3 s.ø.

Albæk-Voer sogneråd solgte den 27 juli 19o5 parcellen 3b til Jens
Chr.Rasmussen fra Sørå for 1.164 kr. 43 øre.
3c 3d 3e til Iver Peter Jensen, Vestergård for 2.537 kr. 89 øre
3f til Svend Svendsen fra Sørå for 1.722 kr. 68 øre

Sognerådet solgte den 28 maj 1957 matr.nr.3a til Erik Jensen.

3a

4887 m^

T veden
matr.nr.5 og & s.ø.

Gården Tveden er oprettet ved sammenlægning af to fæstegårde
under Voergård! Øster- og Vester Tveden, der efter 1844 matrike
len samlet var sat i hartkorn til 13 td. 1 skp. 3 fjk. 2 1/4 alb.
og gammel skatten var 62 rd. 63 sk.
Godsejer Morten Leth Hastrup, Kokkedal købte den 17 juli 1844!
skødet tinglyst 8 okt.1846,begge gårdene for 47oo rd. og solgte
den 17 juli 1856! skødet tinglyst 13 januar 1859, til gårdens
forpagter Thomas Severin Buhl, der var gift med hans niece Ceci
lie Christine Opitius.

Morten Leth Hastrup købte^i\1828”Kølskegård, men landbrugskri
sen efter statsbankerotten kradsede stadig og da han solgte i 18^
36 kunne han knap og nap holde skindet på næsen. I 1838 købte han
Kokkedal i Øster Han herred og her tjente han, dels ved udstyk- i
ning, men navnlig ved det derefter følgende konjunktur opsving,
en formidabel formue. Hans søster Vilhelmine Christiane Hastrup
blev gift med toldkasseren i Odense, kammerråd Opitius. Deres dat
ter Cecilie Christine blev gift med Thomas Severin Buhl og efter
kammerrådens død flyttede Vilhelmine Christiane Opitius,f.Hastrup
til Tveden, hvor hun døde den 29 sept.1847, 75 år gammel. Der er
således grund til at antage, at det var for at hjælpe familien,
mere en for personlig vindings skyld Hastrup købte Tveden, Efter
at havde solgt Kokkedal flyttede Hastrup til Blæsinge i Sverrig.
Thomas Severin Buhl havde forpagtet Øster Tveden fra ca,1841
og Vester Tveden fra 1843 og blev som nævnt ejer den 17 juli 1856
Han bortforpagtede fra den 1 april 1865 gården til sønnen Carl
Frederik Ferdinand Opitius Buhl for 9 år, med forkøbsret til går
den for 24.000 rd.
Forpagteren var frit stillet med hensyn til
driften, dog måtte han kun tage 4 langstråede afgrøder i rotatio
nen og kun tage rug på de merglede furer. Udlægsmarken skulle besåer med 8 pund rødkløver, 4 pund hvidkløver, 4 pund timothefrø
og 4 pund rajgræsfrø pr. td. land,
l/lo del af besætningen skul
le fornyes årligt med kælvekvier, se 25.1,1866. Thomas Severin
Buhl døde den 15 novb.1866, 68 år gammel og Cecilie Christine
Buhl,f.Opitius døde 6 marts 1873, 67 år gammel. Der var lo børn
i ægteskabet«

Carl Frederik Ferdinand Opitius Buhl fik Tveden udlagt til
fuldkommen ejendom den 27 febr.1868 for 24.45o rd. Der var en
prioritetsgæld på 17.ooo rd. Han forpagtede Albæk præstegård fra
1 maj 1868,se 9.7,1868. Var sognerådsformand i mindst 1 periode.
C.F.F.O.Buhl døde den 25 novb.1892 og enken Karen Buhl,f,Lar
sen, eller Nielsen fik adkomst til gården den 29 juni 1893, men
døde kort tid efter og Buhis yngre broder overretssagfører Adolf
Thorvald Buhl, Randers som executor testamenti i fællesboet solg
te den lo sept.1893! skødet tinglyst .21 decb. samme år, til gre
ve Johan Adolf Ahlefeldt-Laurvig for 9o.ooo kr. Da køberen først
fyldte 25 år den 31 okt, samme år, tiltrådtes kontrakten af hans
kurator og fader forpagter grev Christian Conrad Ahlefeldt-Laur
vig, Ny Hammelmose. Afdødes børn med læreinde og husbestyreinde
forbeholdte sig ret til frit ophold på ejendommen til 1 okt.
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Tveden bestod ved salget af foruden matr.nr. 5 og 6, sydøstlig
del, Albæk sogn også af moseparcellerne 15c 19e i Voer sogn og de
lo januar 19o8 købte greven den såkaldte nordre strandeng fra St.
Rugtved for 4oo kr. pr. td.land, der var ca.3o td.land og prisen
blev 11.560 kr., matr.nr.12b 13b 18b 19b s.ø.

Kaptajn,greve Johan Adolf Ahlefeldt-Laurvig, der var gift med
Agnes Marie,f.Lorentzen solgte den 31 august 1942 til svigersøn
nen løjtnant Erik Ployart Wetche, der den 28 april 1965 solgte
til sønnen major Johan Arthur Ployart Wetche.

5
59.4338 m2
6a 63.6610 "

Villa Rugtved

matr.nr.4a s.ø.mfl.
Ole Rasmussen solgte den 1 febr.1929 til G.Hjorth, der den 21
sept.1956 solgte til Volmer Lind, der den 12 marts 1958 solgte
til A/S Doris Lind, se 12m

ln
4a
11b
lp

19.3720 m
3.6439 !»
15.3501 tf
14.1580 ff
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Kroqen
matr.nr.il s.ø.mfl.
Krogen blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 2 td. 5
skp. 3 fjk. 2^ alb, og gi.skatten var 13 rd. 68 sk.
Krogen var fæstegård under St.Rugtved og havde været fæstet af
Jacob Jørgen Heilesen, da Johan Henrik Ahnfeldt den 22 juli 1875
bortfæstede til sønnen Anders Stenild Ahnfeldt for livstid. Den
19 febr.1891 lyses der fredskovspligt på over 4o td.land.

St.Rugtved solgte den 21 decb.1893 til Jens Chr.Madsen for 14.
ooo kr., også 4b, se løsøre., der den 27 august 19o8 mageskifter
jord med St.Rugtved og fik et netto areal på ca.2o td.land, mod
at betale 8.216 kr., fik matr.nr.4e 9b loa lid. Solgte den 1 au
gust 1918 hele parcellen 4b og noget af 11a til Hedegård for 14.
75o kr. og solgte den 13 febr.l919(købekontraktl6.3.1918) parcel
lerne 4e loa 9b m.m.(det tilkøbte fra St.Rugtved) til Lille Rugt
ved for 7oo kr. pr.td.land. Areal 38 49oo/14ooo td.land = 26.845
kr« Jens Chr.Madsen købte den lo januar 1924 et areal på 24 2oo7/
14ooo td.land af det konsortium der en kort overgang ejede LI.
Rugtved for 775 kr. pr. td.land = 18.711 kr, 7o øre.

Jens Chr.Madsen var den 28 okt.1892 bleven gift med Karen
rie Larsen fra Nørkjær i Torslev sogn, efter hans død solgte
ken den 17 marts 1934 til sønnen Niels Ejnar Madsen, der den
marst 1952 solgte til Thomas Thomsen, der den 13 august 1979
te til Poul Thomsen.

Ma
en
18
solg

Krogenvej 7
4e
9b
lod
lid

8.6959
118
4.4230
39o

m2
"
"
"

matr.nr.11c

St.Rugtved solgte parcellen til Jens Peter Jensen, Heden den
17.7.19o2 for 18oo kr.+ loo kr. til dækning af handelsomkostnin
ger, der medfulgte 5 egepæle af 6 alen og 4 egepæle af 3 alen,,
hører under 26d Agersted, Voer sogn.

Matr.nr.12i s.'ø.

C.Knudsen solgte den 22 marts 1935 til Inger Kristine Madsen,
der 26 okt.1963 solgte til Niels Christensen, der 13 novb.1984
solgte til Karsten Larsen.
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A/S Doris Lind
matr.nr.12m s.ø.mfl.

Otto Schjoldan solgte 12m til Volmer Lind den 16 okt.1945, der
den 23 marts 1946 købte lig 15j af Agnes Kirstine Svendsen og
solgte 12 marts 1958 til A/S Doris Lind, se ln mfl.
12m 23.4170 m2

Fæbroen skole
matr.nr.7i s.ø.

LI.Rugtved skænkede parcellen hvorpå skolen er bygget til Albæk
sognekommune den 1.2.1923-37o4.

Smed i Fæbroen

matr.nr.7L s.ø.
Chr.Nørkær Sørensen, LI.Rugtved solgte parcellen 7k til gæstgiver
Chr.J.Christiansen, Agersted den lo.6.192o for 1765 kr. 7o øre, .
der den 1 juli s.å. solgte til lærer Knud Nielsen, der den 15 jul
1921 solgte parcellen 7L til smed Kr.Madsen for 4oo kr., der byg^
gede og solgte 3 april 1924 til smed Hans Otto Søndergård for 9.
2oo kr., der den 5 febr,1925 solgte til smed Peter Rasmussen for
lo.5oo kr.

Peter Rasmussen solgte den 26 okt.1936 til Jens Ludvig Jensen.
7L
788 m2

matr.nr.12e 12h Kringelhede solgte-den 18.1.1917-3244 til grd.
Martin Christensen, Aså for 525 kr. pr. tdl. = 11.774 kr. 62 øre

Voersåkrog
matr.nr.12a s.ø.mfl.

Voersåkrog blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 6 td. 1
skp. 2 fjk. 2 alb. og gammel skatten var 47 rd. 77 sk. Der har i
årenes løb været købt jord til og solgt jord fra flere gange.Går
den har været selejergård siden 1717 og ejet af slægten Schjoldan
siden 1745 -, enda i direkte agnatisk linie. Et vistnok helt ene
stående tilfælde i Sæby kommune.
Axel Jørgensen Schjoldann, døbt 3 maj 17o3, gift 13 juni 1726 med
Ursula Cathrine Johansdatter Winther. Købte Voersåkrog i 1745,dø
de 15 maj 177o. Ursula Cathrine Jahansdatter Winther døde i Voer
såkrog 3 marts 1791, 85 år gammel.

Hans Axelsen Schjoldann, født i Voersåkrog 13 febr.1748, gift 6
sept.1775 med Johanne Andersdatter Mørk. Overtog formentlig Voer
såkrog efter faderens død i 177o, Døde 1 maj 1825. Johanne Anders
datter Mørk døde 12 april 185o, 95 år gammel, årsåg alderdom.

Jens Jacob Schjoldann født 5 juni 1793, gift 15 novb.1822 med
Kirsten Nielsdatter. Overtog Voersåkrog i 1823. Døde 24 sept.1854
Kirsten Nielsdatter døde 27 januar 1872, 75 år gammel.
Hans Jensen Schjoldann, født 1 juni 1823, købte Voersåkrog 2o
marts 1851, gift 26 okt.1852 med Else Christensdatter fra Bækshede(nu Engbækgård), født 7 maj 1822. Hans Schjoldan døde 18 febr
19o2.

Christen Schjoldann født 16 august 1859, gift med Inger Andersdatter, købte Voersåkrog 16 okt.1885 for 11.3oo kr., iberegnet
aftægt til forældrene. Ejendommen bestod af foruden nr.12a, matr.
nr.23 og 25. Solgte den 8 sept.l9o4 den sydligste del af 12a,
matr.nr.12c, godt 21 td.land til Jens Peter Nielsen, Louisesminde for 35o kr. pr.td.land= 7.6o4 kr. 5o øre og den 13 august 19o8
solgte han parcellen 12g ca.9 td.land og 25a ca.2 td.land til Ma
rinus Pedersen, LI.Hedegård for 3.466 kr« 8o øre.
Købte den 27
august 19o8 ca. 52 td.land fra St.Rugtved for 22.o89 kr. 64 øre,
den såkaldte
sydlige strandeng, matr.2, 1-2-1-^. Solgte den 17
sept,19o8 parcellen 12f til Søren Chr.Jensen, Sønder Voerså hede
for 4oo kr. og 12e 12h til Kringelhede for 4oo kr. pr.td.land,
var 313990 kvr.alen = 8.971 kr. 14 øre og 12d til Lars Chr.Peder
sen Sørålund, en særskildt beliggende hedelod på ca.7o td.land
(hvorfor dog aldeles ikke garanteres) for 6.5oo kr. Christen
Schjoldann døde den 12 sept.1921, 62 år gammel og enken Inger
Schjoldann,f.Andersen fik adkomst til gården den 21 juni 1923.
Otto Schjoldann født 2 januar 1896, gift med Edel Møller,født 22
april 19o4, datter af købm.Laurits Peter Jacobsen Møller, Lyngså,
købte Voersåkrog af moderen Inger Schjoldann,f.Andersen den 1
okt.1938.
Knud Christen Schjoldann købte Voersåkrog af faderen Otto Schjol
dann den 15 okt.1968.

12a
2f

58.1263 m2
7.7518 »
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Voersågård
matr.nr.13a mfl.s.ø.

Peder Christensen, der formentlig havde en slags arvefæsteskø
de på Voersågård, bestemte i sit testamente af 24 marts 1824 at
Hans Christensen skulle arve ham.
Hans Christensens første hustru Anne. Jensdatter døde i 183o
efterladen 3 børn. Han giftede sig derefter med Ane Marie Mørk.
Han købte ejendommen matr.13a s.ø., der i ny hartkorn var sat til
2 td. 5 skp. 3 fjk. 2 3/4 alb. og parcellen 15e, den 24 febr.1844
skødet tinglyst 29 i s.m. Han havde året før søgt og fået krobe
villing og ejendommen blev herefter kaldt Voerså Kro.
Hans Christensen købte den 13 juni 1854, skødet lyst 1 januar
1855, en mindre ejendom matr.nr.22 s.ø.,som blev lagt til Kroen
og den 15 juni 1856! skødet lyst 3o s.m., købte han 2 parceller
og oprettede en ejendom der efter hans død blev overtaget af en
søn og ejendommen blev derefter kaldt Hansminde. Hans Christensen
døde 13 april 1861, 58 år gammel. Han havde i sit testamente be
stemt at sønnen Christen Christensen skulle overtage Voerså Kro
efter ham. Enken Ane Marie Christensen,f.Mørk overdrog ejendommen
til sønnen den 8 novb.1866, se også 15.9.187o-8, der samtidig køb
te ejendommen matr.nr.15 Nr.Voerså af sin morfaders •>
Christen Christensen var født 7 januar 1827 og blev døbt Chri
sten Hansen i henhold til datidens navneskik, men blev kaldt Chri
stensen. Ran blev gift med Antoinette Kristine Amalie Møller, der
døde 13 febr.1869, efterladen 3 døtre. Efter at havde skiftet den
29 juni 187o gifte Chr.Christensen sig den 5 juli 187o med Karen
Marie Jensen fra LI.Rugtved.
Christen Christensen blev sognefoged kort tid efter han over
tog ejendommen og blev efter sit virke som sådan i 25 år udnænt
til Dannebrogsmand. Den 23 august 1894 solgte han kroen med et
mindre jordtilliggende,se denne, men havde formentlig forinden
opført den nye gård, der herefter blev kaldt Voersågård.

Den 25 febr«19o4 solgte Christen Christensen, der nu var ble
ven Strandfoged, Voersågård der bestod af 13a 14a 15c 16a 15d 22
sydøstlig, 15a Nr.Voerså, 6i Lyngså, til landmand Holger Jacobæus Stegger fra Arhus for 35.ooo kr., heraf 9.ooo kr. for løs
øret, og gik på aftægt. Det blev bemærket i skødet at en tidliger
ejer af matr.nr.22 adkomst ikke kunne findes.
Holger Jacobæus Stegger solgte igennem årene mange byggegrunde
og den 12 juli 1947 solgte han til Hans Rafn Jensen, efter hvis
død enken Agnes Marie Jensen fik adkomst til gården den 4 august
1975 og solgte den 28 okt. s.å. til Doris Nielsen.

16a 33.2270 m2
17c
17e
15h Nr.Voerså

Skoven matr.nr. 14a 15d 15e 16a, Søren Hansen Møller købte 13 ja
nuar 1848 og solgte 11 januar 1877 til Christen Christensen, Vo
erså kro, der lagde jorden til sin ejendom.
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Havlund
matr.nr.14e mfl.
Peter Jensen købte den lo august 1865 og solgte den 3o juni
1898 til Jens Christian Frederiksen fra Grindsted for 37oo kr.
og flyttede til Præstbro.

Jens Christian Frederiksen solgte den 5 decb.l9o7 til Jens
Jensen, der solgte til Holger Stegger, Voersågård, der den 4 au
gust 1944 solgte til Hans Kongsbak Jensen.

Voerså Kro
matr.nr.13e s.ø.

Voerså Kro er ikke anført i amtets Kro fortejnelse fra 1711, men
anført 1732 i ” Rentekammerets Topografika ”, men synes siden at
være nedlagt og ny bevilling blev given i 1843. Voerså Kro blev
indtil 1894 dreven sammen med Voersågård,se denne.
Hans Christensen købte den 24 febr.1844 ejendommen matr.nr.13 s.
ø. m.m. Han havde haft en slags arvefæsteskøde på ejendommen si
den 1824 og søgte og fik i 1843 krobevilling og ejendommen blev
derefter kaldt Voerså Kr©.
Hans Christensens første hustru Anne
Jensdatter døde i 183o, hvorefter han gifter sig med Ane Marie
Mørk. Han døde 13 april 1861, 58 år gammel. Han havde i sit te
stamente bestemt at sønnen Christen Christensen skulle overtage
Voerså Kro efter ham. Enken Ane Marie Christensen, f.Mørk over
drog ejendommen til sønnen den8 novb.1866,se 15.9.187o.
Christen Christensen var født 7 januar 1827 og.blev i henhold
til datidens navneskik døbt Christen Hansen, men blev altid kaldt
Christensen. Han blev gift med AnFinette Kristine Amalie Møller,
der døde den 13 febr.1869 og den 5 juli 187o gifter han sig med
Karen Marie Jensen fra LI.Rugtved,se denne. Christen Christensen
blev sognefoged kort tid efter han overtog ejendommen og blev ef
ter sit virke som sådan i 25 år udnævnt til Dannebrogsmand.

Christen Christensen opførte den ny Voersågård og Kroen blev fra
stykket under matr.nr.13e. Den 23 august 1894 solgte han Voerså
Kro til hotelforpagter C.Clausen, Sæby, rebslager P.Sørensen,Sæby
og Johannes F,Kappen i København for 6.000 kr., med tilligende
have og tilliggende hus, eller gårdsplads nor-øst for krobygnin
gen, samt de på næste grund opførte bygninger, nemlig selve kro
bygningen og dels den dertil hørende sidebygning, indrettet til
tørvehus og hestestald m.m. Der medfulgte bla. 5 kakkelovne, 1
komfur, 1 gruegryde. Tiltrædelse 1 maj 1893(det anførte dato var
tinglysningsdatoen). 1/3 af ejendommen ålefiskeri følger med kro
en.

I skødet står bla-« „ i overdragelsen er indbefattet ret til for
Hr.Clausen og efterfølgende ejere til afbenyttelse af den såkald
te festplads i den mig tilhørende ved Voerså å beliggende skov,
dog mod at der som vederlag herfor årlig i 11 år regnet fra den
II juni 1893,betales på min bopæl skadesløst og portofrit en af
gift på 25 kr., der betales hver 11 juni og herefter fortsætter
retten vederlagsfrit(Hans Rafn Jensen, Voersågård fortalte mig at
denne ret ikke havde været benyttet siden umiddelbart efter 1.
verdenskrig og må således nok anses for at være tabt). Jeg forbe
holder mig ret til sålænge Clausen ejer Kroen at opholde mig hos
ham i 14 dage uden nogen som helst betaling. De på ejendommen
henliggende kampsten tilhører mig. Fra tiltrædelsesdagen forplig
ter jeg mig til under erstatsningsansvar ikke selv, eller ved ane
dre at drive gæstgiveri, eller krohold i Voerså og omegn inden
for 1 mil fra byen ”.
Kroforpagning og løsøre se 13.9.1894-2o.
Den 4 sept.1895 afholdte rebslager Niels Peter Sørensens dødsbo
tvangsaktion over hans andel i Voerså Kro og solgte til Ole Pe
dersen, Nr.Knuden i Understed for I800 kr. Johannes F.Kappen
solgte samtidig sin andel til Clausen for 19oo kr. Kroen var bort
forpagtet til Mads Peter Madsen, som 2o august 1894 overdrog for
pagtningen til Søren Nielsen for 5 år, for 600 kr. årlig.
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C.Clausen og Ole Pedersen mageskiftede den 1 okt.1896 med tømmer
N. C.1*1. Hartmann fra Ålborg, der har matr.nr.13 ved KattesundsgadeB
1 Ålborg købstad. Låner inventar af købmand i Ålborg,se 22.10.189
N. C.1*1,Hartmann solgte den 23 juni 19o4 til skipper Jens Johan Jen
sen fra Aså for 18,ooo kr., heraf var 7ooo kr. for løsøre. Hart
mann omtales året efter som hotelejer i Sæby.

Jens Johan Jensen solgte den 3o august 1917 til aktionsholder
Gotlieb Chr.Bertelsen, Ålborg for 25.ooo kr,

Gotlieb Chr,Bertelsen solgte den 11 april 1918 til overkeldner
Carl Damm, Ålborg for 28.5oo kr. Fra hans tid har vi oversigter
over indretning og inventar fra flere lejligheder bla.11.4.1918231, 2.10,1919-8, 26.2.1920-1329 og en fra 3o okt.1919-363 som
gengives.
Værelse nr.l-3(stuen)
3
3
3
3

jernsenge med madratser, dyner og øvrigt tilbehør
egetræsmalede servanteborde med vandstel
toiletspande
egetræsmalede borde, 3 hvidmalede stole

Værelse nr.A(stuen)
2
1
1
1

jernsenge med fjedermadratser og øvrigt tilbehør
servante med 2 vandstel
toiletspand
bord, 1 stol

Værelse nr.5(stuen)
1 nøddetræsmalet dobbeltseng med tilbehør
1 servante med vandstel
1 toiletspand, 1 stol
Værelse nr.6(stuen)

1 egetræsmalet dobbeltseng med tilbehør
1 servante med vandstel
1 toiletspand, 1 stol
Værelse nr.7(loftet)

2
1
1
1

jernsenge med tilbehør
egetræsmalet servantebord med vandstel
toiletspand
egetræsmalet bord, 2 stole, 1 spejl

Værelse nr.8(loftet)
1
1
1
1

bobbeltseng(egetræsmalet) med tilbehør
enkelt egetræsmalet seng med tilbehør
egetræsmalet servantebord med vandstel, 1 spejl
egetræsmalet bord, 2 svenske stole

Værelse nr.9(loftet)
2 jernsenge med tilbehør
1 fast vaskebord med vandstel
1 stol, 1 spejl

Værelse nr.lo(loftet )

2 jernsenge med tilbehør
1 servantebord med 2 vandstel, 1 spejl

3

Værelse nr.11(loftet )
2
1
1
1
2

ahornmalede træsenge med tilbehør
egetræsmalet servante med 2 vandstel
toiletspand
bord, 2 stole
jernsenge med tilbehør, 2 stole

Værelse nr.12(loftet )
1 ahornmalet dobbeltseng med tilbehør
1 servantebord med vandstel, 1 spejl, 1 stol
Karlekammeret :

1 seng med tilbehør
1 vaskebord med vandstel, 2 stole
Svendeværelset :
1 seng med tilbehør, 1 stol
Restaurationslokalerne :

3
2
6
1
1

egetræsmalede borde, 1 lysmalet bord
større lysmalede borde, 12 lyse svenske stole
mørke svenske stole, 12 stole med rørsæder
skænk, 1 buffet
optrækkermaskine
Endvidere :

3 både, 1 danseestrade
1 restaurationstelt til skoven med tilbehør
I
”
” markeder og dyrskuer
II borde, 1 stor amerikansk gynge
1 mindre amerikansk gynge
andel i en ålegård

23 bænke

Værelse nr .1

1 seng med madrats, 1 dyne, 1 hovedpude , 1 vatteret
tæppe, 1 bord, 1 stol, 1 spe jl , 1 servante med vand
stel.

Værelse nr .2

2 senge! med madratser, 2 dyner , 2 hovedpuder, 2 tæp
per, 1 bord, 2 stole, 1 servante med vandstel, 1
spejl, gulvtæppe:
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do .
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
1 seng med madrats, 1 dyne, 1 hovedpude , vatteret
tæppe, 1 bord, 1 stol* 1 spejl , 1 serva nte med vand
stel.
2 senge med madrats, 2 dyner, 2 hovedpudeir, 2 tæppe
1 bord, 2 stole, 1 servante med vandstel , 1 spejl,
gulvtæppe.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.

tt

tt

tf

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

n

ft

tt

tt

tt

3
4
5
6
7
8
9
lo
11
12

tf

ti

tf

tt

ff

tf

13

ft

tt

tf

ff

14
15
16
17
18
19

tt

lf

ff

tf

ff

ft

ff

tt

333

Værelse nr.2o

"
"
21
Karlekammer
Pigeværelse

Salen :

1 seng med madrats, 1 dyne, 1 hovedpude, vatteret
tæppe, 1 bord, 1 stol, 1 spejl, 1 servante
vandstel
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.

4o spisestuestole, 2 bordplader, 2 borde, lo kurveborde
med 4o kurvestole, 4 søjler

Restaurationen :

1 restaurationslokale: 1 buffet, 3 borde, 9 stole, 2 malerier og
1 sofa

2 restaurationslokale: 1 sofa, 3 borde, 12 stole og 3 skilderier

Den 8 febr.1921 gik Voerså Kro til tvangsaktion og her købt af
købm.Johan Thorn, grd.Jens Sørensen og tømmermester Jens Jacob
Madsen, alle Voerså, der solgte videre til chauffør Chr.Simonsen,
Sæby for 5o.ooo kr. Skødet tinglyst 27 okt.1921. Den 25.8.1921137o igen oversigt over løsøre bla, loo par kopper med monogram
:Voerså Badehotel: og sognerådsværelse omtales. Chr.Simonsen solg
te den 15 febr.1923 sil Otto Holmsgård.
Otto Holmsgård solgte den 26 juni 1924 til kaptajn Gunnar Hjort,
der var gift med Ann Brith Hjorth,f.Hansen, Ålborg for 5o.ooo kr.
16.10.1924-1395 igen løsøre, den gamle og den nye bygning omtales
Gunnar Hjort solgte til Julius Mikkelsen, vistnok i 1939

Poul Rose Nielsen solgte den 7 april 197o til Asger Juul Jensen.

13e

4748 m2

Pottemagerværksted

matr.nr.14i s.ø. mfl.
Christen Christensen, Voersågård bortlejede den 29 april 1897
et jordstykke med bygninger til fabrikant A. 1*1.Strudsholm for 5 år
for 7o kr. årlig. Jordstykket bestod af parcellerne matr.nr.14i
15g 16h.

A. 1*1,Strudsholm overdrog senere kontrakten til Købm.1*1.P.Jensen,
Frederikshavn, til overtagelse 1 bovb.l9oo, men denne købte den
12 okt,19oo og solgte 25 januar 19o6 til pottemager Peter Severin
Sørensen. Vi har fra samme dato et overblik over hvad forretnin
gen havde at byde på.
2 kr.
138.75
2 stk, negerforme a. 1 kr.
2 tt
3 kr
2 stk. drejeforme a. 1 kr.
1 spondsskål nr.4
75
2. 5o 1 oval bageform nr.l
1 thepotte
1 kr
”
"
nr.3
1 urtepotte,næsten almindelig 2 kr. 1
1 ÎÎ
2 ff
1 sukkerskål med flødekande
1 firkantet bageform
I!
lo
5 riflede urtepotter
lo ff
2 vandkander nr.2
!f
4
o Tf
”
nr. 4
1 ” nr.4 ubrugelig
1
IT
4
3 ff
"
nr.l
1 firkantet hænepotte
1
Tf
6
2 kommekopper
”
nr. 2
1
1.!5o
75 øre
nr.l
1 sausskål
1 kr. 2 jydepotter
2 kr
1 lænke
1 !!
1 stor træske
1 gravplade,hvil i fred 1 ff
2 tt
2 firkantede plader til
1 nr.2 thepotte,meget slidt
o tt
dekoration
2 . 5o
ubrugelig
1 nr.4 ’•
lo Tf
i vindueskone nr.2
1 . 5o
2 rosekander nr.l
14 ft
1 sinkakke
2
”
nr. 3
2 kr
u
lo kr.
2 mingtkande
172 kr
3 ft
18; stk.4 ” 3” brædder
3 tf
1 model til samme
tt
n
7
n
j tt
tt
16
44
9 Tf
2 vandkander nr.3 og 8
3 . 6o
1 spolskål nr.2
1, 5o øre 6 spande a.6o øre
1 kr
nr. 3
3 dre jeskiver
3o kr
1 ”
3 tt
nr. 5
3o stk.lerplader
3 ff
1 ”
tt
1
1 buste
1 kr
1 oval bageform nr.2
2 kr. 1 ældre hestegang
”
nr.4
15 Tf
1 "
7. 5o 1 slibesten
5 tf
5 riflede urtepotter a,1.5o
8 kr. 2 økser
5 it
2 egemalede ” a«4 kr.
tt
4
5 if
1 trillebør
1 hængepotte nr.l
tt
o
6 cementfustager a 25 ø 1 . 5o
nr.4 ubrugelig
1 ”
2 tt
lo kasser af forskellig
4 sæbekopper
6 kr.
størrelse
lo kr
1 tobakskasse
3 kr. 26 stk. 6" 3” brædder
5 ff
2 buddingsforme
tt
tt
12
”
2
”
”
6
11
2 ft
6 medalloner a.l kr.
Tf
2
2
håndskiver
blade
med
(
ulæseligt
)
1 • 5o
2
ff
0
2
messing
glassur
sigte
vinduskasse,
i
stykker
1 . 5o
1
2o
stk.
lerplader
1 .5o
lo stempler, æbler,pærer,
ff
5
kr
5o
1
valsemaskine
hest, fisk
1 presse med 3 jernforme
3 jernkiler
3 store fustager a 1 kr.
ialt: 362 kr. 6o øre

138 kr. 75 øre
1 . 5o
3o kr
1 sav
5o øre, 1 aksel med 3 lejer
4 bukke
3 kr.
3 tt
3 kr

Peter Severin Sørensen solgte• 25 juni 1947 til Peter Evald Sørensen og Kaj Nymann Sørensen, der 14 sept.1978 solgte til Asger
J.Jensen. Øpælsret for Evald Sørensen til 1 sept.1983, kapitalliseret til 16.344 kr.,
Peter Evald Sørensen er søn af Peter Severin Sørensen, født 1.5.
19o3, gift 19 juni 1925 med Antomine Olsen fra Agersted fælled.

Hedegård
matr.nr.15a s.ø.mfl.
Hedegård er en gammel selvejergård, men desværre er mit kend
skab til gårdens tidlige ejere ret begrænset.
Den selvejergård
mand Jørgen Heilesen, der var gift med Johanne Andersdatter,hvis
søn Heile Jørgensen blev født 1 august 183o, var formentlig ejer
af Hedegård og solgte til Hans Højer, Gærumgård.
Hans Højer døde 11 juli 1844, 56 år gammel og enken Henriette
Højer,f.Flindt overtog gården, som hun den 31 marts 1855! skødet
tinglyst 19 april s.å«, solgte til svogeren Niels Bodelsen for
28oo rd.
Henriette Højer døde i 187o, 82 år gi. og opholdte sig
da i LI,Rævdal.

Efter Niels Bodelsens død fik enken Mariane Kristine Bodelsen,
f. Højer adkomst til gården den 14 novb.1867 og solgte s.d. til
Hans Henrik Thomsen fra Slesvig for 32oo rd. Mariane Kristine
Bodelsen døde 12 januar 1872, 8o år gammel.
Hans Henrik Thomsen
fik samtidig sin moder Benedikte Frederikke Thomsen, enke efter
Hans Chr.Thomsen, på aftægt. Hun døde den 1 april 1881, 76 år
gammel og opholdte sig da på St.Ravnholt i Dronninglund sogn,se
af1.1 «3.1883, tysk dåbsattest.
Hans Henrik Thomsens hustru Kathrine Marie,f.Pedersen døde
12 decb.1879, 49 år gammel og den 15 januar 1885 solgte han til
mølleforpagter Niels Simonsen fra Aså for 16.5oo kr. En søn Hans
Christian Thomsen, der ved giftemål var bleven ejer af gården V.
Fæbroen,se denne, blev en meget kendt mand i sognet.

Efter Niels Simonsens død solgte enken Mette Kirstine Simon
sen den 3 juni 1897 til sønnen Carl Peter Christian Simonsen for
14.5,00 kr«, iberegnet aftægt. En datter er gift med vognmand
Carl Carlsen i Sæby.
Carl Peter Christian Simonsen solgte den 7 januar 19o9 til
broderen Chr.Albinus Simonsen i U.S.A, for 13.ooo kr. Arealet
var da 33 td.land 6 skp. og bestod af 15a 13b 14c 17b 16b og
den 1 august 1918 købte han et større areal matr.4b og noget ag
11a fra Krogen for 14.75o kr.
Solgte den 11.9.1919 parcellen
15L til Nørgård i Sørå for 6.000 kr. og den 26.2.1925 solgte Chr
Albinus Simonsen ca.2^ td.land, 13h til Marinus Pedersen, L1»
Hedegård for looo kr.
Agnes Kristense Simonsen solgte den 27 novb.1951 til Aage
bandager, der den 23 okt.1969 købte parcellerne 15x 15L af Hans
Jensen og den 21 sept. 1982 købte han parcellen 15z af Hans
Kongsbak.

15a 38.1189 m2
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matr.nr.15m s.ø.mfl.
Carl Peter Simonsen, Langtved måtte havde beholdt noget jord
da han solgte Hedegård til broderen,se denne, for den 29 maj 1913
solgte han parcellen 15o til Carl Viggo Hans Peter Hansen fra Ha
ven for 2oo kr., der den 15 august 1918 købte parcellen 15m af
samme for 19oo kr. og siden er parcellen 16x kommet til.

Carl Viggo Hans Peter Hansen solgte den 14 sept.1951 til Hjal
mar Hansen.
15m 2.7110 m2
15o
4.1800 ”
16x
7.2640 "

Lille Hedegård

matr.nr.25 mfl.s.ø.

Christen Schjoldann, Voersåkrog købte den 3 okt.1885 og solgte
den 8 august 19o7 parcellen 25b for 2oo kr. og den 13 august 19o8
solgte han matr.nr. 25a, ca, 2 td.land og parcellen 12g ca. 9 td.
land til Marinus Pedersen, prisen blev efter opmålingen 3.466 kr.
8o øre. Parcellen 21b synes at havde hørt til en overgang og are
alet var 265o34 kvr.alen ca.19 td.land. Marinus Pedersen købte
2^ td.land, matr.nr. 13h fra Hedegård den 26 febr.1926 for looo k
Laurits Mortensen solgte den 3 juli 1956 til Otto Mortensen.
Østkystvejen 4o6
25a
1.1680 m2
12h 3.3894 «
26b 1.1580 "
27b 1.1368 "

Voerså Lystbådehavn

matr.nr.16ar

t'<

Hans Rafn Jensen, Voersågård solgte parcellen, der er på 1.
8743 mz til Voerså Borgerforening den 3o juli 1968, der den 24
sept.1982 solgte til Voerså Lystbådehavn.

matr.nr.16q

2
Holger Stegger, Voersågård solgte parcellen der er på 938 m ,
med bygning til fisker Niels Nielsen den 6 juni 1912 for 21oo kr.

Enkefru Mette Pedersen købte den lo febr.1916 og solgte den
.
16 decb,192o til fisker Peder Chr.Gregersen for 7.o5o kr., adkoms
for arvingerne 18 novb.1982, der s.d. solgte til Jens A.Gregersen
og Gerda R.Jensen.

Savvaerksvej 4
matr.nr.16p

Holger Stegger, Voersågård solgte parcellen til Christen Jen
sen den 9 decb. 19o2, skifterets adkomst til Anne Jensen 21 au
gust 1962, solgte s.d. til Else Emilie Larsen, der den 6 august
1976 solgte til Frits Kjærulff.

3
matr.nr.15s mfl.

Holger Stegger, Voersågård solgte den 3 sept.1925 til fiskeexsportør Frederik Houmøller for 993 kr., overtagelsen har for
længst fundet sted.
Arveudlægsskøde fra Ruth Christensen og 3 andre til Ruth Sofie
Christensen 18 april 1964, senere umyndiggjordt og huset solgt
den 1 okt.1982 til Karl Bredmose, der 12 okt. s.å. solgte til
Jørgen Sønderkær.

15s 142o m2
15t 15o "
16y 138 »
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Savværksvej 3
matr.nr.15n mfl.
Holger Stegger, Voersågård solgte parcellen den 13 okt.l91o
til Mathias Peter Mathiasen for 325 kr.,(ca.3ooo kvr.alen) der
den lo sept.1914 solgte til Carl Pedersen for 3ooo kr.

o

Sigrid Sørensen og Henry Mellergård solgte den 2o april 1961
til Frede Sørensen.
15n
16r
16t
15g

1434
485
3
8o

m2
"
"
”

Høker? .

Høker i Voerså Frederik Christen Bang Højsted låner den 4 okt.
1868-7 af købm.A,Christensen od Co. i Frederikshavn, mod pant i
varelager. Muligvis Nr,Voerså?

Matr.nr,16i
Chr.Christensen, Voersågård solgte den 11 okt.l9oo til Ane Johan
ne Pedersen for 5o kr., der den 2o decb,19o6 solgte til skrædder
Jens Peter Jensen for 225o kr., der den 1 april 19o9 solgte til
sønnen Christen ■ Sørensen for 23oo kr.
Christen Sørensen, der er
sømand solgte den 25 sept.1913 til Marius Jensen for 2475 kr.

matr.nr.l6d
Smed Sigfred Møller 14.2.1884

matr.nr,16n
Murer Svend Svendsen købte 23.7,19o8 og mageskiftede den 2.2.1911
med E.S.E.Philipsen og får 3 byggegrunde i Lyngså 18c 18g 18h
indbo 16.12.1920-1973.

O

matr•nr.l6k
Holger Stegger,Voersågård solgte den 3 okt.l9o7 en parcel til
fiskehandler Peder Chr.Christensen for 475 kr., 42oo kvr.alen,
en trekant på ca,| td.land(det stemmer ikke helt), støder imod
vest til den offentlige bivej, imod nord til pottemager Sørensens
ejendom, solgte den 27 maj 1926 parcellen 16u til pottemager Pede
Evald Sørensen for 9oo kr.

Holger Stegger, Voersågård solgte den 9.12.19o9-41 parcellen 15e
til Carl Anton Jensen, 15f til fisker Mads Peter Jensen, 16£ til
murermester Svend Saendsen. 16p til murer Christen Jensen og 15g
til skrædder Jens Peter Jensen for 2oo kr.
G
14k 15b 15h 16c 16L Søren Peter Pedersen 27.8.19o8

Aaqård
matr.nr.17a s.ø.mfl.
Simon Peter Jensen, der var gift med Johanne Marie Jensdatter
købte den 4 maj 1865 matr.nr.17a 14b og den 3 juni 188o købte han
parcellen 16f og solgte den 23 decb.1886 til sønnen Jens Peter
Simonsen for 4.33o kr. Johanne Marie Jensdatter døde den 5 febr.
19o9 og var da enke.

Jens Peter Simonsen, der var gift med Karen Marie f.Nielsen
solgte den 15 sept.l91o til sønnen Simon Peter Marinus Simonsen
for 14.000 kr«, iberegnet aftægt.
Simon Peter Marinus Simonsen, der senere blev sognefoged, en
post han havde til 1947, solgte den 17 novb.1956 til Hans Emanuel
Jensen.

17a
14m
25b

9.54ol m^
.32o "
77o "

matr.nr.17c s.ø.
Christen Peter Hansen enke Ane Jensdatter fik adkomst til huse
den 17 novb.1859 og gifter sig med snedker Niels Ørum Andersen,
der får vielsesattesten tinglyst som adkomst den 25 febr.1864, de
bliver sepereret den 23.2.1893-12, hun får huset og han bliver
fri for nu og i fremtiden at yde hende nogen som helst prekuniær
understøttelse. Han må kun medtage sine gangklæder og sit værktøj
Skifteretten afholdte den 15 juli 1893 aktion over Ane Jerasdat
ters dødsbo og her blev huset købt af Hans Pedersen af Sørålund
for 4oo kr., der overdrog købet til ungkarl Lars Christian Peder
sen s.s. for samme pris, skødet tinglyst 12 okt.1893. Han solgte
den 21 juli 1898 til Peter Kristian Andreas Nielsen for 5oo kr.
parcellen 17c hører nu til Voersågård.
alb.
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Krogen
matr.nr.18 sydøstl.

Krogen var formentlig fæstegård under Store Rugtved. Gårdfæste
Heile Jørgensen døde 14 juli 1831, 77 år gi. Sønnen Jens Jørgen
Heilesen, der var gift med Mette Christensdatter købte til selv
eje den 23 febr.1832 og den 27 april 1869 købte han parcellen 14f
Han solgte den 23 novb,1871 til sønnen Heile Jensen for looo rd.
Der blev i skødet bemærket at en tidligere ejer manglede tinglyst
adkomst.
Heile Jensen døde den 3 juli 189o. Enken Ane Marie Jensen fik
adkomst til gården den 28 januar 1892 og solgte den lo marts sam
me år til Jens Peter Pedersen for 5.7oo kr.

Jens Peter Pedersen solgte den 28 juni 1894 til Poul Jensen
Svanholm, Gl.Kirk for 5.674 kr«, der medfulgte 5 kreaturer, 2 får
og 4 søer, der den 21 marts 1895 solgte til Jens Peter Jensen,
der den 18 maj 1899 solgte til Christian Axelsen, der den 24 au
gust 19o5 købte parcellerne 4c lob.
Christian Axelsen solgte den 14 januar 1926 til sønnen Axel
Anton Axelsen for 19.ooo kr,, der den 2o sept.1961 solgte til Ta
ge Villy Nielsen, der den 25 febr.1977 købte parcelln 16f af Hans
Emanuel Jensen.

Hedegårdsvej 7
18a 19.7240 m2
16f 3.1o5o "

Christiansminde

matr.nr.19a s.ø.mfl.
Enkemand, husmand og sømand Jens Jacob Nielsen døde den 28 ju
ni 1885 og Jørgen Jensen købte stedet den 4 juli samme år og ma
geskifter den 23 juni 1887 med enken Mariane Christine Jørgensen,
f.Gregersen, der har matr.26a 27a i S.Voerså, men Jørgen Jensen
må senere havde overtaget ejendommen igen, for den 3 juli 19o2
solgte han til Søren Chr.Jensen for 4oo kr.
Søren Chr.Jensen købte den 26 januar 19o5 en hedelod matr.nr.
13f fra Voersågård for 7oo kr. og købte parcellerne 12f 37c 35d
henholdsvis 18.9.19o8, 11.11.19o9 og 18.11,19o9. Han solgteJden
2 okt,1919 til Jens Peter Madsen, tidligere Holtbjerg,for I6.800
kr«, der den 29 juli 192o købte en hedelod 34e fra Hansminde for
175o kr,

Charles Kristian Knudsen solgte til Holger Pedersen^d. .19 novb
1948 og ved samme lejlighed blev navnet Christiansminde tinglyst
på ejendommen.
Holger Pedersen solgte den 2o novb.1952 til Karl Christian Pe
dersen, der den 24 april 1973 solgte til Jørgen Lund.
19a
12f
13f
2ob

I.o2o2
9437
9954
1.0828

m2
»
"
"
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matr.nr.19b s.ø.

(

Peder Jørgensen købte den lo januar 1889 og solgte den lo au
gust 1899 til kroejer N.Hartmann for 5oo kr.
alb., der den 4
aprl*19o7(nu hotelejer i Sæby) solgte til boghandler Viktor Hart
mann, Nørresundby for 45o kr.( Peder Jørgensen ret til fri beboel
se så længe han lever), der den 9 febr.1911 solgte til murer Svenj
Svendsen,
Murer-mester Svend Svendsen, hvis rette navn ifølge dåbsattesten
Svenn Svensson, gift 17 august 19o6 med Jensine Jacobine,f.Jensen
ægtepagt 3.4.1924-14. Huset gik til tvangsaktion 7.8.1923, købt
af hustruen som særeje, skødet lyst 18 decb.1924

Else Marie Christensen solgte den 7 august 1962 til Einar Lar
sen, skifterets adkomst for Emilia Larsen 12 decb.1974, solgte s.
d. til Ole Egon Hyllev Mikkelsen, tvangsaktion noteret 16.11.1975
Præstbro sparrekasse 26 maj 1981.
19b 695 m2
19c
5o "
I

matr.nr.2oa s.ø.
Hans Peter Pedersen købte den 19 juni 1856 og solgte den 2o.7,
1899 en parcel 2ob til Lars Chr.Pedersen, Sørålund for 2oo kr. og
solgte huset til Niels Chr.Peter Pedersen, der den 19 decb,19o7
solgte til købm.M.P.Madsen for 8oo kr.(med bygning), der den 17»
juli 1919 solgte til fisker Niels Peter Justesen for 875 kr., sæl
geren boede da i Dronninglud. 3/4 alb.

Astrid Christensen mfl. solgte den 13 novb.1951 til Oskar An
dersen og Chr.Nielsen, Oskar Andersen eneejer 7 april 1961 og
solgte den 21 marts 1974 til Ane Mikkelsen, der den 3o sept.1977
solgte til Esther Stenbakken og Knud Stenbakken, tvangsaktion 12
april .1983, købt af Dorthe J.Pedersen og Karsten F.Kristiansen,
skøde 15 sept.1983.
2oa 932 m2

(

Østkystvejen 344b

matr.nr.21a
Thomas Christensen Lunden solgte den lo august 1839, skødet ting
lyst 3 oktober s.å. til matros Jens Peter Thomsen, der fik hyre på
sluppen'”De 6 søskende”, der i efteråret 184o sejlede fra Alborg,
ført af kapt. Claus Severin Clausen. Jens Peter Thomsen døde på
hospitalskibet på Themsen i oktober måned 184o., se 8.2.1872-21 og
så aflyst s.d,

Jens Peter Thomsens hustruj- nu enke, fik sognefoged Jens Jacob Chri
stensen, 0,Fæbroen, som lavværge og sønnen Thomas Christian Jensen
fik farbroderen Christen Thomsen i Voerså som værge.

Enken fine Christensdatter var født den 4 maj 18o3 i Voerså, datter
af gårdfæster Christen Nielsen og dennes hustru Maren Andersdatter.
Gift den 11 november 1829, da tjendende i Voerså, med matros i Voer
så, Jens Peter Thomsen. Sønnen Thomas Christian Jensen fødtes 19 de
cember 1829.
Jens Jacob Christen, 0.Fæbroen blev enkemand i 1842, opgav embedet
som sognefoged, men var stadig lavværge for Ane Christensdatter og
den 29 april 1847 henvendte parret sig hos herredsfoged Henry Chri
stian Gad i Sæby for at skifte med Ane Christensdatters søn, da de
agtede at gifte sig, men herredsfjogen så sig ikke i stand til at
skifte, da hun ingen bevis havde på at hendes mand var død og blev
pålagt at skaffe et sådant, inden skiftet kunde finde sted.

Jens Jacob Christensen henvendte sig derefter til godsforvalter
Claus Tommerup Henriksen, Voergård, der også var lægsforstander for
Albæk-Voer kommune. Denne udstedte den 6 maj 1847 en attest på at
Jens Peter Thomsen var slettet af lægsrullen, som død i London. Og
den' 15 juni 1847 blev parret viet i Albæk kirke og den 13 oktober
1847 syntes herredsfogden ikke at have nogen betænkligheder ved at
skifte.
Huset var gældfrit og vurderet til 2oo rd. og løsøret til 48 rd.
Hartkornet var 1 fjk. 1-| alb. Sønnens andel blev efter lidt fradrag
118 rd. 1 mark. 2? sk. Ane Christensdatter og sønnen flyttede der
efter til 0. Fæbroen, hvor hun døde den 17 januar 1866, 62-? år gam
mel .

Jens Jacob Christensen fik adkomst til huset den 18 juni 1857 og
solgte derr 3o april 1869 til Niels Peter Jensen for 4oo rd«, der
medfulgte 2 kakkelovne. Men Jens Jacob Christensen døde inden der
blev udstedt endeligt skøde og hans søn Niels Chr.Jensen udstedte
skødet i henhotal til købekontrakten den 29 januar 1874.
Frits Pedersen solgte den 5 november 1964 til Otto Marinus Christi
ansen. Skifteretsatt. som adkomst for Anne Beck og 5 andre, 24 au
gust 1977, der s.d. solgte til Johnny Olsen og Kirsten Wiederholt,
der blev gift med Olsen, men efter bodelings overenskomst 7 juni
1983 blev Johnny Olsen eneejer.
21a 1829 m^
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ØSTKYSTTVEJEN. 398
matr.nr.21b s.ø. mfl.
Anne Marie Nielsen solgte den 16 december 1957 til Frode Pedersen,
der har købt jord til siden.
21b 13.1700 m2
13o
7.3370 13h
5310 -

Østkystvejen 358
matr.nr.21d
Anton Christensen solgte den 28 november 1956 til Else Marie Jensen,
derr derr 2 april 1957 solgte til Gerhard Th. Jensen, der den 19 april
1958 solgte til Børge Nielsen, der den 18 februar 1959 solgte til
Peter Ottosen,
21d

7oo m2

Aahavevej 26
matr.nr.23b
Otto Nielsen solgte den 25 maj 1948 til Finn Nielsen, der den 5 sep
tember 1961 solgte til Marie Hansen, der den 28 november s.å. solgte
til Ludvig Karl Henriksen.
23b 327o m2

Aahavevej 24
matr.nr.23c
C.Schdldan solgte den 21 marts 1939 til Christian Peter Nielsen'.
Skifterets adkomst for Boline Kathrine Nielsen lo april 1957, solg
te s.d. til Peter Simonsen.

23c

57o m2

7Z-4

Matr.nr.24 s.ø
Hans Jensen Schjoldann købte den 2o marts 1851 og solgte den
5 novb.1868 til sømand Jørgen Jensen for 2oo kr. Der blev bemær
ket at en tidligene ejer havde manglet tinglyst adkomst og et et
tinglyst fæstebrev fra 7 okt.l83o ikke vedrørte det solgte.

Søren Hansen Møller stod omtalt som ejer 22 febr.1877 og sene
re ungkarl Christian Christen Mortensen, hvis dødsbo den 9 januar
19ol solgte til skrædder Jens Peter Jensen fra Voerså for looo kr

Jens Peter Jensen solgte den 2o decb.l9o6 til Peder Christen
sen, hidtil Smedegård i Volstrup for lloo kr., der den 13 novb.
1947 solgte til Laurits Jacobsen, der den 29 novb.1979 solgte til
Finn Per Olsen, der den 16 febr.1981 solgte til Erik Pedersen og
Ragnhild Rasmussen, der den 7 maj 1984 solgte til Mona Steen.
24a

lol9 m^

Matr.nr.24b s.ø.
Ved skifte efter Peder Christensen 4 juli 1975 fik Laurits
Jacobsen 1/3 del og Anne Marie Olesen 2/3 del, førstes andel
tilfaldt den 9 marts 1981 Finn Per Olsen, solgte den 16 decb,
1982 til Michael Børsting.
24b

1.1435 m2
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Aahavevej lo

matr.nr.26a s.ø.mfl.
Hans Jensen Schjoldann købte den 2o marts 1851 og solgte den
5 novb.1868 til sypige Mette Marie Christensdatter til forenigi
med matr.nr.27 som hun ejer. Matr.nr.26 var sat i hartkorn til
1 alb. og 27 til 1 1/4 alb. og den samlede gi.skat var 18 sit.

Mette Marie Christensdatter gifter sig den 27 novb.1868 med
ungkarl Jens Jacob Jensen, der tjente i Nr.Sundby, der efter hen
des død fik adkomst til huset den 2o maj 1875 og solgte s.d. til
Niels Jensen for 55o rd., der den 7 juni 1877 solgte parcellerne
26b 27b til Peder Jensen, Sørå mark for 7oo kr.(47 s.ø.).
Niels Jensen solgte den 7 novb,1878 til Jens Peter Jørgensen,
der døde den 2o juni 1883. Enken Mariane Christine Jørgensen,f.
Gregersen fik adkomst til huset 23 juni 1887 og mageskifter s.d.
med Jørgen Jensen der har matr.nr.19 Sdr.Voerså.
Jørgen Jensen solgte den 22 decb.1921 til fisker Johannes In
gemann Mellergård for 3ooo kr. og kom på aftægt, hvor Jørgen Jen
sen døde 6 marts 1923, 84 år gammel og enken Ane Jensen,f.Peder
sen døde 14 april 1925.

Johannes Ingemann Mellergård døde 18 febr.1926, 29 år gammel
og enken Othilia Mellergård,f.Nielsen fik adkomst til huset 11
marts 1926.
Peter Henrik Thomsen solgte den 5 okt.l95o til Gervald Madsen,
der den 7 juli 1954 solgte til Einar Bøgeskov, der den lo okt.
1961 solgte til Karl Kristiansen, der den 1 okt.1973 solgte til
Herman Jensen og John Jensen, der den 12 marts 1984 solgte til
Frank Molbjerg.
26a 563 m^
27a 585 ”

Østkystve,jen 4o2
matr.nr.28a s.ø.

Henrik Ludvig Ågård købte den 17 sept,1854! dødsboet efter en
ken Cicilia Ågård,f.Møller solgte den 2o juli 1883 ved 3.aktion
til sognefoged Christen Christensen, Voerså kro for 5oo kr., der
den 31 maj 1888 solgte parcellen 28b med bygning til styrmand
Carl Ludvig Ågård for 5oo kr.

Dannebrogsmand, strandfoged og gårdejer Christen Christensen
solgte den 19 juni 19o2 til Jens Jacob Carl Sørensen fra Sdr.Vo
erså hede for looo kr., der den 2o febr,19o8 solgte til Jens Chr.
Nielsen for 16oo kr., efter hvis død, arvingerne den 2 novb.1953
solgte til deres medarving Eskild Hartmann Nielsen.
Skifterets adkomst for Helga Marie Olsen og Karen Agatha Niel
sen 2o maj 1977, der s.d. solgte til Karen Knudsen og Kaj Chri
stensen, der den 14 okt.1983 solgte til Ane Grethe Larsen og
John Larsen.

28a 1.15o6 m2

Aahavevej 8

matr,28b s.ø.
Sognefoged Christen Christensen solgte den 31 maj 1888 parcel
len 28b med bygning til styrmand Carl Ludvig Ågård for 5oo kr.,
der den 17 okt.1889, medens han opholdte sig i San Fransisco i
Californien, solgte med lærer H.V.Pedersen, Voerså som befuldmæg
tig, til Hans Schjoldann, Voersåkrog for 5oo kr., der den22 sept.
1898 solgte til Søren Peter Larsen.

Søren Peter Larsen solgte den 25 sept,19o2 til Maren Ludovika
Larsen og Ida Antomine Redder,begge Frederikshavn, for 8oo kr.,
mod at sælgeren og hans hustru Kirsten Marie,f.Thomsen vederlags
frit
får bolig så længe de lever, dog /od at betale skatterne.
Maren Ludovika Larsen, der nu boede i Visconsin i Amerika,
solgte den 27 marts 1919, ved faderen Søren Peter Larsen som be
fuldmægtig, til fisker Martin Nielsen, Hov for 5,5oo kr.
Ida Antomine Redder blev den 27 juli 19o4 gift med fisker Carl
Chr.Martin Gustavsen i Frederikshavn, der fik vielses attesten
tinglyst som adkomst på
delen af 28b den 3 april 1919 og solg
te sin part til Martin Nielsen og blev senere gårdmand i Vrå.
Martin Nielsen solgte den 13 sept.1923 til fisker Peter Andreå
Houmøller for 4.5oo kr., der den 29 febr.1928 solgte til Jørgen
Pedersen, der den 6 august 1969 solgte til Arne Christian Gull
Pedersen.
28b

834 m2
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Vestergård i Sørå
matr.nr*-3oa s.ø. mfl.

Vestergård blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 2 td.
6 skp.o fjk. o alb. og gi.skatten var 11 rd.31 sk«, desuden hørte
følgende parceller til på et tidligt tidspunkt! 3ob 1? alb., 34a
4-O-3/4, 43 1-1 3/4.

o

Beder Gregersen, der var gift med Anna Andersdatter, afstod
gården til sønnen Gregers Pedersen, der var gift med Anne Kirstin
ne Jensdatter, omkring 1844.

Gregers Pedersen solgte den 25 april 1861 til svigersønnen Niel
Christian Jensen, der var gift med Ane Sophie Andersdatter, der
var Anne Kirstine Jensdatters datter af 1,ægteskab. Niels Chri
stian Jensen døde den 24 febr.1887 og enken Anne Sophie Andersdat
ter solgte den 26 okt.1893 til sønnen Iver Peter Jensen for 12.
ooo kr., hertil kom 8.000 kr. som var hans fædrende arv, så pri
sen var i realiteten 2o.ooo kr. Han købte den 27 juli 19o5 parcel
lerne 3c 3e fra Sørå skole for 2.537 kr. 95 øre og den 29 april &
19o9 købte han yderligere 3d. Ane Sophie Andersdatter døde 28 dec
191o. Iver Peter Jensens hustru Dorthea Marie Frederikke Jensen,
f.Nielsen døde 5 juli 1914, efterladen 5 børn.
Købte den 8 janua
192o parcellerne 2e 3f mellemste del, for 525 kr. pr.td.land! der
var 15 1788/14000 td.land = 7.942 kr.
Jens Chr,Jensen solgte den 16 januar 1928 til Jens Christensen
der den 3o okt.1948 købte parcellen 3oh af N.Jørgensen og solgte
den 19 maj 1972 til Karl Kristian Pedersen.
Gården har tilsyneladen skiftet ejer og bleven udstykket i tids
rummet 1.4.1927 - 16.1r1928, men jeg har intet kendskab dertil.
3oa
4.3173 m2
3oh
2.2520 ”

Matr.nr.3od

Parcellen er udstykket fra 3ob i 1859 og
alb. i hartkorn.
Jeppe Simonsen købte den 11 juli 1861 og solgte den 13 januar 18^
7o til Jens Rasmussen for loo kr., der den 8 okt.1874 solgte til
pigen Mariane Larsdatter for 2oo rd., der den 18 januar 1894 solg
te til Jens Peter Andersen for 425 kr., der den 12 maj 1898 mage
skiftede med smed Jens Peter Sørensen der har 33a

Matr.nr.3oi

N.Jørgensen og M.Olsen solgte den 3o april 1948 til Holger Ni
elsen, skifterets adkomst for Anne Marie Nielsen 22 decb.1964,
solgte s.d. til Peter Nielsen og Claus Nielsen, der 17 okt.1969
tog navnet Kjellingbro.

3oi

1275 m2

O

Matr.nr.31a s.ø.

Gården blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 3 td. o
skp. 3 fjk. o alb. og gi.skatten var 12 rd. 78 sk.
Christen Christensen solgte den 4 maj 1843 til Niels Poulsen,
der døde 3 april 1888 og enken Ellen Jensdatter fik adkomst til
gården den 3 maj 1888 og solgte den 8 novb.1894 til Anders Niel
sen, der den 24 sept.1925 solgte parcellen 31b til gårdejerske
Karen Jensen,f.Madsen, Sørågård for 14oo kr.

Nicoline Nielsen solgte den 3o novb.1937 til Laurits Peter Ni
sen, der den 22 august 1979 solgte til Tommy Klitgård Nielsen,der
6 sept.1984 solgte til Bertel Jensen.

31a

30.9123 m2

flere matr.nr. i Aså-Melholt

matr.nr.3oL
Ejendommen er udstykket fra 3og. N.Jørgensen og M.Olsen solgte
3 maj 1948 til Holger Christensen, der den 12 juli 1975 solgte ti
Lars Jørgen Sloth,

3oL 2.4980 m2

Matr.nr.3om

Age Laurits Mortensen købte 4 august 1978. 3om
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2.777o m

Hansminde

matr.nr.3oc mfl.s.ø.

Mads Peter Hansen Christensen(søn fra Voerså Kro) overtog ejen
dommen den 15 sept«187o og blev som enkemand gift 16.12.1876 med
Inger Marie Andersen og solgte den 4 marts 19o9 til sønnen Anders
Jensen Christensen, der den 22 juli s.å. købte parcellerne 13c
14d 15e 16e 46b fra St.Rugtved for 32o kr. pr. td.land = 8,827 kr
65 øre.
Anders Jensen Christensen var f. i Hansminde 4 novb. 1.1882 og
døde s.s. den 6 febr.1954 og enken Ellen Christensen overtog går
den.

Arveudlægsskøde fra Inga Jensen og 7 andre til Erik Christense
den 16 febr.1965.
14d
15e
16e
34c
36e
3oc

N.B, Hans Christensen, Voerså Kro købte ejendom
men matr.nr.3oc 34c 15 juni 1856 og bestemte i
sit testamente at sønnen Mads Peter Hansen Chri
stensen skulle overtage ejendommen efter hans
død.

2.5989 m
2.6600 tt
2.4713 tt
4.2753 tt
3.7593 tt
7.0652 TÎ

Fælledbo
matr.nr.13c mfl.s.ø.

Anders Jensen Christensen, Hansminde solgte den 2 marts 1937
en del af det fra St.Rugtved tilkøbte jord matr.nr.13c 46b 46c
til sønnen Holger Christensen, der året før havde ladet bygnin
gerne opføre. Navnet er tinglyst på ejendommen 2.3.1937. Købte
den 24 sept.1945 parcellen 46g.

Holger Christensen solgte den 12 juli 1985 til Lars Jørgen
Sloth.

13c
46b
46c
46g

4.0036
2.4264
1.2936
5516

m
»
tt
«

350

S 0 R Â G Â R D
matr.nr.32a s.ø. mfl
Sørågård blev efter den såkaldte landmålermatrikel fra 1688 sat i
hartkorn til 4 td. 2 skp. 1 fjk. 2 alb. og var da betegnet som gård
nr.2 i Sørå« Efter 1844 matrikelen blev hartkornet sat til 4 td. 4
skp. 3 fjk. 1 alb. og gammel skatten var 25 rd. 6o sk. Efter 1664
matrikelen var de 3 gårde der i 1688 fik nr. 1, 2 og 3 samlet i een
gård.
Sørågård var fæstegård under Voergård og var i 1888 fæstet af Laurs
Sørensen, der blev afløst af Søren Laursen, der antages at være hans
søn, der blev sat fra gården i 1743.
Fæstet af Sørågård blev derefter overtaget af Aksel Madsen. Fæste
brevet, der er indført i Voergårds fæsteprotokol 17el-18o2, fol.
loi, lyder som følger:
Jeg Peter Reedtz til Voergård, major i infanteriet kender og herved
tilstår at have stædt og fæstet til Aksel Madsen, som hidtil har be
boet et hus i Lyngså, det sted ”Sørågård” kaldet, som Søren Laursen
forhen beboede og nu er fradømt formedelst hans slette forhold med
stedets bygninger og dets besætning samt mange og store restancers
pådragelse, alt efter dommens indhold, dette sted som svarer efter
skatteligning af hartkorn 4 tdr. og skylder årlig til landgilde ef
ter jordebogen -y fodernød og lJj svin, 4 mark i penge, nok 1 mark 6
skil«, som ialt betales, samt 2 tdr. byg, nævnte Aksel Madsen skal
udi i fæste nyde, bruge og beholde hans livstid på efterskrevne con
ditioner :

Hvad han er tilhørende ved hans iboende hus må han beholde og flyt
te med til ”Sørågård”, så nyder han og alt det, som er ved gården,
nemlig 4 bæster, 2 køer, nogen plovredskaber og til forårssæden
er ham lovet så meget byg og havre som udkræves og jorden tjenlig
uden nogen betaling.
I henseende til at husene er meget brøstfældige, og gården med sand
flugt beskadiget, så er han fri for al slags hoveri til næstkommende
mikkelsdag, item er ham lovet noget bøgetræ af skoven til husenes
reparation, og gjærdsel at hindre sandflugten med. Sanden i gården
skaffes bort ved ham eller andre medtjenere, og samen har han at
tilse, at gården ej med sandflugt forringes.
Formedelst gårdens mådelige tilstand nyder han frihed for landgilde
til mortensdag 1743, men fra dato og fremdeles skal han svare alle
kgl* skatter, som er eller bliver påbudte, såvelsom at svare land
gilde første gang mortensdag 1744 og siden fremdeles.

Husene har han at bygge og forbedre og siden i forsvarlig stand at
holde, intet af jorden' bruge til upligt eller bortleje eller i no
gen måde at formindske eller forringe.

løvrigt være mig og fuldmægtig hørig og lydig samt i alle måder op
føre sig som en retskaffen fæstebonde, der retter sig efter lov og
forordninger.
Når næstkommende mikkelsdag er forbi, forretter han sædvanlig hoveri
af stedet for et helt boel lige med hans andre medtjenere, forsvar
lig og upåklagelig«

Indfæstning er ham eftergivet.
Voergård den 6 marts 1743.

P.Reedtz.

Ligelydende brev har jeg modtaget og skal i alle måder efterleve.
A,Pladsen

I 1765 afstod Aksel Pladsen ”Sørågård” til sin svigersøn Hans Chri
stian Christensen, hvis fæstebrev er indført i Voergårds fæstepro
tokol, fol. 282, og lyder som følger:

Jeg Peter Reedtz til Voergård og Rugtved m.v, gør vitterlig at have
stædt og fæstet til Hans Christian Christensen, som med fripas ud
givet af madame sal. Henrik Kjeldsens til Ormholt dateret 3 novem
ber 1761, har indgivet sig mig og mit gods at tilhøre, det sted i
Sørå som Aksel Pladsen hidtil i fæste har været forundt, hvis datter
Johanne Axelsdatter han nu ægter, og som han formedelst alderdom og
skrøbelighed godvillig afstået haver, ansat for hartkorn 4 tdr.,
hvilket sted og hartkorn bemeldte Hans Christian Christensen', som
forsyner bemeldte Aksel Pladsen og hustru med nødtørftig underhold
ning deres livstid og sømmelig henfart efter deres død, sin livstid
i fæste forundes, når han deraf årlig og til rette tider svarer al
le kongelige skatter og sædvanlig landgilde til hvert års mortens
dag med 2 rigsd. 2 mark 6 sk. og 2 tdr. byg, holder stedets bygnin
ger, besætning og tilliggende ejendom i lovforsvarlig stand og for
bedrer, forretter det sædvanlige hoveri upåklagelig, viser mig og
fuldmægtig tilbørlig lydighed og hans majestæts lov og befalinger
efterlever.
Den. accorderede indfæstning er betalt med 2o rigsd.
Til bekræftelse under min hånd og forsegling.
Voergård den 26 januar 1765.

P. Reedtz

Originalen har jeg modtaget og forpligter mig til at efterleve.

H,C,Christensen
Hans Christian Christensen glemte imidlertid at efterleve sit fæs
tebrev, og i 1772 blev han ved dom sat fra gården. Denne blev så
overladt ladefogeden fra Voergård, Jens Pladsen, der også kaldtes
§ens Pladsen Ladefoged.
Fæstebrevet, der er indført i Voergårds fæsteprotokol fol. 355, ly
der som følger:
Jeg Peter Reedtz til Voergård og Rugtved m.v, gør vitterlig, at have
stædt og fæstet til min bondekarl Jens Pladsen, .som sidst har tjent
mig som ladefoged her ved gården, det sted i sørå by, Albæk sogn,
på mit gods, ’’Sørågård”, som Hans Christian Christensen hidtil har
beboet, men som ved ulovlig omgang ved dom og påfulgt udlægsforret
ning fradømt, for hartkorn 4 tdr«, og som Jens Pladsen straks med
al dets rette tilliggende i sin livstid i fæste må nyde, bruge og
beholde, når han til rette forfaldstider erlægger de kongelige skat
ter, som nu er eller fremtidig bliver, item landgilde til hver mor
tensdag
får,
svin, 5 mark 6 sk., gæsteri som betales med penge
2 rigsd. 2 mark 6 sk., samt 2 tdr. byg, forretter sædvanlig hoveri
arbejde uværgerlig og aldeles upåklagelig efter tilsigelse og des
uden1 årlig på forlangede 6 gangdage, holder gården med bygninger,
besætning og tillæg i lovforsvarlig stand samt fuldkommen beboelig,
intet af jorden borlejer eller bruger til upligt, men dyrker og be
sår, og intet af avlen må bortføres, viser mig og fuldmægtig tilbør
lig lydighed, såvelsom holder lov og forordninger efterrettelig.

2

Dernæst skal fæsteren være pligtig til mortensdag at svare og leve
re afgangne Aksel Madsens enke, som forhen har beboet stedet, så
længe hun lever 4 skp. rug, 4 skp. byg.
Da fæsteren modtager stedet besået med sin fulde sæd i jorden, som
jeg for det meste har ladet levere korn til, tillige med en del bo
have og besætning, der på auktion er bleven købt at forblive derved,
hvorpå en> specification er forfattet og følger dette fæstebrev til
efterretning i tiden.

1 indfæstning er betalt 4o rigsd. tillige med noget af formandens
restance•
Voergård den 24 juli 1772-,

P. Reedtz.
Original ligelydende fæstebrev har jeg modtaget og sttal efterleve.

J. Madsen.

Jens Madsen Ladefoged kunne ligeså lidt som formanden, klare ”Sørå
gård” og 3 år efter blev han sat fra gården, og den' ældre besindi
ge bonde Søren. Poulsen, der i 1764 havde fået fæstebrev på gårdem
”Sanden”,■blev tilbudt Sørågård, og fik fæstebrev på denne i 1775.
Fæstebrevet der er indført i Voergårds fæsteprotokol, fol. 415 ly
der som følger:

3eg Peter fteedtz til Voergård og Rugtved m.v. tilstår herved at have
stædt og fæstet til min bonde Søren Poulsen, der hidtil har beboet
det sted Sanden' i Albæk sogn og han med min tilladelse fratræder,
det sted ”Sørågård”, beliggende i Sørå by, Albæk sogn, Jens Madsen,
sidst beboede men formedelst slet forhold derved ved dom frasat.
Samme sted, der står for hartkorn 4 tdr. må Søren Poulsen sin livs
tid i fæste antage, nyde, bruge og beholde med sit rette tilliggen
de, når han årlig i rette tider betaler alle kgl, skatter som på
hviler ham og hartkornet, samt landgilde til mortensdag 2 rigsdaler
2 mark 8 skp. og 2 tdr. byg, forretter det sædvanlige hoveri hertil
af et helt boel upåklageligt efter tilsigelse, holder gårdens byg
ninger og besætning i lovforsvarlig stamd, hævd og brug og forbed
rer sammes jord og ejendomme efter egnens beskaffenhed og brugelig
måde driver, dyrker og besår, og afgrøderne hjemfører og intet la
der bortkomme, bortleje eller bruge til upligt elier bruge lader.

Han viser mig og fuldmægtig tilbørlig lydighed og som en ret fæste
bonde holder lov og forordninger, og fæsteren skal være forbunden1
til at svare Aksel Madsens enke som forhen har beboet stedet så
længe hun' lever 4 skp. rug og 4 skp. byg, alt under dette fæstes
forbrydelse.

Ved stedet modtager han den derværende og forefindende besætning
og bohave, hvorpå han skal blive overleveret specifikation, hvor
for han er ansvarlig.

Til bekræftelse under min hånd og segl.

Voergård den 29 juni 1775.
Pi Reedtz

Ligelydende original fæstebrev har jeg modtaget og forbinder mig
med min underskrift til at efterleve.
Søren Poulsemr.
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Søren Poulsen blev gift første gang den 7 december 1764 med Karen
Hermansdatter, der døde den 5 juli 1772. I ægteskabet var der 2
børro: Jeppe Sørensen, født 1765 og Poul Sørensen, født 1768.
Søren Poulsen havde i 1764 fået fæstebrev på gården ”Sanden’’, som
han afstod da han overtog ”Sørågård”. Han blev gift anden gang
den 15 november 1772 med Johanne Jensdatter, der var født i 1739
og døde i 1783. I dette ægteskab var der 3 børn: Karen født 1777,
5ens født 1778 og Maren født 1781.
Efter Johanne Jensdatters død 1783^ blev der afholdt skifte, der
er indført i Voergårds skifteprotokol 1776-18o2. Besætningen bes/tod af lo heste, 8 køer, lo stude, 2 kvier, 13 får og 3 svin.

Bygningerne bestod af Rollingen, 13 fag som til nogenlunde istand
sættelse vilde koste 2 rigsd. pr. fag-= 26 ïigsdè Fæhuset sønden
1 gården lo fag = 26 rigsd. 4 mark. Stalden i enden af rollingen,
7 fag = 7 rigsd. Laden bestod af 12 fag = 2o rigsd. til reparation.
Boets formue var 419 rigsd. og udgifterne var 214 rigsd. Til deling
blev 2o5 rigsd.

Søren Poulsen blev gift tredie gang den 3o november 1783 med Sofie
Jacobsdatter, der var født den 24 oktober 1751 i Demsted. I dette
ægteskab blev sønnen Jacob Sørensen født i 1786.
Søren Poulsen døde i 1791, og der blev afholdt skifte efter ham. Ï
dette ses, at besætningen da var 9 heste, og 1 føl, 9 køer, 2 kvier
2 stude, lo ungnød, 12 får, 3 svin og 1 so.
Da der var mindreårige børn, og enken ønskede at blive ved gården,
blev det ved skiftet besluttet, at der ikke skulle afholdes nogen
auktion, men enken vilde sørge for børnene i deres opvækst med føde
og klæder, til de selv kunde tjene brødet.

Efter vurdering udgjorde boets formue til deling 2o4 rigsd., og der
af tilkom der børnene lo2 rigsd. til deling, så hver af de 4 sønner
fik 2o rigsd. 3 mark og hver af de 2 døtre lo rigsd.
Enken Sofie Jacobsdatter ønskede at forblive som fæster ved gården
på mandens fæstebrevi Hun døde i 1812, og samme år købte sønnen Ja
cob Sørensen ”Sørågård til selveje. Skødet blev udstedt den 11 sep
tember 1812 og tinglæst samme dag ved Voergårds Birketing og proto
kolleret fol. 18.

Jacob Sørensen var først gift med Maren Pedersdatter fra Hvejselt,
der var født 1782 og døde 1819. I dette ægteskab var 3 børn: Sofhia
født 1813, Søren, født 1814 og Anne, født 1817.
Jacob Sørensen blev gift anden.gang 1819 med Else Sørensdatter fra
Langheden i Dronninglund Sogn. Hun var født i 1789 og døde 1862. I
dette ægteskab var børnene:
Jens Christian Jacobsen, født den 27 december 182o.
Søren Jacobsen, født den 16 november 1828,

Jacob Sørensen døde den 5 juni 1844, og enken Else Sørensdatter fik
bevilling til at sidde i uskiftet bo og siden holde samfrændeskifte
med det ældste hold børn, som var Søren Jacobsens, der i 1844 fik
udbetalt 4oo rd, i arv, og derfor gav tilbørlig afkald på mere.
Dette beløb lånte Else Sørensdatter af sin stedmoder i St.Langheden
og gav prioritet i gården for beløbet. Steddatteren Sophia Jacobs
datter, der var gift med Rasmus Nielsen i Nr.Sørå fik samtidig udbe
talt 2oo rigsd. og gav afkald på mere arv.

7r
V..' 4•
4

Else Sørensdatter fik den kgl. bevilling tinglæst som adkomst for
hende.på gården, indført i Dronninglund Herreds skøde- og pantebo^,
litra n. folio 33o, tinglæst 9 januar 1845.
Sørågård, hvis gamle hartkorn var 3 td. 6 skp., fik ved den ny ma
trikel 1844 nr. 32 i Albæk Sogns sydøstlige del og nyt hartkorrr 4
td. 4 skp. 3 fjk. 3/4 alb. og gammel skatten var 25 rd. 6o sk.,
samt parcellerne matr.nr.39 og 4o, hartkorn 7 skp. 1 fjk.
alb.
Efter at have ordnet det fornødne med arv til børnene afstod Else
Sørensdatter i 1846 ”Sørågård” til sønnen Jens Christian1 Jacobsen.
Skødet, der er indført i Dronninglund Herreds panteprotokol litra
n. fol. 31, lyder, som følger:

Jeg underskrevne Else Sørensdatter, enke efter gårdmand Jacob Søren
sen^ Nørre Sørå, Albæk Sogn, sælger, skøder, og overdrager herved
til min kære søn Jens Christian Jacobsen, min efter tinglæst skøde
den 26 december 1844 eiende og iboende gård i Nørre Sørå, Albæk
Sagn, med påstående bygninger og tilliggende jorder skyldsat for
gi. hartkorn 3 td. 6 skp., ny matrikel nr.32, hartkorn 4 td. 4 skp.
3 fjk.
alb«, samt den reterende del af Simon Jepesens gård under
matr,nr. 39 og 4o, hartkorn 7 skp. 1 fjk. 3/4 alb., med besætning,
ind- og udbo, gårdsredskaber, avl og afgrøde og sæd intet undtaget.

Da køberen bemeldte min søn Jens Christiam Jacobsen-, har betalt mig
denr accorderede købesum 145o rd. sølv, dels ved at have fyldestgjordt
mig den sum 145o rd. og dels ved en mellem os dags dato oprettet
aftægtskontrakt at have forpligtet sig til at udrede til mig, så
længe jeg lever en årlig aftægt, ansat til 4oo rd., så skåle den
herved solgte gård m.m. herefter tilhøre køberen min søn, som hans
lovlige ejendom og med de herligheder og rettigheder, forpligtel
ser og byrder^ hvormed samme af mig og min afdøde mand har været
ejet efter derpå havende adkomstbrev og i henhold til hvilket,
samt dette skøde overleveres køberen, jeg hjemler ham det herved
solgte, fri for enhver påtale,

Nørre Sørå den 27 august 1846.
Else Sørensdatter
Niels Larsen

Læst i Dronninglund Herreds ret den 3 september 1846.
Jens Christian Jacobsen lånte looo rbd. sølv af broderen Søren Ja
cobsen med prioritet i gården efter 4oo rbd. Samtidig overtog han
moderens prioritet til hendes stedmoder i Langheden på 4oo rbd. i
første prioritet. Jens Christian Jacobsen skulde svare aftægt til
moderen. Aftægtskontrakten lyder, som følger:

Da jeg har solgt min gård i Sørå af hartkorn ialt 5 td. 4 skp, o
fjk. 1 1/4 alb. til min søn Jens Chr.Jacobsen, har jeg betinget
mig en årlig aftægt som følger:

Forsvarlig husly, lys og varme samt mad og drikke så godt som han
det selv nyder. Når jeg forlanger det, skal han indrette til mig i
gården en anstændig lejlighed med stue og køkken m.m. og når jeg
flytter derind, da medtager jeg af boet det nødvendige.
Til mit underholld yder han mig da årlig min livstid følgende: 2 td.
rug, 1 td. byg, 1 td, malt, 1 gås, 1 lispund flæsk, 1 1/4 lispund
ost, 3 snese flynder, 2 snese kuller eller sild, 1 lispund klip
fisk, eet.
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Jens Christian Jacobsen blev gift med Inger Marie Christensen, der
døde den 13 april 1877 og selv døde han den 24 november 1883. Pri
vat skifte den 14 august 1884, hvor sønnen Christen Jensen, overtog
gården.
Christen Jensen døde den 25 januar 1917, 61 år gammel og enken Karerr Jensen,, født Madsen, fik adkomst til. gården den 22 marts s.å.
Hup' købte, den 24. september 1925 parcellen. 31b s.ø. for 14oo kr.,
men parcellen synes at være solgt fra igen.

Sønnen Ingvard Jensen, der blev gift med Helga Marie Christensen
fra Sørå Smedegård overtoge gården i 1933 og solgte den 29 oktober
1963 til sønnen Bertel Jensen.
32a
4oa
16d

52.4835 m2
1.86o7 716o -

Matr.nr,33a s.ø«

_•

Ejendommen blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 td. 5
skp. 1 fjk. 1-? alb, og gammel skatten var 6 rd. 73 sk., men ejen
dommen er nu tilsyneladen helt udstykket, eller tinglyst under
Strand Fjerding i Dronninglund sogn.

Jens Pedersen, Sørå, købte den 3 juli 1851 og døde den 25 september
1897, men havde forinden solgt en hedelod matr.nr.33f til Engelbrekt
Engelbrektsen for 2ooo kr. Enken Johanne Sørensdatter udstedte skø
det lo februar 1898 og samtidig solgte hun matr.nr.33g til murer
Jens Peter Jensen for 23oo kr.(parcellen omtales som Nymarken) og
til sidst solgte hun matr.nr.33a med hartkorn 1 fjk. 2^ alb. til
smed Jens Peter Sørensen, der den 12 maj 1898 mageskiftede med Jens
Peter Andersen, der har 3od, værdi henholdsvis 19oo kr. og 925 kr.
Den 2 februar 1911 omtales smed Jens Chr.Jensen, der har 33a og fle
re matr.nr. i Strand Fjerding og -den 24 april 1916 omtales Jørgen
Chr. Jensen.

Karlsminde
matr.nr.33b s.ø. mfl.

Anders Jensen købte den 17 december 1863 og solgte den 22 august
1878 til ungkarl Peder Hansen for 18oo kr., efter hvis død enken
Johanne Marie Hansen, født Nielsen, fik adkomst til ejendommen 8
december 19o3 og solgte den 17 december s.å. til Niels Chr.Hansen
for 29oo kr., der den 16 juni 19o4 solgte til murer Carl Peter
Pedersen1 fra Agersted for 26oo kr., der den <i5 april 19o6 solgte
til Hans Peter Pedersen.
Hans Peter Pedersen købte tilsyneladen jord til den 28 juni s.å.
og solgte den 17 november 191o til broderen Anton Pedersen for
77oo kr,, der den 23 april 191o solgte til broderen Karl Martinus
Pedersen fra Agersted for 98oo kr.

Karl Martinus Pedersen solgte den 14 november 1959 til Holger Pe
dersen, der den 13 august 1964 købte parcellen 3ok af Âge C.N.
Sørensen.
33b
57
58a
3ok

2.8120
2.6131
2.6214
2.2210

ft)2

-
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Louisesminde
matr.nr.33c s.ø. mfl.

Niels Peter Pedersen købte den 31 januar 1856. Efter haris død gif
ter enken Ane Louise Jensen sig med Jens Chr.Christensen, der fik
vielsesattesten! tinglyst som adkomst 11 maj 1865. Efter hans død
fik Ane Louise Jensen adkomst til ejendommen, igen og solgte den 19
august 1897(ved skifte) til sønnen Jens Peter Nielsen., der den 8
september 19o4 købte 21 tønder land, matr.nr.12c fra Voersåkrog for
76o4 kr.5o øre. .
Efter Jens Peter Nielsens død fik enken Ane Kirstine Nielsen, født
Sørensen adkomst til ejendommen den 28 januar 1915 og solgte den
15 april s.å. til sønnen Jens Kristian Nielsen, hidtil boende i
Ulsted, for 30.000 kr., der den 22 juni 1916 købte små 6 tander
land fra den under udstykning værende gård matr,nr.38a s.ø., for
36oo kr., parcellerne får matr.nr.38d og 37d.

Jens Chr,Nielsen', solgte i 195o ca. 24 tønder land til sønnen Emil
Nielsen og Louisesminde blev derefter solgt til svigersønnen Osvald
Krogh, efter hvis død enken fik adkomst til gården lo februar 1971
og solgte den 11 november 1977 til datteren Margrethe Krogh og hen
des mand Mogens Berg Jensen.
33c 3,o769 m2
34b 4.7688 36f 8.3930 38f 2.2770 4od 4.00I0 -

Matr.nr.12c mfl«

Jens Chr.Nielsen, Louisesminde, solgte den 31 august 195o til søn
nen Ludvig Johannes Emil Nielsen.
12c
33d

11.9820 m2
1.4102 -

Smedeqård.

;_ ..

,

matr.nr.37a s.ø.mfl.

Smed Søren Olesen købte parcellen 34d den 15 juli 1856 og den 19
juni 1861! skødet tinglyst 1 august s.å. købte han ejendommen ;
<Aatr.nr.37 fra Voergård for 85o rd. Han solgte den 18 juni 1868
til Lars Chr.Larsen fra Try for 13oo rd. Der medfulgte 2 heste,
4 køer, 1 kalv, 1 vædder, 2 får med lam og en del avlsredskaber.
Lars Chr.Larsen solgte den 16 maj 1872 til Christen Simonsen,der
dødé 22 januar 19oo og enken Johanne Marie Simonsen, f.Jensen fik
adkomst til ejendommen 3o august s.å. og solgte den 4 juli 19ol
til Anton Christensen for 8.2oo kr. og flytter til Nr.Uttrup. Der
medfulgte
2 norske heste, 5 køer, 1 kvie, 2 svin og 3 får.

Anton Christensen solgte den 8 august 19o7 til Bertel Marinus
Christensen for lo.45o kr., der den 17 juni 19o9 købte hovedpar
cellen af den nu helt nedlagte ejendom matr.nr.35a for 425 kr.
pr.td.land = 3.596 kr. 11 øre og lagde jorden til Smedegård. Den
11 novb.l9o9 solgte han parcellen 37c til Søren Chr.Jensen for
577 kr. 47 øre.

Bertel Marinus Christensen solgte den 23 decb.1927 til Carl Jen
sen. Adkomst ved skifteretsattest til Lene Sørensen og 6 andre
18 novb,1964, der s.d. solgte til Age Chr.Nymann Sørensen, der 3
novb.1975 købte parcellen 39b.
34d
39b
35a
37a

3.0846
2.7580
4.6675
6.5442

m2
’’
"
"

Matr.nr.35 s.ø.

Ejendommen blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 td. 2
skp. 2 fjk. 1/4 alb. og gi.skatten var 7 rd, 13 sk.(gi.hartkorn
6-3-2^), samt en strandparcel*
Rasmus Nielsen, der var gift med Sophie Jacobsdatter købte den 26
marts 1834 og solgte den 6 decb.1866 til sønnen Jens Chr.Rasmus
sen for 115o rd. og gik på aftægte. En ældre, men langt over 2o _
år gammel adkomst mangel omtales.

Jens Chr.Rasmussen købte den 3 august 19o5 parcellen 3b og solg
te den 2 august 19o6 til sønnen Martin Rasmussen for 13.ooo kr.
Martin Rasmussen udstykke ejendommen i 19o9 og flyttede til Gasagård ved Vejle. Han solgte 35a til Smedegård,se denne, 35b til
Lillegård, se denne, 35c 3b til Laurits Peter Mortensen, se den
ne og 35d til Søren Chr-Jensen, der har 37c.
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Matr.nr.35c s.ø.mfl.

Martin Rasmussen solgte den 16 juni 19o9! skødet tinglyst 18 novb
s.å. bygningerne med lidt jord fra sin under udstykning værende
gård matr.nr.35 s.ø,, til Laurits Peter Mortensen fra Tolstrup
for 6ooo kr. Matr.nr. 3b 35c, der medfulgte 1 hest, 2 køer, 1
kvie., 6 svin., der den 22 juni 1916 købte parcellerne 33f 41c
for 18oo kr., der medfulgte 1 hakkelsmaskine, 1 hestegang og 1
ailetønde, foretog den 28 juni 1917 et mindre mageskifte og fik
en særskildt beliggende lod af matr.nr. 44 og solgte parcellen
33f til Jørgen Chr.Jensen for 75o kr.
Stein Mortensen solgte den 18 sept.1975 til Grethe Vedel Jensen,
der den 5 august 1976 solgte til Jørgen Wedel Nielsen og Torben
Wedel Nielsen.

35c 2.4697 m2
3b
9882 ”

Berthelsgård
matr.nr.36 s.ø.
Christen Bertelsen, der var gift med Ane Nielsdatter købte ejen
dommen, der i ny hartkorn stod til 3 td. 6 skp. 1 fjk. 2-j alb.,
engang før 1825. Christen Bertelsen døde 23 febr.1852 og enken
solgte den 21 decb.1854 til sønnen Bertel Christensen og kom på
aftægt.
Bertel Christensen solgte den 21 juni 19oo til ungkarl Christian
Christensen for 12.ooo kr., der den 21 maj 1917 solgte parcellen
36b til Jørgen Chr.Jensen for 25o kr.

Katrine Pedersen solgte den 2o febr.1964 til Hans Chr.Pedersen.

36a 15.6612 m2
36d
78o "

Matr.nr.36h s.ø.
Skifterets adkomst for Johanne Marie Larsen 5 juni 1971, solgte
7 april 1978„-j parten til Jørn Larsen.
36h 6.6195 ni

Hjørnelund
36g s.ø.

Jens Lyngdrup Madsen opførte ejendommen på en parcel fra Berthels
gård i 1934, 12^ td.land.
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Skræddergården
matr.nr.39 s.ø.
Skrædder Peder Christensen, der var gift med Kirsten Larsdatter,
købte ejendommen, der i hartkorn var sat til 1 skp. 2 fjk. 1^ alb
den 1 novb. I860 og solgte den 1 novb,19oo til svigersønnen murer
Jens Peter Jensen, der den 12 novb.l9o3 købte parcellen 41b for
4oo kr. og 43b den 2o decb.l9o6 for loo kr. og 35e den 11 novb.
19o9 for 3oo kr. pr.td.land = 1129 kr. 5o øre og den 22 junu 1916
købte han fra den nu nedlagte ejendom 38a 4 td.land af Nymarl og
4 td.land af Gammelmark for 7ooo kr.
Skrædder Peder Christensen døde 16 juli 1912 i Nr.Røllen i Volstrup! hustruen Kirsten Christensen,f.Larsdatter var død i Sørå
28 decb.l9o4.

Jens Peter Jensen solgte den 18 april 1932 til sønnen Peter Jen
sen,
39a 2.7893 m2

2)

---------------------- ——-------------------------------------------------Matr .nr.38f s.ø.
Peter Jensen solgte til Louise Abildgård Nielsen den 28 febr.1953
skifterets adkomst for Hans Visdy Ludvig Abildgård Nielsen 3 janu
ar 1968, der s.d. solgte til Henning Abildgård Nielsen

38f l.o69o m2

Matr.nr.41 s.ø.

2-o

uden gi.skat

Christen Pedersen købte den 4 maj 1843 og solgte den 7 august
1879 til sønnen Jørgen Christensen for looo kr., der den 12 novb,
19o3 solgte parcellen 41b til Jens Peter Jensen for 4oo kr. og
41c til Engelbrekt Engelbrektsen for loo kr.

D

Jørgen Christensen døde den 22 decb.1916 og hustruen Ane Christen
datter var da død. Adkomst for broderdatteren Gertrud Marie Chri
stensdatter i ægteskab med Jens Peter Jensen, Skræddergården den
12 maj 1921! ejendomsskyld 9 00 kr. Solgte den 27 marts 1924 en
parcel til Jørgen ^ensen for 5o kr.

Matr.nr.42 og 45 s.ø.

2-1-og 2 3/4

Gunder Jensen købte den 31 decb,1858X lyst 13.1.1859 og solgte 14
juli 1898 til Christen Christensen for 27oo kr., der den 11 janua
19oo solgte til grd.Anders Nielsen for samme pris.

Matr.nr.43 hører under 3oa s.ø.

-j
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Skovgård
matr.nr.47 s.ø.mfl.
Søren Hejlesen solgte til Peder Jensen den 26 maj 1842, der den
7 juni 1877 købte parcellerne 26b 27b for 7oo kr. Peder Jensen,
der var gift med Magdalene Hansdatter, solgte den 26 febr,188o LÀ
til sønnen Martinus Pedersen for 2.325 kr., iberegnet aftægt.

Martinus Pedersen solgte den 7 sept.1882 til Søren Mortensen fra
Gammelkirk for 4.565 kr«, der døde 23 sept.1916 og enken Karen
Marie Mortensen fik adkomst til ejendommen den 9 novb. s.å. og
solgte den 28 juni 1917 til sønnen Laurits Peter Mortensen for 17
5oo kr.
Laurits Peter Mortensen solgte i 1955 til sønnen Hardy Mortensen,
der den 4 august 1978 solgte til sønnen Åge Laurits Mortensen, J*
der på et tidligere tidspunkt havde overtaget
delen af gården.
47 10.3440 m2
41b 2.7242 ”
35e 2.0I00 ”
56d 5.5375 ”

Nørgård

matr.nr.46 s.ø. mfl.

Nørgård blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 2 td. 4 skp
o fjk. 2-^ alb. Navnet Nørgård er tinglyst 23 marts 19o3.
Mads Chr.Christensen købte den 12 okt.1876. Hans hustru Kirsten
Gregersen døde 4 febr.1884! skifte 23 okt.1884. Efter hans død
fik enken Mette Christensen,f.Sørensen adkomst til gården 18 au
gust 1892 og solgte til Chr.Julius Pedersen, der den 13 juli 1911
solgte til Johannes Theodor Hougård, Vester Hassing for 34.ooo kr
der medfulgte 5 heste, 16 køer, 12 ungkreaturer, 12 svin, 3 får,
6 lam, 25 høns, 1 hane m.m.-

Johannes Theodor Haugård solgte den 23 august 1917 til Jens Jør
gensen Jensen, LI.Rugtved for 55,ooo kr., der den 11 sept.1919
købte parcellen 15L fra Hedegård for 6ooo kr.
Jens Peter Brunsgård Baj-Jensen 13 febr.1976.

7b
8b
46a

7.0312 m2
6.9o53 "
18.9274 ”
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Lillegård
matr.nr.44 s.ø.mfl

Jens Jensen købte ejendommen den 23 decb.1841 og solgte den 13
okt.1887 til Marie Andersen for aftægten til sig og søsteren Ma
rie Jensen, der var kapitalliseret til 128o kr. Ejendommen matr.
nr.44 var ikke navngiven og stod i hartkorn til 3 fjk. 2-j alb.,
uden gi.skat.
Marie Andersen giftede sig med Søren Jacob Nielsen, der fik
skøde på matr.nr.44 og 33b den 19 august 1897 og den 13 januar
191o købte han parcellen 35b for 26oo kr. og den 8 august 1912
k.h.hovedparcellen fra den under udstykning værende ejendom nr.
49 mfl. for 35oo kr.

Søren Jacob Nielsen solgte den 28 juni 1917 til sønnen Hans
Peter Nielsen for 2o.ooo kr., der den 3o august s.å. solgte par
cellen 44b til Laurits Peter Mortensen for 15oo kr.

Hans Peter Nielsen døde den 25 okt.1921, 29 år gammel og enken
Elise Kristine Nielsen,f. Thesbjerg fik adkomst til ejendommen
den 1 decb.1921 og solgte den 9 febr.1922 til Chr.Vilhelm Chri
stiansen, der den 8 juni 1933 købte parcellen 3oe af C.Vestergård
og solgte den 13 juni 1952 til sønnen Evald Skelbæk Christiansen,
der den 19 decb.l97o købte parcellerne 33m 38g af Peter Jensen.

44a
49a
33m
35b
3oe

2.6460 m
9.6600 îî
7.1329 ft
2.8448 !!
7,ol4o ff

navnet Lillegård tinglyst lo januar 1918.

Matr.nr.49 s.ø.mfl.

Hans Larsen købte den 7 decb.1848 parcellerne matr.nr.49 og 5o,
der tilsammen var sat i hartkorn til 2 skp. 1 fjk. 1^ alb. og den
3o august 1854 købte han nr.51, 1-2--?. Havde matr.nr.4 og 8 i
Strand Fjerding, Dronninglud sogn. Han solgte den 26 okt.1871 til
Johanne Larsdatter for 16oo rd.

Johanne Larsdatter gifter sig den 18 okt.1872 med Jens Jørgensen
fra Aså, der den 29 maj 1873 fik vielsesattesten tinglyst som ad
komst og efter hustruens død solgte han den 16 august 19oo til
husmand Svend Chr. Niels Peter Svendsen fra Asbækholt for 12.4oo
kr«, der den 5 sept.l9o7 solgte til Peter Vilhelm Nielsen, der
den 8 august 1912 solgte til grd.Peder Nielsen, Kjællingbro for
I8.800 kr.

Peder Nielsen solgte straks matr.nr.5o til Niels Christian Chri
stensen, Mosegården for 3.582 kr. 38 øre og matr.nr.49 til Søren
Jacob Nielsen, Lillegård for 35oo kr. og matr.nr.3f til Laurits
Peter Mortensen af Sørå for 25oo kr. og matr.nr.51 til Chr.Nørkjær Sørensen i Agersted for 3.917 kr. 62 øre og gården var her
med totalt udstykket.
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Sørålund

matr.nr.48a s.ø.mfl.
J.H.Ahnfeldt, St.Rugtved solgte den 3o januar 1862 gården, der da
blev kaldt Lunden, til Lars Christian Pedersen. Ejendommen var ef
ter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 5 skp. 3 fjk. 2 3/4 alb.

Lars Christian Pedersen døde den 6 maj 1867 og enken Maren Margre
the Pedersen skifter med hans søskende
9 april 1874 og fik her
ved adkomst til gården. Hun købte den 1 decb.1887 parcellen matr.
nr.55b og den 21 juli 1892 købte hun matr.or.33e og solgte den 18
april 1895 til Lars Christian Pedersen og kom på aftægt, Der med
fulgte 2 heste, 6 køer, 2 ungkreaturer, 4 svin og 4 får*
Lars Chr.Pedersen købte den 17 sept.l9o8-31 en hedelod fra Voer
såkrog på ca.7o td.land(hvorfor dog aldeles ikke garanteres )matr,
12d, for 6.5oo kr. og solgte i 1953 til sønnen Hans Pedersen.

Ingemann Pedersen og Tove Kreutz købte 2 august 1979, hver med £
parten. Ingemann Pedersen solgte straks efter sin halvpart til Tove Kreutz,
der herefter e r epieejer.

48a lo.99o7
12d 26.6772
12? 11.0325
1.1511
33e
55b
3.2868

ff
ff
Tf

C

Tf

Skovenqen

matr.nr.54 s.ø.mfl.

Jens Pedersen købte ejendommen matr.nr.54, der efter 1844 matrike
len var sat i hartkorn til 1 skp. o fjk, l-j alb, og gi.skatten
var 2 rd. 73 sk«, den 8 januar 1863 og den 17 januar 1867 købte
han parcellen 58b af Niels Christensen og den 5 april 1883 købte
han parcellen matr.nr.59 af enken Ane Jensen, Langeland for 8oo L
kr, og den 26 novb.1885-6 mageskifter han med LI.Rugtved med 13c
13di.bg får matr.nr.ld 46d. og solgte den 3 juni 19o9 til sønnen
Hans Chr.Pedersen for 14.ooo kr.
Hans Chr.Pedersen købte noget til den 12 decb.1912 og solgte den
2o decb.1917 til sønnen Christian Johannes Pedersen for 2o.ooo kr
Christian Johannes Pedersen(Rom) var den 8 decb.1916 bleven gift
med Anna Margrethe Kristine Kristensen fra Gl.Agertsed. Han solg-te den 19 juni 1962 til sønnen Henning Rom.
Agerstedve j 21
ld
46d
54
58b
59
46c
91b

2.8929 m2
2.9211 ff
3.2999 ff
1.2636 Tf
1.3263 ff
135o ff
„ Agersted
2.7970
\

L

Fæbro mejeri
matr.nr.55c s.ø.mfl.

Poul Christensen Dalgård, Gug mølle fik adkomst til(formentlig en
ubebygget parcel) 16 maj 1899 og solgte den 9 novb. s.å. til meje
rist Jens Larsen fra Århus for lo.ooo kr. Poul Dalgård opholdte
sig den 28.3.1912 i Helsingør og den 17.8.1916 vat han på Samsø.

Jens Larsen solgte den 17 decb,19o3 til mejeriselskabet Danmark i
Randers, se 23.6.19o4-27 liste over mejerier.

Danmark solgte den 27 maj 19o9 til mejeriejer N.P.Nielsen, Ager
sted for 3o.ooo kr. Skødet tinglyst 1 juni 1911.
N.P.Nielsen solgte den 11 novb.1915 til mejeriejer K.Sletten,Ager
sted, der den 8 maj 1919 solgte til Holger Nielsen, der den lo ju
ni 192o købte parcellen 7h og den 13 novb.1941 købte han parcel
len 7t af Bolette Jørgine Korslund.
Holger Nielsen solgte den 22 novb.1963 til Nis Hjerresen Have og
Ove Andreasen Bach, sidste eneejer 12 febr.1971 og fra 9 juni
1971 det familieejede A/S Fæbro Mejeri.

Købmand
matr.nr.55g s.ø.mfl.
Peter Rasmussen solgte parcellen 55g til Jens Nørholt den 5 febr.
1925, der 14 novb.1935 købte parcellen 55k af N.Jensen og solgte
den 13 april 1955 til Svend Nørgård Thomsen, efter hvis død enken
Åse Nørgård Thomsen fik adkomst 5 novb.1968.

Egnsbank Nord, Sæby 17 juni 1971, solgte 25 novb. s.å. til Erik
Østergård Nielsen.
2
55g lo64 m
Niels Jensen, Fæbroen solgte parcelled 55g til Pe
55k
216
ter Frederik Rasmussen den 15 januat 1925 for 3oo
kr., der den 5 febr. s.å. solgte til bygmester
Jens Nørholt, Agersted for 12.5oo kr.
Moselundsvej 5

matr.nr.55h
Peter Rasmussen, gift med Mette Marie Rasmussen,f.Larsen stats
lån 31.3.1927

Jens M.Olesen købte 17 novb.1964 og den 12 juli 1982 købte han
parcellerne 7n’ 7æ
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Nørvanq
matr.nr.7c s.ø.mfl.

Landarbejder Martinus Larsen, Agersted købte parcellerne 7c 8c
fra LI.Rugtved for 8oo kr. pr. td.land! 12 td.land for 96oo kr.
Statslån 31.1.1924.

Svend Viggo Larsen solgte den 23 maj 1975 til Niels Støttrup Thorn
sen, der den 7.4.1978 købte 7z af Henning Eldrup.
7a
3o79 m2
7z
12.6373 ”
8c er udgået
7c under 2f mell.

Gammel Tvedenvej 8

matr.nr.7g s.ø.
Holger Jensen fra Ørumtved købte den 28 august 1919 og transpor
terede til Bertel Bertelsen fra Tveden for 12oo kr.

Dasing Wohjtagen solgte til Claus Krog Jensen den 7 okt.1948.

Matr.nr.7m s.ø.mfl.
LI.Rugtved solgte parcellerne 7m 8g til gårdens fodermester Jo
hannes Emanuel Fynbo, ca.12 td.land for 84oo kr. Statslån 31 ja
nuar 1924, skødet lyst 7 febr.1924.
Jens P.N,Jensen købte den 7 april 1978
7m 2938 m2

Matr.nr.4og s.ø.

Ingvard Jensen solgte den 18 maj 1963 til Th.Mejer Antonsen, der
2 august 1973 solgte til Rudolf Terp og Flemming Terp, der 6 juni
1985 solgte til Svend Christensen
4og 713 m2
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Sønderkjær
56a s.ø.mfl.

Christen Jensen, Fæbroen solgte den 11 febr.1869 parcellen 56b,
der i hartkorn blev sat til 4 skp. 2 fjk. 2 1/4 alb. og en gam
mel skat på 7 rd. 06 sk., til Christen Nielsen for 14oo rd., der
købte jord til lo.2.187o og 11.1.1883.
Christen Nielsen, der var gift med Maren Larsen, solgte den 17
novb.1892 til datteren Ane Nielsine Nielsen for 8.25o kr., der
medfulgte 2 heste, 6 køer, 1 kvie, 2 får, 1 vædder og 1 griseso.
Ane Nielsine Nielsen solgte den 24 juli 19o2 til Niels Chr.Pe
dersen for lo.ooo kr.(største parten af jorden ligger i Agersted
fjerding, Voer sogn), der den 27 august 19o8 købte parcellen 55d
fra St.Rugtved for 8,159 kr. 25 øre.

Niels Chr.Pedersen solgte den 14 juli 191o til Mads Chr.Hansen,
Sønderkjær i Agersted for 33.6oo kr. og flyttede til Skibsted,
der den 13 febr.1919 købte parcellerne 7d 8d 7e 8e fra LI.Rugt
ved for 7oo kr. pr.td.land, arealet var 32 485o/14ooo td.land =
22.642 kr. Mads Chr.Hansen, der senere tog navnet Sønderkjær køb
te jord til 28.7.1910, 29.6.1911, 25.6.1914, 13.2.1919 og 3.2.
1921.

Hugo Gustav Andreasen og Niels Juhl Andreasen købte den 28 august
1978.
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Matr.nr.38 s.ø.
Ejendommen matr.nr.38 blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn
til 1 td.o skp. 2 fjk. 3/4 alb. og gi.skatten var 4 rd. 23 sk..

Søren Jørgensen købte den 23 decb.1854! skødet lyst 11 januar
1855. Han ejer også et hus, købt af Sophie Sørensdatter, der mang
lede tinglyst adkomst. Han solgte den 18 juni 1868 til Simon Jen
sen fra Ålborg for 8oo rd.

Simon Jensen og hustruen Johanne Christensen havde ingen børn og
den 2o febr.l87o skrev de testamente! efter dette skulle Mette Ma
rie Andersdatter arve dem. Johanne Christensen døde 17 decb.1873
og Simon Jensen 4 april 1889.
Mette Marie Andersdatter gifter sig den 24 maj 1889 med ungkarl
Engelbrekt Engelbrektsen fra Bøgeskovhale, der fik vielsesatteste
tinglyst som adkomst 15 august s.å. og solgte den 17 decb.1914
til sønnen Niels Simoni Anders Engelbrektsen og kom på aftægt.

Niels Simoni Anders Engelbrektsen udstykke den 22 juni 1916 ejen
dommen og bygningerne med lidt jord, samt halvparten af møddingen
matr.nr.38b 38h blev solgt til Jørgen Chr.Jensen, Sørå for 46oo
kr. Resten af jorden blev solgt til omkringliggende ejendomme.

STORE

RUGTVED

Store Rugtved eller Rugtved Hovedgård, er en af de ældste herregår
de i landsdelen, men hvor gammel gården er haves der ingen sikre
historiske oplysninger om, men sagnet fører den tilbage til vikingetiderr som en ren røverrede, hvor en sørøver ved navn Knud Søhane
holdt til og gjorde de omliggende kyster og farvande usikre for den
fredelige handelsflåde.

Om den forannævnte sørøveir Knud Søhane på Store Rugtved fortælles
der følgende sagn: En gang kongen sejlede forbi kysten, blev han op
mærksom på Rugtved slots høje rejsning og spurgte da: "Hvilken hane
er det,, som bærer ea så høj kam, at ingen af Vore slotte kunne måle
sig med den", öer blev svaret, at her boede den frygtede Knud Søha
ne, hvorpå kongen bød, at der skulde rækkes efter slottet med en
kridtkugle, og da denne ramte, og der af det mærke den satte, kunde
ses, at slottet kunde nåes, blev det nedskudt.
Slottet blev dog,. fortæller sagnet videre, genopført og fik et højt
tårn med glasruder, der vendte ud mod søen, og herfra lyste det i
mørke nætter for at vildlede søfarende, så de løb på grund, hvorpå
slotsejeren tilegnede sig skib og ladning, men da der herom blev kla
get til kongen, befalede denne, at slottet skulde nedbrydes.
Det lyder spændende, men også som det rene vrøvl, for vikingerne bo
ede som bekendt ikke i høje stenhuse, og selv en konge kunde tidligst
havde affyret en kanon i midten af 13oo tallet og mest sansynligt
senere, så skal historien om Knud Søhane have nogen berigtigelse,
må handlingen havde foregået på et langt senere tidspunkt, og da var
han ikke viking, men en gemen sørøver, som der ganske vist også var
mange af i disse for vort land så urolige tider.
Store Rugtveds Slotsruin blev i 1931 udgravet og undersøgt af Natio
nalmuseet, under ledelse af museumsinspektør Dr.phil. Poul Nørlund,
der i 1932 i "Vendsyssel Årbøger" har gjordt rede for denne udgrav
ning, og der fortæller han, om ikke alt hvad vi gerne vilde vide,
så alt hvad der er at finde af oplysninger om slottet, så inden jeg
går videre med Store Rugtveds historie, tillader jeg at bringe Poul
Nørlunds beskrivelse af udgravningen, ordret:

UDGRAVNINGERNE AF RUGTVED.
Ved Poul Nørlund

Den 26 marts 1931 underskrev ejeren af Store Rugtved, propritær Chr.
Rasmussen, en deklaration, hvorved han fredlyste Rugtved voldsted
under Nationalmuseet. Et af Vendsyssels prægtigste historiske min
desmærker var derved sikret mod udslettelse, og et igennem åringer
næret ønske både hos Nationalmuseet og hos mange historiske interes
serede i Vendsyssel, ikke mindst hos de ledende indenfor "Historisk
Samfund for Hjørring Amt", var dermed gået i opfyldelse. Det var Hi
storisk Samfunds formand, bistået ikke mindst af smedemester P.Chri
stensen, Try, som bragte denne sag over det døde punkt og halede en
løsning i land. Det erkender Nationalmuseet villigt og med stor tak
nemlighed.

Propritær Rasmussen stillede, for at gå ind på at fredlyse, en betin
gelse, som vist alle, der deltog i forhandlingerne, kunde slutte sig
til: at voldstedet forinden forbudet mod at røre ved det blev sat i
kraft, uderkastedes en undersøgelse. Historisk Samfund og National
museet enedes om i fælleskab at bekoste en udgravning, der fandt sted
i sommeren 1931, og for denne udgravning er det jeg her skal gøre rede.
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Der var ingen grund til at vente store, overraskende resultater ved
an gravning på dette sted, men vi trænger i høj grad til sådanne un
dersøgelser af vore middelalderlige herreborge. Voldstederne ligger (
endnu i ret stort tal spredt over landet, mere eller mindre ruinere
de og overpløjede, men kun i de færreste tilfælde ane vi det mindste
om de bygninger, som engang har ligget der, og mange steder er der
sikkert heller ikke den mindste rest tilbage deraf i borgbankens in
dre.

Vi ved efterhånden ikke så lidt om vore middelalderlig konge- og fyr
steborge, takket være de udgravninger, der er foretaget i de sidste
menneskealdre(særlig i den allersidste), men vi ved alt, alt for lidt
om vore mindre herreborge fra samme tid. Rugtvedgravningen skulde
gerne blive et led i en lang række, før vi kan slå os til tåls, og
før vi kan sige, vi ved nogenlunde besked med, hvorledes den middel
alderlige herremand havde indrettet sig. Han er i det hele en menne
sketype, som vi endnu ikke rigtig er inde på livet af, der er endnu
meget at udforske på det område, både arkæologisk og rent historisk.
Han svarer dårligt til den Ingemannske ridderromantiks forestillin
ger, det ved vi alle, men det er heller ikke nok at karakterisere
ham som storbonde. For at kunne forvalte sine spredte besiddelser
måtte han i mange tilfælde være et stykke af en administrator, lige- ,
som Abbeden og Biskoppen var det i større stil. Og ikke mindste den '
måde, hvorpå han indrettede sin bolig, viser oos hans krigerske sin
delag. Han levede i en utryg tid og var selv med til at skabe utrykhed om sig.
Afsides har Rugtvedborgens beliggenhed i og for sig ikke været, umiddelbart ved det nedre løb af Voer Aa, som sikkert var en af de
mest benyttede færdselsveje fra kysten ind i det indre af Vendsys
sel i en tid, hvor landevejene var tunge at befare med større las
ter. Intet kunde slippe forbi Rugtved uden herremandens vilje. Qfet
var strategiske grunde, som bestemte anlægget af en borg just på
dette sted, derom kan næppe være nogen tvivl. Rugtved har været en
fæstning mere end en gård, og den havde sin korte blomstringstid
under det 14. århundredes indre uroligheder. Rimligvis er den an
lagt i den samme periode. Intet af, hvad der blev fundet, tyder på,
at den har eksisteret hinsides år 13oo. Alle de småsager, der kan
tidsbestemmes - lerkarskår, en stump af en hestesko og andre jærrtsager, en fransk regnepenge med inskrift: Ave Naria gracia plena -,
stammer fra 13ooerne, og de forholdsvis tynde affaldslag må tyde
på, at der ikke har boet mennesker på den samme plet igennem særlig lange tider.

Sandsynligheden taler da for, at borgen er anlagt i begyndelsen af
13od' , i al fald har den næppe fået sit stærke befæstningsanlæg
før under Holstenervældet eller under Jydernes oprør mod Valdemar
Atterdag. Qfet første vi hører om borgen gennem de historiske kil
der, er, at Kong Valdemar sikrer sig den. ttfet hedder i et, ganske
vist væsentlig yngre brev, udstedt af Erik af Pommeren i 14ol, at
Valdemar fik den af sine fjender, ” og der gav han penge til ”, men
noget ganske regelmæssigt køb har det nok ikke været. Dronning Margrete købte den da også éh gang til af arvingerne, ”om de der nogen
ret til havde”.

Hvem disse kong Valdemars fjender har været, som tidligere ejede
borgen - eller slottet, som det kaldes - får vi ikke at vide. Mulig
hederne er mange. Han havde ineg mangel på fjender, eftersom en tid
det meste af den nørrejydske adel var imod ham. P.Christensen har i
sin bog om Voergård udtalt den formodning, at det var Limbekkerne,
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måske selve Klaus Limbek, om hvem det vides, at han havde besiddel
ser på egnen. Det er ialt fald en mulighed, men mere tør man heller
ikke sige.

Tydeligt nok havde kongemagten opmærksomheden henvendt på at sikre
sig dette vigtige strategiske punkt og især på at forhindre andre ufredsfolk og oppositionelt sindede magter - i at sætte sig fast der.
Af et brev, dateret 15 juli 1377, skrevet i Nyborg på plattysk sprog
og bevidnet af flere fornemme mænd, erfarer vi, at Dronning Margrete
havde pantsat Rugtved slot med tilliggende for 4oo mark lybsk til
Albert Andersen, vistnok af den ansete slægt Eberstein og svigersøn
af hendes og hendes faders trofaste drost Henning Podebusk, hvis det
da ikke - hvad jeg anser for mindre sanssynligt - er en helt anden
Albert Andersen som levde ved samme tid og som tilhørte den gamle,
men mindre bekendte vendsysselske slægt Stenbrikke. I 1387 hører vi,
i anledning af et danzigsk fartøjs stranding under påskestormene,
at Dronningens foged sidder på Rugtved eller ”Rothewich”, som de han
seatiske købmænd kaldte det, og snart efter bringer Dronningen her
den samme yderst rationelle taktik i anvendelse som ved andre
faste
pladser, der kunde blive en trudsel mod freden, at sø?ge for at få
den nedlagt. Hun skænker nemlig 1389 og 1393 gården og den tillig
gende til Børglum-Bispen på betingelse af, at bygningen, både sten
og træ, som nu er på den fornævnte gård Rugtved skal straks nedbry
des og skal komme Domkirkens bygning i Børglum og ing^n anden sted.
Om stenene virkelig er ført til Børglum, kan vi ikke mere godtgøre,
men iøvrigt tyder alt på, at Dronningens krav om borgens nedlæggel-»
se er sket fyldest, og når den senere genopstår, er det som en fre
delig herregård, formodentlig på det samme terræn, hvor den nuværen
de gård ligger, et kort stykke nordvest for voldstedet.
Det havde været bedre, om Rugtved voldsted var blevet fredet et år
hundre tidligere, thi unægtelig er det i sin nuværende tilstand tem
melig ødelagt ved afgravninger, der for en væsentlig del synes fore
tagne i forrige århundrede. Voldbanken har nu en ejendommelig heste
skoform, men hele det indre hulrum er fremkommet ved afgravninger,
der, efter hvad museumsinspektør P.Hauberg fik meddelt, da han i som
meren 19o6 besøgte Rugtved for at opmåle voldstedet, skal være gået
for sig i året 1869, da man tog sten fra de gamle bygninger til op
førelsen af en ladebygning.
Imidlertid er det ikke rimeligt at henlægge hele ødelæggelsen til
dette ene år. For at få fat på stenene behøvede man ikke at bortkø
re i hundrevis af læs sand. Man kunde blot grave et hul, og i 1881,
da en anden af Nationalmuseets embedsmænd besøgte Rugtved, saas der
da også et stort hul midt i voldbanken som minde om stengravningen
12 år tidligere. Sandet er rimeligvis kørt bort i tidernes løb til
opfyldning i det side terræn vest for voldstedet, særlig vel på den
plet, hvor den yngre herregårds avlsbygninger har stået og endnu til
dels står! en sammenligning mellem museets to indberetninger fra
1881 og 19o6 synes at vise, at bortkørslen af fyld også i de mellem
liggende år er blevet fortsat.

Voldbanken har været af aflang firkantet eller muligvis femkantet
form, med længderetning i øst-vest og bredere i den vestre end i den
østre ende. Den har hævet sig ca. 6 m over vandspejlet i graven uden
om og ca. 9 m over Voer aa med dens .nuværende vandstand ved sommer
tid. Ved sin fod har den målt 65x4o-5o m, foroven på kronen ca. 45 m
i øst-vest og 22-32 m i nord-syd.
Hele denne anselige banke er, ligesom grave og ydervolde udenom, men
neskeværk, et kunstigt anlæg. Fra naturens side har det været andet
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end en flad højning, som åbenbart med overlæg er valgt lige ved kan
ten af det side og sumpede engdrag, som strækker sig i sydlig og syd-^
vestlig retning langs åens bugtninger. Derimod er terrænet nord for C
voldstedet for højtliggende til, at en sådan ”Vandborg” lod sig an
lægge der.

Det første foretagende, vi kan påvise på stedet, er imidlertid ikke
befæstningsanlæggets jordværker, men opførelsen af en bygning, den
eneste, hvoraf rester endnu er bevaret og sikkert også den ældste
og den vigtigste, måske den eneste af større betydning. Vi omtaler
den derfor først: Det svære Barfreds-Tårn, som har stået på den øst
lige del af voldbanken.

Det er et munkestenstårn, bygget på en grund af store kampesten,
hvorimellem der er udjæunet eller udpikket med mindre sten som en
brolægning. Tårnet grundplan er kvadratisk, fundamentet er med sin
blanding af store og små sten ikke særligt solidt, men til gengæld
er det uhyre bredt, og også de sparsomme bevarede nedre mure er af
vældige dimensioner i forhold til det lille snævre kælderum som de
omfatter. Fundamentet har udvendig en bredde af over 13 m i kvad
rat, medens det indre rum har en sidebredde på ikke mere en 4.5 m.
Munkestensmuren er 2.6 m svær og har forneden yderligere både udvendig og indvendig en sokkel med en række aftrapninger, indvendig
4, udvendig indtil 9, for at fordele trykket af de svære murmasser.
Vi finder ofte det samme træk ved vore middelalderlige tårne,fks.
ved Københavns Slots Blaatårn, hvoraf ruinerne nu ligger i det un
derjordiske Christiansborg.

,
(.

Hvis der har været taget sten derfra lige siden Dronning Margretes
tid og op til vore dage, forstår man, at der efterhånden ikke er me
get tilbage. Vest- og sydsiden er skrællet af helt ned til grundste
nene, og af nordsiden står kun den indvendige murfacade i få skif
ters højde. Østsiden er den eneste, som er bevaret i sin fulde tyk
kelse, udvendig lo skifter over soklen, indvendig kun et enkelt skif
te over sokkelaftrapningerne. Vi ser her, at muren har været af fuld
munkestensmur, ikke den sædvanlige kassemur med udfyldt murkærne, og
der må følgeligtvære forbrugt en umådelig mængde munkesten til dette
bygningsværk. Skiftegangene er i regelmæssigt munkeforbandt med 2 lø
bere vekslende med i binder i et og samme skifte. Stenene er ret korte(oftest 25x13x8,3 cm.). En noget længere og tykkere sten forekom
mer i nedrivningslagene på bankernes ydersider(27xl2.5x9 cm.).
Munkestenene er formodentlig tilvirket i stedet umiddelbare nærhed.
C
Der må være forholdsvis nem adgang til 1er, som også er anvendt i
kanten af voldgraven ved det nedenfor omtalte plankeværk. Et kort
stykke nordost for voldstedet ligger nærved åbrinken resterne af en
teglovn, der i 193o blev udgravet og undersøgt af P.Christensen, og
som er omtalt i hans ”Voergård”, side 193. Den er først fra midten
af 16, århundre eller endnu lidt yngre otj står uden tvivl i forbin
delse med nybygninger, efter at gården ved reformationen var kommet
ud af kirkens eje, men måske har der ligget en ældre ovn på samme
sted.
Også kalken er blevet brændt på selve pladsen, men hertil har matrialet måtte hentes langvejs fra, A.P.Gaardboe fik i 1877 berettet af
Store Rugtveds ejer, J.H.Ahnfeldt, at der i den vestlige, nu afgravede del af banken var fundet en ovn, som kunde rumme ca. 3 tdr, og
som næsten var opfyldt af hårde runde kalksten ” af den slags som
fåes ved Rugaard strand”(Glatvedkalk), og vi fandt også i 1931 en
hel del lignende sten spredt omkring. Om de just er kommet helt nede
fra Djursland, kan vel ingen sige, men norden for himmerland fore-
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kommer de i al fald ikke. Sandsynligheden taler for, at de er bragt
til Rugtaedad søvejen, opad Voer Aa.

Lad os i denne sammenhæng nævne, at der også er fundet vidnesbyrd om
en tredie industri på stedet, slagger fra jærnudvinding af myremalm.

Hvad tårnet højde angår, må det antages, at det mindst har været på
tre og snarets på fire stokværk. I det øverste stokværk har borgher
ren og hans familie boet, thi disse enligt liggende borgtårne er bo
lig og fæstning i ét! særlig hyggeligt kan det efter vore begreber
ikke have været bag de kolde mure i de sikkert kun sparsomt oplyste
rum. Et par fragmentariske formsten med stor rundstav stammer sand
synligvis fra spindelen i den vinkeltrappe, som har ført op til de
øvrige stokværk, måske indbygget i den svære mur. De øvrige, fåtal
lige formsten med hulkehle, skråkanter og rigere profilerede gesimssten(delvis nu kun kendte fra ældre beretninger) lærer os ikke meget
om bygningens indretning. Sikre ribbesten til hvælv er ikke fundet,
En del store, gule, afslidte gulvsten, der lå i nedbrydningslagene,
stammer fra de øvre etager. I det understed stokværk, der må have
været en helt mørk kælder, fandtes spor af et forvitret munkestens
gulv af røde sten og derover et 25 cm tykt lag blåler, måske fra en
yngre gulvbelægning. Over gulvhøjden var en stribe af trækul og as
ke med brokker og enkelte jærngenstande, mest søm. Dybest i affalds
lagene, helt nede på gulvet, lå et kort stykke af en jærnlænke med
3 aflange, på midten sammentrykkede led« Uden at være for romantisk
tør man antage, at det er en rest af en fangelænke, og at følgelig
kælderrummet har været anvendt som fangekælder.
Hvorledes taget har været, er et problem for sig. Jeg fandt under
gravningerne ikke en enste stump af en tagsten, og da stråtækning
var mindre sandsynlig, lå det nær at antage, at der havde været fladt
tag med krenellerede murtinder, måske med en lille opbygning af træ
mellem tinderne. Senere har imidlertid hr.P.Christensen, som fore
stod tilkastningen af udgravningerne og reguleringen af voldbanken,
sendt mig en lille stump af en munketagsten, som er fundet i selve
ruinen, foruden flere andre, der er fundet på bankens sydskrænt.
Selvom det kun er sparsomme spor, må det dermed antages for bevist,
at bygningen har haft tegltag.

Kældergulvet ligger 5 m. under bankens overflade. Det har altså væ
ret et temmelig dybt rum. Imidlertid er voldbanken ikke blot - som
rimeligt er - opkastet efter tårnets opførelse, men det kan også
påvises, at tårnet har stået en rum tid frit på det oprindelige jæv
ne terræn, ved østmuren - den eneste uforstyrrede - lå der nemlig
affaldslag af indtil godt 1 meters tykkelse op mod de aftrappede
sokkelsskifter. Imellem affaldslagene var en ret svær stribe, som
fortrinsvis indeholdte trækul og andre forbrændte dele, og som kun
kan tolkes som vidnesbyrd om en brand i denne borgens tidligste pe
riode. Mellem de fåtallige jærndele var et par bolte til armbrøst
pile.
Hvor lang tid der er gået, før den store banke opkastedes omkring
tårnets^ fod, kan vi ikke længere afgøre, men det hele befæstningsan
læg udenom borgen må henføres til de urolige forhold i det 14, Aarh.
Banken er af løst sand, som under udgravningerne voldte os stor be
svær, fordi den bestandig skred ned. Det er da også meget mere for
ståeligt, at de gamle borgbyggere for at hindre banken i at skride
ud i voldgravene har lagt en ring af endnu tydeligt lagdelte græs
tørv udenom sandmasserne.

Vi fandt ikke ved gravningen i 1931 fundamenter af andre bygninger
end det svære tårn. På voldstedet sydvestre del må dog havde ligget
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en bindingsværksbygning, da der er fundet rester af lerklining, og
ud over voldskrænten ligger der på dette sted store mængder af køkkenaffald, rigeligere end vi fandt det noget andet sted under grav- C
ningerne, desværre så godt som udelukkende dyreknogler, hvorimellem
kun et enkelt sort uglasseret potteskår af ubestemmelig alder. Knog
lerne er fortrinsvis af køer og svin og viser de sædvanlige små mid
delalderlige racer(undersøgt af magister Degerbøl, Zoologisk Museum).
Køkkenaffaldet viser, at der også må have boet mennesker i denne ler
klinede bygning, om hvilken vi ellers intet kan sige. Vi kan heller
ikke udelukke, at der på bankens vestlige del, hvor den store ind
gravning er foretaget og helt har forstyrret de oprindelige forhold,
måske har ligget en bygning, som enda kan havde været grundmuret. Jeg
vil dog for min del snarest hælde til den antagelse, at der intet
større bygningsværk har ligget her, men måske blot den af A.P.Gårdboe
omtalte ovn med kalksten, som der ovenfpr er hentydet til. De nedbryd
ningslag af brokker og:<kalksten, som særlig mod nord og øst ligger ud
over voldbankens skrænter, kan alle udmærket vel stamme fra det store
tårn. Det ”Porttårn”, Gårdboe hentyder til, er formodentlig det sam
me store tårn, som vi havde fremme i 1931. Ialfald tør man temmelig
trygt sige, at der ikke har været noget andet porttårn end dette.
Thi opgangen til banken og dermed til borgpladsen har været umiddelbart syd for tårnets sydøstlige hjørne, hvor endnu en hulvej er ken
delig. Jeg lagde under gravningerne en række snit tværs hen over den,
og det sås deraf, at den i sin tid havde været betydelig dybere ned
slidt end forholdene nu viser. Denne opgang har man fra tårnet fuld
kommen kunnet beherske.

At borgpladsen ikke har været omgivet af nogen ringmur må regnes for
sikkert, da vi måtte have fundet spor deraf i de mange søgegrøfter,
vi anlagde. Derimod er det rimeligt nok, at der udenom pladsen, ud
imod bankens skrænterr, har været rejst planker eller palisadeværk,
enkelte gruber, vi fandt, kan hidrøre fra de udgravede stolper.
Vi er nu færdig med selve borgbanken, og vi vender os mod det omgi
vende anlæg af volde og grave og til spørgsmålet om, ad hvilken vej
man udefra er kommet ind i den befæstede borgø.

Anlægget støtter sig, som allerede nævnt, til den vandrige Voer Aa,
der i en krumning slynger sig hen under bankens fod på den'søndre
ogJsydøstre side, hvor opgangen til borgpladsen har været. Rundt om
voldbankens nordre del er en kunstig voldgrav, der ved det nordve
stre hjørne har bevaret sin oprindelige bredde af omtrent lo meter, <
og som tidligere har fortsat sig langs bankens østre side, hvor der
nu kun er en sænkning, helt ned til aaen. Derimod har den på vest
siden ikke strakt sig stort længere mod syd end tilfældet nu er.
Uden om graven findes et opkastet volddrag, der forbinder to natur
lige højninger øst og vest for banken. Uden om denne vold findes igen en ydergrav, der også fortsættes rundt om anlæggets vest- og
sydside. I syd er graven af meget uregelmæssig form og vistnok i det
væsentlige en naturlig sænkning, som blot ved en smal rende er bragt
i forbindelse med åen. Sandsynligvis er det ved en opstemnin'g af åen
udfor dette sted, at gravene oprindelig har fået deres vand, idet
der ved en gennemskæring af volddraget på det smalleste stykke i
nordvest førtes videre fra ydergraven ind i den indre grav. Nu får
gravene deres vand fra en mergelgrav et stykke nord for voldstedet,
men dette tilløb er af nyere dato, idet mergelgraven først skal væ
re gravet for 75 år siden. Ydergraven vider sig i nordost ud til en
tresidet dam, hvorfra en smal rende er ført ned til åen nord om den
østlige højning. Afløbet herigennem har sikkert kunnet lukkes med
et stibord.
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Medens der langs borgens sydside, hvor terrænet udenfor var lavt og
sumpet, kun har været den ene grav, har den farlige og udsatte nord
side været stærkere befæstet, thi foruden de to endnu bevarede grave
med mellemliggende vold har der her været endnu en vold og grav uden
om. Terrænet erførst blevet udjævnet i sidste halvdel af det 19. år
hundrede, idet jorden nu er taget under kultur.
Adgangen til borgen må - bortset fra landingspladsen ved åen neden
for banken - havde været over en af de to højninger i øst og vest,
begge nærmest tresidede, der vel oprindelig har dannest et lille
sammenhængende højdedrag i et med den grund, hvorpå banken er bygget.
Nu om stunder kommer man som regel til voldstedet vestfra, hvor den
nuværende gård ligger, og det antages almindelig, at også den mid
delalderlige adgang har været fra denne kant, altså over den vestre
højning. Jeg tør heller ikke betragte det som udelukket, at det vir
kelig, har været således, selv om jeg hælder til en anden opfattelse.
Desværre er forholdene vest for voldstedet meget forstyrrede ved
grøftegravninger, opfyldninger m.m. også på selve højningen, hvor
der er opkastet et mærkeligt lille dige, som fortsætter sig et styk
ke hen langs bankens sydside, og som sikkert må stamme fra ny tid.

Det forhold, som jeg har omtalt, at den vestre højning ikke som den
østre oprindelig har været adskildt fra banken ved nogen vandfyldt
grav, kunde synes at tyde på, at den virkelig har dannet en slags
forterræn for adgangen til borgen. Men man kan også ganske tværtimod
sige, at det vilde have været urimlig letsindigt, om man havde for
søm!; at sikre og befæste netop adgangen til stedet, idet angriberne
her blot behøvede at passere over en enkelt grav, som tilmed lå så
langt borte, at man ikke kunde beherske overgangen over den fra borg
banken. Når den indre grav standser på dette sted, vil jeg være til
bøjelig til at opfatte det netop som et tegn på, at man ikke frygte
de eller ventede noget angreb fra denne kant, og som en bekræftelse
på, at terrænet her udenfor i gammel tid, før opfyldningen foretoges,
har været af lignende sumpet og ufarbar karakter som sydsiden for
borgbanken.

Jeg tror derfor, at den gamle, oprindelige adgang har været fra øst
ad en bro(Vindebro) over den indre voldgrav, senere, efter gravens
opfyldning, der må være foretaget i gammel tid, ad en dæmning belagt
med svære græstørv, som vi gennemgravde. Denne adgang ligger også
naturligere for opgangen til banken, og den må tilfulde have kunnet
beherskes fra barfreden.
Ved gravning af en række snit tværsover den tilkastede
østre vold
grav nedenfor banken gjorde vi den interessante iagtagelse, at der
ved gravens yderside har stået et forsvarligt og dybt nedremmet
plankeværk. Det har strakt sig omtrent fra åbrinken til det nord
ostre hjørne og videre et stykke he n på nordsiden af graven. Her
stopper det pludselig op, og det må efter vore undersøgelser siges
at være fastslået, at det ikke har strakt sig helt rundt om graven.

Plankerne er af bøg, 12-16 cm. tykke og som oftest om ved en halv
meter brede. Undertiden ligger de blot med glatte kanter mod hinan
den, men i reglen er de samlede ved fjær og not af spidsvinklet
tværsnit. I flere tilfælde ses det, at en planke kan have fjær i
begge kaciter og de tilstødende omvendt to noter. I det nordostre
hjørne findes en svær hjørnestolpe af eg, 26x26 cm., i hvis to si
der noter er indskåret til anlæg for plankernes fjær. Også ellers
findes der med mellemrum svære firsidede egepæle langs plankevæg
gens inderside, de må være nedrammet for at hindre plankerne i at
skride ud.
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To sådanne pæle er indtegnet på grundplanen, da vi kun arbejder med
snit, kan vi ikke regne at have fået dem alle med.

Plankerne er skarpt tilspidsede i underkanten og rammet dybt ned i
bundsandet, men man har ikke indskrænket sig hertil. Langs den mod
graven vendende side er der lagt en lerpakning, som ikke kunde bort
skylles af vandet, og til den anden side står der ind mod plankerne
en høj græstørvsvæg, som vel først og fremmest har skullet holde på
voldens levende sandmasser. På grund af det hvide sand, hvori græs
tørvene har groet, ses de gamle lagdelinger endnu i tørvevæggene
her og overalt meget tydeligt som vexlende sorte og hvide striber.
Ved åbrinken har P.Christensen ved en undersøgelse fundet 4 omkaste
de plankespidser neden under et ret svært nedbrydningslag, som stam
mer oppe fra banken. Her lå også i niveau med vandet i åen og kun 2
meter fra den en svær egeplanke på kant, parallelt med åløbet og
altså på tværs af plankevæggenes retning. Det synes, at åen på et
eller andet tidspunkt er blevet plankevæggen for stærk, har revet
plankerne løs og skyllet dem væk.
Men hvortil har det svære plankeværk tjent på dette sted? Er det de
underjordiske rester af et palisadeværk, der har skullet hindre
fjenden i at komme frem? Eller er det en spundsvæg, der har skulÇ
let holde vandet opstemt og samtidig skåne voldanlægget mod at bli
ve skyllet bort?

Et palisadeværk burde snarest stå ved gravens inderside, og det måt
te vel have strakt sig langs hele nordsiden, der var ligeså udsat
for angreb som østsiden. Ende li g-: er bøgeplankerne, selv om de er
svære, lidet holdbare over vandet, som hr. P.Christensen meget rig
tig har gjordt mig opmærksom på, og den sidste forklaring er derfor
den sandsynligste. Vi må tænke os, at åens vand er blevet stemt op
i den søndre grav og videre mod vest og nord, hvor det, som nævnt,
i det nordvestre hjørne er tvunget ind i indergraven. Plankevæggen
har da i nordosthjørnet skullet tage imod vandets tryk og tvinge det
tilbage i åen. Det hele spørgsmål om anlæggets betydning kan vel først
finde sin endelige forklaring, når lignende anlæg er påvist andet
steds, og når da en tekniker har bragt rede i de iagtagelser, som
er indsamlet.

I den østre voldgrav, omtrent midt for banken og tårnet, fandt vi
også enkelte andre svære egepæle tværs over graven. De har intet
med plankeværket at gøre og står måske i forbindelse med et broværk (
over graven. Ved det samme sted fandt vi endelig, i et niveau som
ligger lidt dybere end det nuværende vandspejl i den nordre grav,
altså formentlig på gravens bund, en lang og smal egeplanke, sim
pelthen en stamme, der er flækket på langs og tilhugget på fladerne,
men ikke på kanterne, hvor ansatser til sidegrenene endnu ses. Den
har derfor en meget uregelmæssig bredde(indtil 67 cm), medens læng
den er 14.4 m. og tykkelsen 18 cm. Dens overside er glatslidt og vi
ser tydelig, at der er gået på den. Undersiden er mærkelig ved de
talrige, små, ret regelmæssige fordelte indhak langs dens kanter,
de er 6-lo cm brede og sidder i reglen, men ikke altid parvis, over
for hinanden. Ialt findes der 2o sådanne hak langs den ene, 22 langs
den anden kant. Ved hver ende er der et firkantet, udhugget hul
tværs gennem planken, og i det ene hul sad endnu rester af en egepæl.
Et spidst hul er nedskåret lo cm i plankens overflade, og også i det
te hyl sad restér af en pæl af lo-12 ems. tværmål, hvis betydning er
gådefuld. Den er efter professor Knud Jessens bestemmelse af bøg.

Planken lå på langs ad graven, og selv om den naturligvis var væltet
ud af sin oprindelige stilling, er det rimeligst, at den oprindelig
har haft samme retning. At den har tjent til gangbrædt er sikkert,
men det kan ikke have været en løbebro tværs over graven, dertil er
den altfor lang, og undersiden vilde i så fald have været mere for
vitret. Snarest har planken ligget ved vandkanten på langs ad plan
kevæggen og været støttet af skråtstillede småpæle, der har hvilet
i hakkene, medens den for enderne har været fastholdt af to sværere
pæle, rammet igennem planken. Denne er trods sin vældige vægt blevet
bragt til København, hvor den nu opbevares i en af museets kældere,
for det tilfælde at fornyet undersøgelse af den skulde blive ønske
lig, efterhånden som videnskaben skrider frem i sin indsigt på dis
se områder. Middelalderligt tømmerværk er meget irregulært og dets
anvendeis ofte såre vanskelig at fortolke.

Det havde måske på enkelte punkter været ønskeligt at føre undersø
gelserne noget mere til bunds. Men vor nysgerrighed bremsedes af
hensynet til voldstedets fredning og bevaring! det var dog det hen
syn, som for os alle måtte være det første og det sidste. Vi turde
ikke risikere, at de løse sandmasser skred ned, så den endnu beva
rede rest af bankens krone blev skamferet.
Nu er udgravningen kastet til igen, græsset kan gro i fred ned over
skrænterne, det vældige Barfred-Tårns skrøbelige murrester er skjult
af det skærmende sand, og på dets plads er plantet den velkendte
fredningssten, som beder alle besøgende om fred og beskyttelse for
dette minde fra en ufredelig tid. Citat slut.

Vor viden om, at Dronning Margrethe bortgav Rugtved Slot med under
liggende til bispens bord i Børglum, stammer navnlig fra følgende
dokument :
Vi Svend med guds nåde biskop i Børglum og provst og kapitel samme
steds hilse alle de, som dette brev høre og se evindeli med vorher
re. Vi kundgør alle mænd dette, at efter det at ærlige fyrstinde fru
Margrethe med guds nåde Norges og Sverrigs Dronning og rette arving
og rigets fyrstinde i Danmark haver undt og givet og skødet og af
hændet fra sig og sine arvinger og efterkommere til biskoppens bord
i Børglum til evindelig eje den gård Rugthved som ligger i Skovbo
Herred i Nørrejylland, med al gårdens tilliggende og med al den ret,
som hun og hendes fader dertil købte, og hun og hendes fader dertil
have haft og have, ihvad det helst er, intet undtaget med så skel,
at bygningerne både sten og træ, som nu er på den forannævnte gård
Rugthved skla snarest nedbrydes og skal komme til Domkirkens bygning
i Børglum og intet andet sted, dog undtages det gods, som den for
nævnte Dronning Margrethe haver undt Hundslund Kloster(Qtonninglund ),
og med så skel, at biskoppen af Børglum skal lade dette gøre, som
herefter følger: Først at der nu snarest bygges et alter i den foran
nævnte Domkirke i Børglum og vies til fader og søn og den hellige
ånd, og der skal hver dag indtil dommedag afholdes en synge-messe
til fader, søn og den hellige ånd, og medens messen synges, skal der
brændes et lys. Dette skal gøres til fornævnte Dronning Margrethes
faders og hendes forældres og hendes venners og hendes ejen sjæl til
gavn og bestandelse. At disse forskrevne stykker stadig fast og ubry
delig at holde og at fuldkomme evindelig i alle måder, som nu foran
står skrevet, da byde vi biskop og provst og kapitel i Børglum os
og vore efterkommere til med dette brev til forvarelse alle disse
foranskrevne stykker, da have vi forannævnte biskop Svend og provsten
og kapitelet i Børglum ladet vore indsigeler hænge ved dette brev,
som givet er efter Vorherres fødselsårrtusinde år og tre hundrede
år og halvfemsindstyve år på .det tredie år attende dagen efter Set.
Peders og Set.Pauls dag(6 juli 1393).
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Et andet dokument udstedt af en efterfølgende biskop i Børglum og
dateret den 17 april 14o8, omhandler samme gave og bekræfter, at for-xuden Rugtved Slot, medfulgte 2o gårde og boel ” besynderlige disse
<
foranskrevne gårdes og godsers tilliggende og tilhørelse, agre, enge,
skove, fævange, fiskevand, møller, møllesteder, vådt og tørt, øde og
bebygt, intet undtagen, af hvad det hels hedder eller er, til evin
delig eje.
Det med evindelig eje, blev dog kun til så som så, for efter refor
mationen, der blev proklameret den 12 august 1536, blev bspernes o^
klostrenes ejeadomme inddraget under kronen og her forblev Rugtved
til den 1 december 1544, da den tilskødes Hans Ejlersen Jude for 2oo
Daler.

Hans Ejlersen Jude, der var gift med Maren Jørgensdatter, en datter
af Jørgen Pedersen på Donsted, havde tilsyneladen haft Rugtved i forlening igennem længere tid og omtales således allerede i 1523 og var
så vidt vides ejer af gården til 1568.
Ingeborg Skeel til Voergård købte såvidt det kan skønnes Rugtved af
Hans Ejlersen Judes arvinger, men der foreligger ellers intet om den?
ne handel. Efter Ingeborg Skeels død, der så vidt vides var den 17
oktober 16o4, blev hendes gods delt imellem hendes fætter, Hans Axel-(^
sen Arenfeld' til Rugård, der var søn af Axel Arenfeld til Palsgård
og Anne Skeel, samt 3 kusiner, enkefruerne Anne, Dorthe og Karen Krab
be, døtre af Ingeborg Skeels morbroder Iver Krabbe. Da de 4 arvinger
stod Ingeborg Skeel lige nær i slægtskab, delte de som søskende, så
ledes at Hans Axelsen Arenfeld ifølge datidens arveskik, fik en broderlod = med 2 søsterlodder og - stadig ifølge arvereglen - havde han
forhåndsret til hovedgårdene, medens de kvindelige arvinger skulde
have fyldest i andet gods.

Dette synes altsammen at være vedtaget ved kontrakt mellem arvinger
ne flere år før Ingeborg Ukeels død, men senere kom Hans Axelsen
Arenfeld i tanker om, at Rugtved var en hovedgård og således skulde
tilfalde ham. Dette satte de øvrige arvinger sig imod med næb og klør,
det og meget andet gjorde, at der blev ført retsag om arvedelingen.
En retsag der trak ud i flere år. Når der kunne opstå tvisligheder
om, om en gård var en hovedgård eller ej, skal dertil bemærkes, at
begrebet hovedgård i datiden var stort set flydende og nærmest be
roede på et skøn. Det er forøvrigt første gangvi hører Rugtved om
talt som en hovedgård.
Sagen om Rugtved gik Hans Axelsen Arenfeld imod, men senere kom Rugt
ved dog alligevel i Arenfeldternes eje, muligvis først efter Hans
Axelsen Arenfeld død i 1611. Hans hustru Anne Marsvin, der var søs
ter til Ellen Marsvin, Chr. 4. svigermoder, overdrog senere Rugtved
til sønnen Jørgen Arenfeld, der lod den gå i arv til datteren Ellen,
der blev gift med Mandrup Parsberg, der fik Rugtved i medgift.

Mandrup Parsberg var søn af Oluf Parsberg til Jernit og Karen Ene
voldsdatter. Han var ritmester ved de jydske nationale rytterregimen
ter, deltog som sådan i den skånske krig og faldt i 1775 under de
danskes indtagelse af byen Wismar. Hans hustru af 2. ægteskab, Ca
thrine Margrethe Henriksdatter Sandberg, synes at havde solgt Rugt
ved til assessor Jens Poulsen Koldingh, der solgte til forpagter Pe
der Hansen Muller på Holbækgård.
Peder Hansen Müllers adkomst til Rugtved er fra flere sider opgivet
til 1684, men dette måtte havde været noget tidligere, for vi ser så
ledes, at Peder Hansen, Rugtved i Vendsyssel i 1678 fik Wiffertsholm
udlagt for gæld, Peder Hansen Müller havde tilsyneladen været en for—
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muende mand og var en tid tillige ejer af Visskum Hovedgård i Viskum sogn i Viborg Amt, og Hanstedgård i Hansted sogn i Aarhus Amt,
der i 1684 blev afhændet af hans arvinger og ifølge dette skulde
han være død dette år. Høns datter Karen Muller overtog Rugtved og
ved ægteskab den 13 juli 1698 med Ebbe Ulfelt Gjedde, blev denne
ejer af gården, der allerede året efter solgte Rugtved til Karen
Hansdatter, der var enke efter Søren Nielsen Muller, og formentlig
en slægtning af Karen Muller, der fra 1717 havde Ove Jespersen Haugård som medejer og i 1725 blev Karen Hansdatters søn ritmester
Jens Müller ejer af gården og solgte den 27 august 175o pr. købe
kontrakt, skødet udstedt 1 maj 1751, til oberst Peder Reedtz, Voer
gård, med 23 td. hartkorn og 91 td. hartkorn bøndergods, for lo.ooo
rd. og købte derefter Rønnebæksholm i Præstø Amt, hvor han døde i
1753.

Peder Reedtz døde i 178o og hans eneste søn Holger Reedtz overtog
som eneste arving både Voergård og Rugtved og i 1785 arvede han Gaunø efter greve Otto Thott, til hvem han var næstsøskendebarn, og
skulde ifølge testamentarisk bestemmelse antaget navnet Thott og i
1786 fik han kgl. bevilling til at kalde sig Reedtz-Thott. Han bortforpagtede i 1786 både Voergård og Rugtved til brødrene Niels Ander
sen Steenild og Jens Andersen Steenild og ved auktion den 26 juli
1791 solgte han begge gårdene til forpagterne for lo4.25o rd.
Til Rugtved hørte 22 td. 7 skp. 2 fjk. o alb., fri ager og engs
hartkorn, samt 1 skp. 1 fjk. 2 alb. skovskyld, der lå på den ved går
den liggende Rugtved skov. Bøndergodset var da ret betydelig og det
største nogensinde, det udgjorde 2ol td. 7 skp. 2 fjk. 2 alb. ager
og engs hartkorn, samt 5 td. 3 skp. 1 fjk. o alb. skovskyld, som
Lyngså skov var skyldsat for, hertil kom 3 td. 6 skp. 3 fjk. 1 alb.
mølleskyld.
Niels og Jens Steenild var sønner af selvejerbonden Anders Nielsen
Steenild fra Glerup i Rinds Herred og havde fra 178o til 1786 været
forpagtere af Klarupgård i Klarup sogn. Niels Steenild var født den
24 juni 175o og gift i 1783 med Johanne Jensdatter Roedsted og Jens
Steenild var født den 14 maj 1753 og gift med Christiane Munck, ef
ter hvis død han giftede sig med en frk« Winde, der voldte ham en
del ægteskabelige sorger og til sidst forlod ham.
Brødrene Steenild tog begge ophold på Voergård og Rugtved var ifølge
folketællingslsten fra 1787, kun beboet af, Mads Pedersen, 25 år,
ugift, ladefoged, Niels Christensen, 2o år, ugift, studevogter, Pe
der Jensenr, 46 år, ugift, fårevogter, Anna Jensdatter, ugift, kovog
ter og Kirstine Thisted, 22 år, ugift, husholderske, men dertil skal
naturligvis tilføjes, at hovedgårdens marker da stadig blev drevet
af fæstbønderne.

Jens Steenild, der døde den 2 juni lß25 tilskødede i 1818 sin halv
del af Rugtved til brodersønnen Anders Christensen Steenild for 75oo
rd, og ifølge testamentarisk bestemmelse blev denne året efter også
ejer af Niels Steenilds halvpart, Niels Steenild døde den 11 juni
1819, uden at efterlade sig levende livsarvinger.
Rugtved var i
hartkorn på 21 td., men af bøndergods medfulgte kun 2o td., resten
af det store bøndergods, der hovedsagelig bestod af ejendommene i
landsbyerne Lyngså og Voerså, forblev under Voergård.
Anders Christensen Steenild, der var født den 15 februar 1789, var
søn af en broder til ejerne af Rugtved og Voergård, Christen Steen
ild, Steenildmosegård, Vesterbølle ved Hobro og gift med Karen Marie
Andersdatter fra Gedsted Nørgård.
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Anders Stenild havde overtaget Rugtved under den hårde landbrugskri
se, der fulgte i statsbankerottens kølvand, men han havde sikkert,
som sine 2 farbrødre på Voergård, været en mand med beskedne vaner,
og klarede sig tilsyneladen ret godt igennem krisen.

O

Efter en overenskomst mellem hoverikommissionen, ejerne og bønder
ne, blev hoveriet på Voergård og Rugtved ophævet den 1 november
1797 og i stedet skulde fæstebønderne betale en årlig afgift i pen
ge, men dette fik ikke nogen større betydning for Anders Stenild,
for det fæstegods han havde fået med Rugtved, bestod mest jordløse
huse og huse med et mindre jordtilliggende og var drevet af de så
kaldte ugedagsbønder, der ikke blev berørt af den forannævnte ord
ning med hoverikommissionen. Jeg bringer et eksempel.:.på en fæstekon
trakt med en ugedagsfæster. Det drejer sig om den ejendom, der efter
1844 matrikelen fik matr,nr.68 Lyngså og nu har adresse: Sønder Kir
kevej 25.

Fæstekontrakt.

Anders Stenild til Rugtved gjør hermed vitterligt, at have bortfæs
tet til Jens Jensen, Lyngså, et mig tilhørende, i Nyebro i Albæk
sogn beliggende hus, der før har været beboet af snedker Jens Ole
sen, men nu af denne er fratrådt, hvilket hus der har et jordtil
læg af 8 tønder land, som hidtil ikke til hartkorn har været ansat,
bemeldte Jens Jensen sin livstid må i lovligt fæste dyrke, bruge og
beholde på følgende vilkår:

1. At han uden byrde for mig fra tiltrædelses tid betaler alle kon
gelige skatter, samt andre ansatte og kommunale tyngder af huset,
dets jorder,sig familia.
2.

Betaler til hvert års 1 november i landgildepenge 2, skriver to
rigsbankdaler sølv.

3. Fæsteren forretter årlig 52 gangdage, som præsteres 1 dag ugent
lig, på egen kost med egen redskaber, efter tilsigelse og hvad
slags arbejde forlanges.

4. Ligeledes antager fæsteren til bestandig vedligeholdelse 46 fav
ne af hegnet omkring Rugtved mark.
5. Stedets bygninger holder fæsteren bestandig i den stand der var
som overleverede, og ved fratrædelse eller dødsfald aflevere så
ledes: eller erstatte manglerne.

O

6. Fæsteren må ikke gøre fremleje af stedets bygninger eller jorder,
ej heller lade nogen slags foder eller gødning bortkomme, hvilket
skal fortæres og bruges ved huset til jordens gødning og dermed
forbedring.

7. Viser mig eller efterkommende ejer og udsendte den tilbørlige hø
righed og lydig,--og i så nævnte tilfælde retter sig efter loven.

Alt under denne sin fæsterettigheders fortabelse og under lovens kraft.
Under min hånd og segl.

Rugtved den 13 december 1831.

Anders'Stenild
Læst under Dronninglund Herreds ret den 15 december 1831 og protokol
leret litra H. folie 596
Heiberg
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Bekræftende genpart af original fæstebrev og synsforretning har jeg
modtaget, og forbinder mig herved samme i alle måder at opfylde og
efterkomme.

Voergård den 27 januar 1832.
Jens Jensen*
Til vitterlighed:

Fischer

0.Hansen

Det hegnet opførelse og vedligeholdelse som ifølge fæstebrevets post
4 var betinget, skal efter derom sket aftale bortfalde og i stedet
skal fæsteren være pligtig årlig at forrette til Rugtved 6 gangdage
som presteres med 3 dage i hø- og 3 dage i kornhøsten, under de be
tingelser som indholdes i fæstebrevets 3. post, samt uden afgang i
diverse ugedagsarbejde, forøvrigt forbliver fæstebrevet uforandret.
Rugtved den 24 maj 1837.

Anders Stenild

At jeg på mit ihånden havende fæstebrev har modtaget en påtegning
og at jeg err pligtig til dennes punktligen opfyldels, tiltrædes her
med.
Jens Jensen
Anders Steenild og Karen Marie Andersen fik 3 døtre: Ane Johanne
Steenild, født 1 maj 1825, gift 14 maj 1848(i hjemmet) med ungkarl
Jens Lassen Faurskov, Frederikkesminde ved Ebeltoft, 24 år gi. Jens
Lassen Faurskov solgte Frederikkesminde i 1856 og overtog derefter
sin fødegård Brendstrupgård ved Aarhus, efter sin fader Rasmus Faur
skov og efter at havde udvidet gården betydeligt, solgte han i 1893
til sin svigersøn.

Nielsine Cathrine Steenild, født 4 december 1826, gift 15 marts 1846
med gårdens forvalter, Johan Henrik Ahnfeldt, der var født i Aarhus,
13 august 182o og kort tid efter giftemålet blev han ejer af Store
Rugtved.
Dorthea Steenild, født 25 august 1829, forblev udgift og boede på
Store Rugtved til sin død.

Anders Steenild solgte i 1847 til baron Reedtz-Thott til Gaunø mfl.
- der ifølge en af kammerherre Reedtz-Thott i sin tid forbeholdte
forkøbsret, skuldehave gården tilbudt først - for 36.ooo rd. samt
aftægt. Baron Reedtz-Thott overdrog straks købet til Steenilds svi
gersøn, Johan Henrich Ahnfeldt, der fik skøde udstedt 23 december
1848, tinglyst 18 januar 1849.
Anders Steenild døde den 4 september 1854, 7o år gammel og Karen Ma
rie Steenild, født Andersen, døde den 12 marts 1864, 71 år gammel.
Rugtveds hovedbygning bestod i 1662 af et egetræs bindingsværkshus
i et og to stokværk, men i 1855 opførte Johan Henrich Ahnfeldt et
herskabeligt 72 alen langt grundmuret stuehus, med 3 fløje.

Frk. Dorthea Steenild, der blev boende på Store Rugtved og i daglig
tale kaldt, tante Steenild, havde arvet en ikke ubetydelig formùe ved
sine forældres død, penge som J.H.Ahnfeldt flere gange måtte ty til.
i 1866 lånte han således 45oo rd. af hende, i forventning om konge
lig tilladelse til at betale 5 % rente p.a. og den 3o juli 1877 lån
te han 7o.ooo kr. af hende, der fik panteret efter 9o.ooo kr., se
afl, 2.8.1877, se også St.Rugtved jordebog afl. 1 juni 1865.
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Johan Henrich Ahnfeldt bortforpagtede fra 1 juni 1879, lyst 19 s.m.
se afl. 1.6.1893, gården til greve Carl Johan Ahlefeldt-Laurvigen
for 14 år, ved følgende kontrakt:

Forpagtningskontrakt

oprettet imellem underskrevne Johan Henrik Ahnfeldt, som ejer og
Carl Johan greve af Ahlefeldt, som forpagter.

1
Jeg Ahnfeldt overdrager herved i forpagtning til grev C.J. Ahlefeldt
følgende nermere betegnet ejendomme af Store Rugtved i Albæk sogn,
nemlig :
A. De norden for åen beliggende jorder med undtagelse af

a. Skoven
Ö. den i samme beliggende såkaldte Lillemark

c. Slotspladsen indtil gravens yderkanter på vestre og søndre
side, fra grøften, der adskiller nordre græsgård fra det nor
den gården beliggende vestre stykke.

d. den jord som fortiden ligger i grønning på slotspladsen, hvil
ken dels har været benyttet til vej, dels beplantet.

B. Den sønden åen beliggende Krogsmark, fra vejen der går til Voer
så, indtil det søndre skjel, dog er herfra undtaget den yderste
spids, ca. 4^ tønde land, som er fraskåren, ligesom også den i
nævnte mark beliggende fælleslod, der er udlagt dels til lergrav,
dels til sandflugtens dæmpning, af forpagteren kun kan benyttes
til græsning og drift.

C. Det såkaldte Fælled.
D. Den Store Rugtved tilhørende strandeng og samme underliggende he
delod, der drives i forening med det under litra C anførte Fælled.
2

Forpagtningen tager sin begyndelse straks og vedvarer derefter i 14 r
år, skriver fjorten år, fra begge sider uopsigelig, dog med følgende <
nærmere nedenfor anførte begrænsninger i tilfælde af ejendommens salg.
3.

Under forpagtningen indbefattes tillige gårdens bygninger med undta
gelse af det nuværende våningshus, som ejeren forbeholder, ligesom
han også forbeholder sig haven. Loftsrummet over det af ejeren for
beholdte våningshus overlades forpagteren til afbenyttelse på forsvar
lig måde -, forsåvidt han savner plads. Selvfølgelig forbeholder eje
ren sig færdsel ad de værende veje til og fra gården og til og fra
de ham forbeholdte jorder og skoven.

Ligeledes forbeholder ejeren sig uhindret færdsel til og fra og af
benyttelse af gårdens vandbasin, hvorhos han forbeholder sig det gam
le svinehus til tørvehus og andet ildeb.rændsel forsåvidt fornødent.

14

Snarest muligt efter forpagtningens tiltrædelse overleveres forpagte
ren den på gården værende besætning, derunder 8 par ordentlige bruge
lige arbejdsheste, og inventarium af alle slags henhørende til gårdens
drift.
Kvægbesætningen overtages efter skøn med mål bag bougen, heste, får
og inventarium efter vurdering. Til at foretage bemeldte skøns- og
vurderingsforretning udmelde hver af kontrahenterne een mand, hvil
ken igen udmelde en opmand såfremt de ikke kunne blive enige og hvis
kendelse da er afgørende. Skulde skøns- og vurderingsmændene ikke
kunne enes om valget af opmand, udmeldes denne af retten.

Is.
Forpagteren må i forpagtningstiden i indmarken kun tage 3 kærve i
rotationen med 7 års omdrift efter jordens forsvarlige behandling
og gjødskning.

I fælledet tillades der forpagteren fri drift i den første 7 år af
forpagtningstiden imod at kun må tage 2 kærve efter kunstgødning og
3 kærve efter staldgødning. Efter de 7 års forløb indtræder 8 marks
driften med gødning 2 gange« den ene gang naturlig gødning, den an—
den gang kunstig gødning(forsvarlig gødning).

Is.
Den til gårdens brug nødvendige ildebrændsel tillades det forpagte
ren i forpagtningstiden årlig at grave i ejerens tørvemose, således
at ejeren udviser skjærepladsen enten i Strengsholt ejendom eller i
den såkaldte Peiters mose og bekvemt og tør læggeplads og uhindret
færdsel til og fra« Det er forpagteren forbudt at bortføre eller lade
bortføre tørv fra gården mere end han er pligtig til at præstere til
kommunen, ligeledes er han uberettiget til at bortføre eller lade
bortføre fourage og gødning fra gården, selvfølgelig ligeledes und
taget den fourage han skal levere til kommunen. Årlig leverer ejeren
til forpagteren 2o læs ris, 4 favne brænde og 1 favn gavningstræ,
hvilket forpagteren selv hjemkører fra skoven.
Zj.

Forpagteren vedligeholder i forpagtningstiden gården bygninger med
tag, hvorved dog bemærkes, at ejeren i år lader den fornødne tækning
udføre med tag, der fortiden findes på gården. Ligeledes besørger
forpagteren den indvendige vedligeholdelse af de ham overladte byg
ninger således at disse, forsåvidt den forpagteren påhvilende vedliqeholdelsespligt angår« afleveres i samme stand som modtaget. Den øv
rige vedligeholdelse, derunder tegltagets understrygning, påhvilerli
forpagtningstiden ejeren.
Ejeren drager omsorg für regnvandets afledning fra møddingerne ved
at lægge rendesten om disse og anbringe en forsvarlig kumme til van
det, samt vandpost.

Is.
De ejendommen påhvilende i forpagtningstiden forfaldende kongelige
skatter og øvrige afgifter såvel til stat som kommune, derunder brandkontigent, så tiender udredes af forpagteren til reelle forfaldstider
uden afgang i forpagtningsafgiften, ligeledes også naturalpræstationer. Ejeren svarer dog brandpenge af den af ham forbeholdte bygning.
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Besætning, inventarium, avl og afgrøde holder forpagteren stedse as
sureret til sin værdi for egen regning. Policen deponeres hos ejeren
og skulde besætningen eller inventarium forgå ved ildsvåde, da skal (
assurancesummen derSor anvendes til indkøb af ny besætning og inven
tarium under ejerens(bortfprpagterens ) kontrol, i hvilken anledning
assurancebeløbet kun bliver at udbetale forpagteren efter anvisning
af ejeren. I tilfælde af at fouragen forgår ved ildsvåde er forpag
teren forpligtet til at anvende kunstgødning til de marker hvortil
skulde have været anvendt naturlig gødning, hvis sidstnævnte ikke kan
forskaffes.
9.

Ejeren forbeholder for sig eller befuldmægtigede jagten og fiskeri
på ejendommen, dog er det ikke forpagteren forbudt at fiske i åen.
Ligeledes forbeholder ejeren sig uhindret adgang til ejendommen og
bygningerne for sig selv eller befuldmægtiget til enhver tid for at
kontrollere kontraktens overholdelse. Videre forbeholder ejeren sig
staldplads på gården til 2 heste og plads til en vogn med uhindret
adgang for sig eller hvem han udsender dertil. Til disse 2 heste le
verer forpagteren uden godtgørelse den fornødne strøelse. Forpagte
ren tager såvidt muligt imod fremmedes heste.
lo.

Forpagtningsafgiften er kontraheret til lo.ooo kr., skriver ti tu
sinde kroner for hvert af de første 2 år af forpagtningstiden og der
efter ll.ooo kr., skriver elleve tusinde kroner årlig for resten af
forpagtningstiden. Bemeldte forpagtningsafgift erlægger forpagteren
skadesløst til ejeren på hans bopæl heri landet eller befuldmæget
med halvdelen hvert års 2o maj og 2o november, første halvårs afgift
den 2o novb. d.å. Derhos betaler forpagteren til ejeren ved forpagt
ningens tiltrædelse den sum lo.ooo kr., skriver ti tusinde kroner
som præservation, der bliver henstående rentefrit hos ejeren og be
tragtes som betaling på forpagtningsafgiften for det sidste år under
forudsætning af at ejeren ikke har erstatningskrav på forpagteren i
henhold til kontrakten.
Til yderligere sikkerhed for kontraktens opfyldelse fra forpagterens
side giver forpagteren første prioritets panteret i gårdens hele be
sætning og inventarium, avlsredskaber og maskiner, tilligemed sammes
assurancesum, I så henseende bedes denne kontrakt tillige tinqlæst
som pantebrev og bemærkes herved at gårdens kvægbesætning ingenlunde
må være under loo køer, til hvilket antal forpagteren altså selv har
at komplettere den overleverede kobesætning. Fra den besætning der
skal overleveres undtager ejeren 4 kullede køer og 2 korthorns køer.

Ejeren har ret til, til enhver tid, at undersøge om forpagteren af
besætningen har det antal kreaturer og i ligeså god stand og til sam
me værdi som ham overleveret, samt om kvægbesætningen i det hele,
som foran bestemt, udgør mindst loo køer.
Fornemmer ejeren at der er forringelse tilstede har han ret til ved
uvillige af retten udmeldte mænd at lade forholdet konstatere ved en
lovlig skøn- og tacationsforretning, og hvis forpagteren da ikke in
den 3 måneder efter forretningens afholdelse kompletterer det mang
lende eller deponerer til ejeren penge, svarende til værdien af hvad
der er befundet at mangle, da kan ejeren hæve forpagtningen, Skulde
i løbet af de nævnte 3 måneder, inden hvis udløb han har at komplet
tere eller stille sikkerhed for forefundne mangler, således som anført,
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foretage yderligere forringelse af besætning og inventarium, da kan
ejeren straks hæve forpagtningen og ved fogden lægge arrest og be
slag på den besætning og inventarium som forefindes, hvilket også
gælder forsåvidt forpagteren ved forløbet af nævnte 3 måneder ikke
har konpletteret eller stillet sikkerhed for forefundne mangler.
11.
Alle udgifter, der er forbunden med denne kontrakts oprettelse, stemp
let papir, tinglæsning og skøns- og vurderingsforretning, udreder beg
ge kontrahenter hver med halvdelen.

12
Forpagteren holder stedse vandværket i forsvarlig stand. Broen over
åen holder ejeren vedlige. Fornøden opfyldning ved broen foretages
af forpagteren.

13

1 overensstemmelse med den stedfundne overleveringsforretning er
forpagteren forpligtet til ved forpagtningsforholdets ophør at afle
vere besætning og inventarium, maskiner og avlsredskaber således, at
alt efleveres i samme antal og i ligeså god stand som modtaget. De
mangler som afleveringsforretningen måtte udvise, er forpagteren for
pligtet til skadesløst at erstatte ejeren, der navnlig også selvføl
gelig herfor kan holde sig til præservationen forsåvidt tilstrække
kan. Afleveringsforretning i sin tid sker aldeles på samme måde af
2 udnævnte mænd og med eventuel opmand, som foran bestemt for overle
verings forretningen. Skuldevimod formodning en af parterne ikke være
tilfreds med dette skøn, kan han lade en overskøns- og vurderings
forretning afholde, hvilken finder sted af 4 udnævnte mænd, 2 valgte
af hver af parterne og kan disse ikke blive enige om afgørelsen væl
ger disse en opmand.
I tilfælde af uenighed om valget af opmand bli
ver han at udnævne af retten.
Skulde der ellers i forpagtningstiden opstå meningsforskel imellem
ejeren og forpagteren om forståelse af denne kontrakt eller om noget
punkt, hvorom ikke i kontrakten skulde findes udtrykkelig regel, da
bliver sådanne meningsforskjel at afgøre ved voldgift af 2 mænd, af
hvilken hver af parterene vælger een, hvis kjendelse da er afgøren
de. Er der uenighed, vælgèr^de en opmand. Er der uenighed om valget
af opmand udmeldes han af retten.
14

Ejeren forbeholder sig ret til at tage mergel i den i Krogsmarken
værende mergelgrav til sine øvrige jorder.
15

I overleverings forretningen bliver at optage det fornøden om den
sæd forpagteren modtager, og hvad der allerede er sået, oh i henhold
hertil har forpagteren at aflevere ved forpagtningens ophør.

Ejeren forpligter sig til, til brug for forpagteren i forpagtnings
tiden, at tilbygge gårdens nordre fløj 15 alen, hvilket hus, såvel

1Î

det ældre som tilbygningen, indrettes til mejeri efter forpagterens
ønske, dog således at forpagteren med hensyn til indretningen er
forpligtet til, om ejeren fordre det, at underkaste sig et skøn af
2 mænd, en udnævnt af hver af kontrahenterne, med éventuels opmand,
således som i denne kontrakt i andre tilfælde er bestemt. Alt murog naglefast tilbehør herunder en såkaldt Fjords Dampgryde leverer
ejeren. Mejeriet skal være færdig til 1 august d.å. og den vognport
der tillige af ejeren skal opføres inden 1 novb. d.å.

Qj

Til beboelse for forpagteren i forpagtningstiden opfører ejeren en
tilbygning af 28 alens længde til søndre ende af gårdens nuværende
ny våningshus. Indretningen heraf såvelsom hvad der af gårdens søn
dre hus skal indrettes til oekonomilejlighed sker efter forpagterens
ønske, dog således at forpagteren også med hensyn hertil er pligtig
til at underkaste sig skøn på samme måde som ovenfor for mejeriet
foreskreven. Dette byggeforetagende skal være færdig til indflytning
til 1 oktober 188o.

Tilstrkelig svinehus indrettes under samme regler. Til ovennævnte
byggearbejder er forpagteren på anfordring efter passende varsel i
rette tid pligtig til at tilføre de fornødne matrialer af mursten,
kampesten, sand, kalk, tømmer og brædder, dog at afstanden, hvor
disse genstande skulle hentes, ikke må være over 1^- mil fra Store
Rugtved.

Q)

Hvis ejeren eller forpagteren tager forsømmelse - ejeren i henseen
de til bygningernes fuldførelse til fastsat tid. Forpagteren i hen
seende til matrialernes tilførsel, da bøder den part der har udvist
forsømmelse, til den anden part 4 kr. for hver dag den foreskrevne
tidsbestemmelse oversiddes.

17.

I tilfælde af at ejeren skulde sælge Store Rugtved, er han beretti
get til, med at halvt års forugået varsel, at opsige forpagtningen
til ophør en 2o maj, imod at forpagteren erholder som godtgørelse
hvis fraflytning sker i de første 6 år af forpagtningstiden, 16oo kr.,
skriver sexten hundrede kroner for hvert år der er tilbage af for
pagtningstiden, hvir fraflytningen sker i de sidste 6 år, 24oo kr.,
skriver to tusinde fire hundrede kroner for hvert år der er tilbage
af forpagtningstiden, og hvis det sker i de sidste 2 år, 3ooo kr.,
skriver tre tusinde kroner for hvert år der er tilbage åf forpagt/
ningen. Godtgørelsen udbetales forpagteren ved fratrædelsen.
<
18.
Fremforpagtning er ikke tilladt, ejheller fremleje.

19.
I tilfælde af at forpagteren i forpagtningstiden ved døden skulde
afgå er hans eventuelle enke om hun ønsker det, berettiget til at
fortsætte forpagtningen for den tilbageværende tid sålænge hun hensidder ugift. Indladder enken sig i nyt ægteskab og vil fortsætte
forpagtningen eller hvis forpagteren ved sin død ikke efterlader
sig enke og hans arvinger ville fortsætte forpagtningen, da stilles
der ejeren en yderligere præservation af 2o.ooo kr., skriver tyve
tusinde kroner. Dog kan i tilfælde af forpagtningens ophævelse ved
dødsfald, ophør ikke ske førend den første efter dødsfaldet indtræ
dende 2o maj.
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2o

De træer som står på de forpagteren overladte jorder har ejeren ret
til at omhugge og bortføre imod at forpagterens kornmarker ikke der
ved tilføjes nogen skade.

21.
Ejeren må ikke uden forpagterens tilladelse på gården holde ænder
eller andet fjerkræ.
22.

Af den indavlede korn skal, foruden hvad der anvendes til hestene,
opfodres på gårdens kvæg og svinebesætning mindst 7oo tdr. korn år
lig eller foderstoffer til samme værdi.
Jeg.C.J.Ahlefeldt erkender herved at have afsluttet denne forpagt
ningskontrakt, som jeg herved forpligter mig til fra min side punkt
lig at opfylde og underkaster jeg mig i søgsmålstilfælde den hurti
ge retsforfølgning efter frdn. 25 januar 1828.

Skulde jeg ikke senest 14 dage efter bestemt
betingede forpagtningsafgift eller ikke nøje
kontraktens punkter, da er ejeren berettiget
for hævet og jeg forpligtet til at fraflytte
gørelse .

forfaldstid erlægge den
overholde de øvrige af
til at anse kontrakten
forpagtningen uden godt

Det bortforpagtede henhører under de bortforpagteren tilhørende ejen
domme i Albæk sogn, nemlig:
Matr.nr.1 Rugtved Hovedgård,
- 2 - 2 Strandengen
- la sydøstlige del
- 4 sammesteds
- 9 sammesteds
- lo sammesteds

hartkorn 11 td. o skp.
1-51-72-32 2 o 6 o 7 -

2 fjk.
131o 31-

2 3/4 alb.
2 1/42
o
3/4 2 1/4 2 3/4 -

Det bemærkes, at ovenmeldte matr.nr.2 af Store Rugtved Hovedgård
ifølge en den 14 marts 1867 tinglæste deklaration er udlagt til bon
de jord(nemlig i stedet for ovenanførte matr.nr.9 og lo) og skal bru
ges og behandles overensstemmende med lovgivningens forskrifter om
bøndergods, at 2 hedelodder ere bortsolgte fra Strandengen matr.nr.2
uden at lovformelig udstykning er foregået og at der for matr.nr.la
og 4 er tinglæst udskrift af Hjørring Amts klitoverdragelses proto
kol angående ejerens forpligtelse til sandflutens dæmpning. Matr.nr.
9 og lo er behæftet med prioritetsgæld 16.ooo kr. De øvrige ovennev
te ejendomme og de bortforpagtede bygninger og dets løsøre, der med
følger under forpagtningen er behæftet med prioritetsgæld I60.000 kr.,
hvorhos tillige endnu står uudslettet i pantebogen et på samme den 26
oktober 1876 tinglæst skadesløsbrev til København Handelsbank for
15.000 kr.

Af hensyn til forbrug af stemplet papir anslåes de ydelser som for
pagteren udenfor skatter og afgifter og den egentlige forpagtnings
afgift har at udrede, til 3oo kr. årlig, skriver tre hundrede kroner.
Kørsel med matrialer til bygningerne anslåes til 3oo kr.

Den originale kontrakt forbliver hos ejeren, medens forpagteren er
holder en af begge kontrahenter bekræftet genpart.
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Forpagtningens tiltrædeis har fundet sted den 2o maj d.å. og da bli
ver altså i sin tid den 2o maj også fratrædelsesdag.

O

Endnu tilføjes: I tilfælde af at ejeren og familie fraflytter Store
Rugtved erholder forpagteren rådighed over haven, dog at træer og
buskvæxter fredes.
Senest den 1 okt. d.å. afleveres de forpagteren overladte bygninger
ved en overleveringsforretning, derunder også møllen, og afleveres
i den stand de er modtaget.

Overleverings- og afleveringsforretning i så henseende afholdes un
der de samme regler som iøvrigt i denne kontrakt bestemt.

Således indgået bekræftes med vore underskrifter.
p.t. Sæby den 12 juni 1879

Ahnfeldt

Carl Ahlefeldt

Til vitterlighed om underskriftens ægthed og dateringens rigtighed.

Kristiansen

J.H.Krarup

Læst på Dronninglud Herredsting den 19 juni 1879 som forfagtningskontrakt og samt fra forpagteren til ejeren, som pantebrev, indført
i panteboegn litra a.a. folie 7o.

Q)

Aflyst på Dronninglund Herredsting den 1 juni 1893 og slettet af
pantebogen.
(ulæselig underskrift)
Greve Carl Johan Ahlefeldt-Laurvigen, der var født den 1 februar 1844
i Tullebølle(Tranekær) på Langeland og konfirmeret samme sted, blev
den 18 april 188o gift med sin mejerske og husbestyreinde Inger Marie
Hansen, der var født den 15 januar 1848 i Elling sogn. Den 3o juli
1882 fødtes sønnen Henrik Adolf Larsen Ahlefeldt-Laurvig, og selv om
kirkebogen ikke er undersøgt desangående, så ser vi senere at der var
5 senge i børnestuen på Store Rugtved og deraf kan vi sikkert formo
de at der kom flere små grever eller komtesser.
Greven fik, økonomisk set, nogle vanskelige år på Store Rugtved under
den langvarige landbrugskrise, der for det større landbrug blev sær
lig følsom fra midt i 188oserne, da det store prisfald på korn satte
ind og heller intet tyder på at han spandt guld på forpagtningen, for
da han i 1893, henimod forpagtningstidens udløb, forpagtede Stensbæk (_)
ved Bindslev, måtte han for at klare den økonomiske side af sagen
pantsætte sit indbo, ved følgende dokument:
lyst 26.1.1893
Skadeslasbrev.

Undertegnede Carl Johan, greve Ahlefeldt-Laurvigen, der ved kontrakt
af dags dato har forpagtet Hovedgården Stensbæk i Bindslev sogn af
Hr.propritær H.C.C.Bang, giver herved til sikkerhed for mine forplig
telser efter kontrakten nævnte Hr.Bang 1ste prioritets panteret dog uden præjudice for den panteret, som boet efter afdøde godsejer
Ahnfeldt til Store Rugtved måtte have deri til sikkerhed for mine for
pligtelser over for det som forpagter af nævnte gård Store Rugtved, idet mig tilhørende indbo, således som det er .’specificeret på det
under Børglum Herreds segl hoshæftende ark. Sikkerheden gælder for
et beløb af indtil 3ooo kr., skriver tre tusinde kroner. Nævnte indbo
beror på min nuværende bopæl, Store Rugtved i Dronninglund Herred.
f.t. Stensbæk den 15 januar 1893

Karl Ahlefeldt
Til vitterlighed:
P.Erhardi

W.Buch
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I skolen.

1
3
1
1
1
1

seng med sengeklæder
stole
klædeskab
bord
vaskebord
kort
gardiner

8o
9
8
12
5
15
4

kr
—
—
—
—

I gæstekammeret.
2
2
1
1
2
1

senge med sengeklæder
vaskeborde
spejl
toiletbord
linnedskabe
klædeskab
gardiner

45o kr
lo —
15 —
8 —
5o —
25 —
12 -

I dagligstuen
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

gardiner
flugtstol
gyngestol
lænestol
stole
tobaksbord
bord
puf
blomsterbord
maleri
billeder
brændselkasse
spejl
sofa
kakkelovn

loo kr.
12 —
35 —
8o —
5o —
12 —
2o —
lo —
lo —
35 —
5o
lo —
6o —
6o —
6o —

I spisestuen
1 symaskine
1 kakkelovn
gardiner
1 bord
6 stole
1 lænestol
1 skrivebord
1 fortepiano
1 sybord
1 tørvekasse
1 buffet
1 uhr

4o
6o
3o
12
18
lo
25
29o
8
4
3o
6o

kr
—
—
—
—
—
—
—
—
—
-

4oo
5o
6
5
4
15

kr
—
—
—
-

I sovekameret
2
2
2
1
2
1

senge med sengeklæder
senge med sengeklæder
stole
vaskebord
natborde
spejl
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I børnestuen
5
2
2
1

senge med sengeklæder
borde
stole
kakkelovnsskærm

25o
8
6
2

kr
-

O

I spisekamret

1
2
1
3
1

skab
buffeter
bord
bænke
brødkasse

lo
16
3
6
8

kr.
-

I forvalterkamret
1 seng med sengeklæder
1 bord
1 stol

6o kr
2 2 -

Johan Henrich Ahnfeldt og Nielsine Cathrine Steenild, fik følgende
børn:

,
v

Andrea Caroline Marie Christine Ahnfeldt, født 25 januar 1848, døde
25 januar 187o, 22 år gi.
Anne Johanne Henriette Ahnfeldt, født 6 juni 1849, gift 24 april 1874
med Halvor Hermasen Michael Clausen, 27^ år, cand.thol. førstelærer
ved skolen i Sæby.

Johan Henrich Ahnfeldt, født 16 september 1851, efter at havde taget
juridisk embedsexamen, expiditionssekretær i indenrigsministeriet,
senere fuldmægtig s.s., derefter amtmand i Ribe og til sidst stift
amtmand i Aalborg og ejer af Store Rugtved, var gift med Olga, født
BorthiWg.

Claudia Tommerupline Ahnfeldt, født 19 december 1853, gift 12 august
1873 med ungkarl Peter Christian Mollerup, 37 år, ejer af Attrup i
Hammer sogn, i 188o omtalt som jurist og stadig ejer af Attrup, se
nere sagfører i Terndrup.
Anders Stenild Ahnfeldt, født 26 september 1855.
Amile Margrethe Ahnfeldt, født 29 august 1865, døde 15 marts 1877,
11-? år gammel.

Godsejer Johan Henrich Ahnfeldt døde den 2o april 1886, sikkert ef
ter nogen tids sygdom, for den 28 januar s.å. havde han givet sin
ældste søn cand.jur. Johan Henrich Ahnfeldt, uindskrænket og uigenholdig fuldmagt til at reprensentere sig i alle sine formueanliggen
der. Enken Nielsine Cathrine, født Stenild fik adkomst til Store Rugt
ved den 9 september 1886, ved følgende dokument:

Skifteretsattest
Overensstemmende med Dronninglund Herreds Skifteprotokol attesteres,
at enken efter den under 2o april d.å, ved døden afgående godsejer
Johan Henrich Ahnfeldt til Store Rugtved, Albæk sog, Nielsine Cathri
ne, født Stenild, hensidder i uskiftet bo efter bemeldte afdøde med
myndige arvingers samtykke.
Herredsfogedkontoret i Sæby den 25 auguat 1886
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Chr.Ravnkilde

Nærværende skifteretsattest bedes tinglæst som adkomst fra afdøde
godsejer Johan Henrich Ahnfeldt til hans enke Nielsine Cathrine Ahn-r
feldt, født Stenild, på efternævnte den afdøde tilhørende ejendomme
i Albæk sogn, nemlig ifølge skøde af 23 december 1848, tinglæst 18
januar 1849:
gi. skat

Hartkorn

Matr.nr.1 Rugtved H. 11
—
—
1
2 —
—
syd-østl
.
la
2
4a Krogsmarken2
—
—
Strandengenl
2
9 T oldstedet O
lo LI.Krogen o
—
—
Krogen '
2
11
o
48b
17 mell. del o
—
0
45b —
—
4oae Nr.Voerså 0
—
—
37 mell. dal 0
—
o
38 —
—
4o o
—
—
0
41 —
—
o
62 Lyngså
—
—
o
64 —
—
o
65 —
—
o
8o —
—
o
81 —
—
o
82 —
—
o
83 21 Nr.Voerså o
—
—
0
4oL —
—
0
3o - —
—
o
22 - —
—
o
25 - o
4om —
0
4on —
23b - □
0
23c - o
24 - —
o
4op - o
26 - —
—
4oq - 0
27 - o
-3
—
4or 0
0
28 o
4os - 0
29 - —
—
o
4ot - —
—
o
33 - □
34 - —
—
o
35 - 37 - o
-

td. o
5
—
3
2
7
6
7
5
0
4
0
0
0
2
2
3
2
1
1
1
2
3
3
1
0
o
o
0
o
0
0
o
0
o
0
0
0
0
2
0
3
o
0
0
o
0
-

skp. 2
1
o
o
3
3
1
—
3
o
o
3
•o
1
1
2
2
1
2
3
2
3
1
1
1
o
2
3
o
o
o
3
o
2
3
o
1
o
o
o
-

fjk. 2
2
o
o
2
2
2
2
1

-

-

-

-

-

-

-

-

0-

-

0-

-

0-

-

00O -“
G-

-

3/4 alb. 123 rd. 27 sk
1/4 18 63
—
'11
O /i
3/4 —
15 —
6o
1/4 —
uden
3/4 —
6 —
8o
64
1/4 —
13 —
6 øre
1/2 -

1 1/4
1/4
3/4
1
o
2
2 1/2
2 1/4
o
2
3/4
2 1/2
0
0 1/4
0
0 1/2
1 1/2
0 3/4
0
0
2
0
0
0
2 1/4
0
1 1/4
o
3/4
0
1 1/2
0
o 1/2
1 1/2
2
1/2

11

—
—

—
—
—

—
-

—
—

—
—

-

-

øre
sk.

—
—
—
-

uden
0 0 -

75 75 -

-

—

—
-

0 uden
0 -

18 75 -

-

0 -

75 -

-

0 -

75 -

-

2 -

33^-

-

2 -

337-

—
—

-

ifølge skøde af 7 januar ;L85o, •tinglæst lo juli 1851.
—
4 3 o 2 1/2 —
12b - —
3 4 0 2 1/2 19b - -

—

7 83
samlet
uden
68
2 61
2 5 60
uden
uden
uden
uden
uden
2 kr. 93
51
3 1 TF’. 54

uden
uden
uden
uden
5 5 -

5o 66 -
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ifølge skøde af 3 juni 1865, tinglæst 23 s.m.

o

matr.nr.18 Nr.Voerså o td. 3 skp. o fjk. 2 1/4 alb. 3 rd. o7 sk
ifølge skøde 9 sept. 1862, tinglæst 9 oktober s.å.
matr,nr. 63 Lyngså

o -

2 -

o -

1 1/2 -

uden

ifølge skøde 31 oktober 1857, tinglæst 22 april 1858
4 rd. 89 sk •
4 3 11/4matr.nr.13b Nr.Voerså o -

tinglæst 1 juni s.å.
ifølge skøde 7 maj 1876, ti
matr.nr.54 Lyngså(Lyngså sk:ov )
o 2 21/2o skovskyld
5 2 2 o

ifølge skøder læste lo juli
matr.nr,56a Lyngså
o - 57b
1 - 4oaa Nr.Voersåo -

18

14± -

1856 og 3o marts 1876
7 21/2 7 21/4 o o1/2 -

ifølge skøde læst 18 januar 1866(Sønder Srengsholt)
mell. >c.3
4 21/4 matr.nr.43
18 rd. 49 sk*
o o1/4 4oa .. Nr.Voersåo

O

Sidste købesum var 81.5oo kr. Retsanmærkning frafaldes.

Sæby den 1 september 1886.
På enkefru N.C.Ahnfeldt, født Stenilds vegne
N.K.Kristiansen, sagfører.

Nielsine Cathrine Ahnfeldt lånte den 3o september 1886, 26.ooo kr. af
sin søster Dorthea Stenild og solgte efterhånden nogle mindre ejen
domme fra, til ret lave priser og den 7 juli 1887 solgte hun den da
nærmest værdiløse Lyngså Skov, ved følgende dokument:

Købekontrakt.
imellem enkefru S.Ahnfeldt til Store Rugtved som sælger og jægerme
ster E.Sehested, Broholm, som køber af Lyngså Skov.

1.
Jeg enkefru S.Ahnfeldt i forbindelse med min lavværge expiditionssekretær i indenrigsministeriet, J.H,Ahnfeldt, sælger og overdrager
herved til jægermester E.Sehested den mig ifølge skøde læst 1 juni
1876 tilhørende såkaldte Lyngså Skov, ansat under matr.nr.54 under
Lyngså by, med firer steder, Albæk sogn, Hjørring Amt, for ager og
engs hartkorn 2 fjk, 2-y alb,, samt skovskyldshartkorn 5 td. 2 skp.
2 fjk. o alb,, hvilken skovskyld ved den nye matrikels indførelse er
konventeret til gammelskat 18 rd. 14-^ sk. - og har i matrikelen be
mærkningen ” til dette hartkorn er ikke påvist nogen særskildt jord” 9
og overdrager bemeldte ejendom, såvel grunden som skovbevoxningen
med de rettigheder samt byrder og forpligtelser, hvormed jeg hidtil
har ejet den.

O

Den solgte ejendom overtages strax af køberen og står således fra den
ne kontrakts underskrift for hans regning og risiko, dog at han, for
inden købesummen er erlagt, skal være uberettiget til at save eller
bortføre noget af det fældede træ.
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3

Forsåvidt der endnu måtte findes et hus på skovens grund, hvori le
jeren af matr.nr.79 af Porsmose, Peder Mortensen bor, er dette hus
ikke indbefattet i handelen. Det forbliver ..på sin plads, så længe
bemeldte Peder Mortensen vedbliver at bo på skovens grund.
4.
Den akkorderede købesum er 5oo kr., skriver fem hundrede kroner, som
betales inden udgangen af indeværende måned. Når købesummen er betalt
er køberen berettiget til at fordre sig skøde meddelt og er forplig
tet til at tage samme senest 11 juni termin d.å.

5.
Alle i anledning af denne handel flydende omkostninger af hvad navn
nævnes kan, derunder stempling, skødets erhvervelse, halvprocents
afgift, tinglæsning m.m. afholdes af køberen. Han betaler endvidere
alle fra nu af forfaldende skatter og afgifter, tiender og byrder af
ejendommen værende til stat eller kommune.
6.

Det bemærkes, at matr.nr.54 er indbefattet i det hovedgården Voergård
påhvilende pant for 76,ooo kr., samt at forsåvidt der hviler fred
skovsforpligtelse på den solgte ejendom er køberen forpligtet til at
rspektere denne og sueccessivt at'til cultivere arealet.

7.
I søgsmålstilfælde er køberen underkastet den hurtige retsforfølg
ning efter frd. af 25 januar 1828. Nærværende kontrakt er udfærdi
get in duplo.

Store Rugtved den 9 februar 1887.
Sine Ahnfeldt

J.H.Ahnfeldt

Til vitterlighed for sælgerens vedkommende:

Otto Jørgensen

folding, Store Bouet pr. Aså.

Broholm den 19 februar 1887.

E.Sehested.
Til vitterlighed:

V.Jensen

H.Sehested

Enkefru Nielsine(Sine) Cathrine Ahnfeldt, født Stenild døde den 9
marts 1895 og sønnen stiftamtmand Johan Henrik Ahnfeldt overtog den
3o januar 1896 Store Rugtved ved skifteretsattest:

Skifteretsattest.
Overensstemmende med Dronninglund Herreds skifteprotokol attesteres,
at boet efter enkefru Nielsine Cathrine Ahnfeldt, født Stenild af
Store Rugtved, afgået ved døden den 9 marts d.å.og hendes den 2o
april 1886 ved døden afgående mand, godsejer Johan Henrik Ahnfeldt,
efter hvem hun hensad i uskiftet bo, er overtaget af stiftamtmand
Johan Henrik Ahnfeldt af Ribe som eneste og myndige arving.
Dronninglund Herreds skifteret den 2 november 1895,

Chr.Ravnkilde
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Foranstående attest bedes tinglæst eller posteret som adkomst for
undertegnede stiftamtmand Johan Henrik Ahnfeldt på hovedgården Sto
re Rugtved med tilhørende og tilliggende bøndergods i Albæk sogn.
Ribe den 21 januar 1896

Ahnfeldt
Rugtved Hovedgård og gods i Albæk sogn, hvorpå foranstående attest
begæres tinglæst som adkomst, er betegnet og skyldsat således, Matr,
nr. eet.
Retsanmærkning frafaldes. Sidste købesum 81.5oo kr.

Sæby den 23 januar 1896,

På hr,stiftamtmand Ahnfeldts vegne
P.Helium
Efter frk. Dorthea Stenilds død, blev stiftamtmanden beskikket som
executor testamenti, som følgende viser:

I følge allerhøjeste bevilling af 13 januar 1891, der herved fore
vises, er undertegne stiftamtmand Ahnfeldt beskikket som executor
testamenti i frøken Dorthea Stenilds dødsbo.
Som sådan attesterer jeg herved, at hendes universalarvinger, der
også som sådanne skulde arve det i foranstående obligation ommeldte
beløb, være

enkefru Anna Clausen, født Ahnfeldt
enkefru Claudia Mollerup, født Ahnfeldt
nu afdøde Karl Ahnfeldt
stiftamtmand J.H.Ahnfeldt
og fhv. landmand Anders Stenild Ahnfeldt

Den omtalte obligation som arvingerne skulde arve, var de 26.ooo kr.
som Nielsine Christine Ahnfeldt den 3o september 1886 lånte af sø
steren Dorthea Stenild, der fik 3. priorites panteret i Store Rugtved,
optil 167.000 kr., og da der endelig den 15 april 19oo, se 17.1.19ol,
var stiftamtmanden kommet i tanker om at gården ikke var så meget
vær som gælden lød på, og at pantebrevet som arvingerne havde part
i var værdiløst - holdt skiftesamling:
Da nu Store Rugtved i følge vedlagt attest af tvende uvillige mænd
<
ikke har en så stor værdi som de ovennævnte 167.ooo kr, måtte den,
nærværende bo tilhørende panteobligation, oprindeli stor 26.ooo kr.,
anses for værdiløs, hvorfor den af arvingerne kvitters til udslettel
se af pantebogen, idet arvingerne erkender, at det ikke var muligt
at realisere ejendommen til en højere pris end den, hvori denne for
tiden står og derfor frafalder deres arv, for så vidt denne ikke alt
var udbetalt forinden.

Oplæst og vedtaget.
Ahnfeldt

Anna Clausen

Claudia Mollerup

Karl Ahnfeldt

Anders Stenild Ahnfeldt var død inden skiftesamlingen var afholdt,
men havde forinden, den 13 december 1899, kvitteret for sin arv, men
det ser unægtelig mærkeligt ud,.ät stiftamtmanden overtog Store Ru$tved uden forbehold, og derved vedgik arv og gæld, og så bagefter kom
mer og siger at gården ikke var så meget værd som først antaget og
derfor må en del af gælden sløjfes. Han måtte selv havde synes noget
lignende, for den 3o april 19o3-3 udstedte han 2 enslydende gældsbe
viser til sine 2 søstre, der da var de eneste af hans søskende som
levede :
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Gældsbevis
Da undertegnede stiftamtmand Ahnfeldt i Aalborg føler mig moralsk
ansvarlig for, at en del af min afdøde tante Stenilds formue, til
hvilken mine søskende og jeg være arvinger, i sin tid blev anbragt
i Store Rugtved på 3'prioritet, der efter ejendommens nuværende vær
di må anses for tabt, skænker jeg herved til min søster enkefru An
na Clausen i København 7ooo kr., hvilke syv tusinde kroner jeg her
ved forpligter mig og mine arvinger, disse in solidum, til skades
løst at udbetale i en af de sædvanlige halvårlige terminer, hvortil
kapitalen bliver opsagt med et halvt års forugående varsel, dog ikke
forinden 11 juni termin 19o4.

Indtil betaling sker forrentes kapitalen med 5 % p.a., at erlægge på
kriditriks bopæl heri riget i de sædvanlige halvårlige terminer, før
ste gang i 11 december termin d.å., for det da forløbne halvår.

Skulde mit bo komme under konkursbehandling, eller skulde jeg nogen
sinde udeblive over 14 dage med de skyldige renter, er gælden straks
forfalden til skadesløs betaling. I søgsmålstilfælde underkaster jeg
mig den hurtige retsforfølgning i følge frd. af 25 januar 1828.
Kriditriks skal være berettiget til mod erhvervelse af rentebevilling,
at lade dette gældsbevis tinglæse med panteret næstefter 15o.ooo kr.
med indtil 6 % rente og sideordnet med 5ooo kr. a 5 % i den mig til
hørende
ejendom Store Rugtved i Albæk sogn, Dronninglund Herred, med
tilhørende og tilliggende, med bygninger, besætning og inventarium
og med den på gården til enhver tid værende gødning og afgrøde såvel
som det pantsattes assurancesummer, og underkaster jeg mig og mine
arvinger i så tilfælde bestemmelsen i lov af 29 marts 1873 § 15.
Ovenstående tilføjelse er egenhændig foretogen af mig forinden under
skriften,

Aalborg den 3 november 19oo
Ahnfeldt

Til vitterlighed:
F.Neergård-Petersen

R.Andersen

Et lignede gældsbevis, men kun på 5ooo kr., blev samtidig udstedt til
søsteren Claudia Mollerup, født Ahnfeldt, i Terndrup, der nåede at få
udbetalt looo kr. før sin død kort tid efter, og de resterende 4ooo
kr. gik derefter i arv til hendes 3 døtre:
1. Frk. Karen Marie Ahnfeldt Mollerup af Odense
1333 kr.34 øre
2. Amalie Margrethe Ahnfeldt Mollerup, Brejninge
1333 - 33 3. Agnete Ahnfeldt Mollerup af København
1333 - 33 -

4ooo kr.oo øre
der alle måtte erklære, at denne tinglæsning og deraf følgende pant
sætning ikke i nogen måde skal være til hinder for, at den pantsatte
ejendom udstykkes, og at der uden indskrænkning kan bortsælges par
celler fra ejendommen, og alt skøderne på disse parceller må tinglæses
uden nogen bemærkning om denne gæld.

Gældbeviserne blev efter amtmandens død, indfriet den 9 december 19o5.

Stiftamtmand Johan Henrik Ahnfeldt døde den 12 februar 19o5 og som
executores testamenti udpeges højsteretssagfører Sari Winther, Køben
havn og godsejer C.Teisen, Dronninggård, der den 28 oktober 19o5,
skødet tinglyst 11 januar 19o6, solgte til godsejer Andreas Laurits
Schaumann Dons, forhen Hesselagergård ved Svendborg, ved følgende
dokumenter :
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Imellem undertegnede executores testamenti i afdøde stiftamtmand
J.H.Ahnfeldt og efterlevende hustru Olga, født Borthigs fællesbo
som sælger og godsejer Andreas Laurits Schaumann Dons som køber er
indgået følgende

Købekontrakt

Vi executores testamenti i afdøde stiftamtmand Ahnfeldt og hustrus
fællesbo sælger og overdrager herved til godsejer Andreas L.S.Dons
den stiftamtmand Ahnfeldt ifølge skifteretsattest, tinglyst 3o janu
ar 1896, tilhørende Hovedgård "Store Rugtved" i Albæk sogn, Dronning
lund Herred, Hjørring Amt, nemlig, matr.nr.eet. med ialt hartkorn
22 td. 6 skp. 1 fjk. 1/4 alb.
I købet medfølger alt til ejendbmmen underhørende gods, selv om sæl
geren ikke er opført som ejer i pantebogen, alt tilliggende og til
hørende, derunder jorder, skove, have og bygninger med grund - murog nagelfaste appertinenter, derunder kakkelovne, komfurer og andre
ildsteder, indmurede gryder og kedler, vaske, hylder og tallerken
rækker m.m«, endvidere al indhøstet og uindhøstet sæd, afgrøde og
foder, såvelsom gødning eet«, samt al til ejendommen hørende besæt
ning og inventarium, vogne, redskaber.og maskiner.
Endvidere alle de mebler, senge med sengeklæder og lagner, der findes^
i de af tyendet, daglejere og founktionærer benyttede lokaler, også
i borgstue og kammerstue, alt tilstedeværende køkkentøj, til gårdens
drift, bryggeri- og mejeriredskaber, kar, ballier, spande og behold
ninger af brændsel, mursten, kalk, tømmer, værktøj og redskaber, samt
både og fiskeredskaber, kort sagt alt på det solgte værende eller
til samme hørende og boet tilhørende løst eller fast, besætning eet.,
således som det fandtes ved køberens eftersyn på gården den 6'f.m,,
allene med undtagelse af stiftamtmandens private indbo og en nærmere
betegnet gammel ridehest.

Det solgte overdrages iøvrigt køberen med alle rettigheder, byrder
og forpligtelser, hvormed boet ifølge fornævnte adkomst og tidligere
adkomstdokumenter hidtil har ejet ig besiddet det, hvorved bemærkes,
at alle boet tilkommende herlighedsrettigheder som ejer af Store Rugt
ved ere medindbefattet i dette salg, hvoraf følger at eventuelle jagt
og fiskerettigheder på samme ejendom, enhver slags ret til åen "Voer
så", forstrandsrettigheder, andele til og rettigheder i andels- eller
fællesmejerier, bagerier og lignende fra nu af tilhører køberen.
Endelig bemærkes, at der ved deklaration af 8 marts 1867, læst 14'
s.m., påhviler forpligtelse til at behandle matr.nr.2 Rugtved Hoved
gård som bonde jord, at der den 21 marts 1861 er læst klitoverdragel
se som hæftelse på matr.nr.la 4a og 4c Albæk sydøstlige del, at ved
deklaration af 14 februar 1891 skal en del af matr.nr.4 og hovedlod
den af matr.nr.il Albæk, behandles som fredskov, at ved overdragelse
af 13 juni 18o8, læst lo juli 1862, fra K.Christensen og H.Jørgensen
er en trediedel fra nordre ende af hedelodeen af matr.nr.2 s.ø. del,
overdraget Jørgen Jensen Kold, at ved overdragelse af 16 juni 1823,
læst 31 juli s.å. fra H.Jørgensen er en hedelod af ejendommen i Nr.
Voerså fælled overdraget til Lars Paulsen og anført som hæftelse på
matr.nr.2 s.ø., at der den 8 juni 1882 er læst en lejekontrakt af 16
maj s.å. fra J.H.Ahnfeldt til Niels Peter Jensen, på et stykke af matr.
nr.19b Nr.Voerså, at 1/6 bankhæftelse forrentes af matr.nr.12b og 13b
Nr.Voerså, uden aktieret, at et stykke af matr.nr.12b er magelagt
med et stykke af 16a Nr.Voerså ifølge mageskifteskøde læst 8 juni 1882,
og at der påhggiler matr.nr.la 4a 4b loa lob 9 og 48c Albæk sogn s.ø.
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samt matr.nr.3o 23b 12b 13c 18c og 19c Nr.Voerså konstaterende præste? konge og kirketiende, samt at der på de tiendepligtige ejendom
me den 15 januar 1863 er tinglæst forening om kvægtiendene og smårenten.

2.
Køberen har overtaget det solgte den ll'f.m,, og er det fra denne
dag for køberens regning og risiko i enhver henseende, hvorfor han
i ildebrandstilfælde oppebærer assurancesummerne til anordningsmæs
sig anvendelse.

3.
Alle skatter og afgifter af det solgte, naturalpræstationer, tien
der eet., som vedrører tiden efter overtagelsen, udredes af køberen,
hvorimod er disse byrder vedrørende tiden før overtagelsen betales
af sælgerens bo. Mejeriindtægter og andre indtægter af det solgte
fra og ned den ll'f.m. tilhører køberen, hvorimod mejeriindtægterne
og andre indtægter før den ll'f.m. tilhører sælgerens bo. Køberen
overtager de funktionærer og tjenestefolk på gården, som ville tage
tjeneste hos ham, med løn til dem fra overtagelsen.

4.
Alle det solgte vedrørende adkomst dokumenter, kort og andre doku
menter overdrages til køberen.

5.
Købesummen for det solgte er akkorderet til 2oo.ooo kr., skriver to
hundrede tusinde kroner, hvoraf 14o^ooo kr. for den faste ejendom
og resten 60.000 kr. for løsøret og afgøres derved, at køberen
a) overtager eller indfrier og forrenter fra ll'f.m. den til det
kgl. almindelige Brandassurace Compagni for varer og effekter i
København, skyldige prioritet, der forrentes med 4 % 9o.ooo kr.
b) overtager eller indfrier og forrenter fra ll'f.m. til
Landmandsbanken skyldige prioritet, oprindelig stor
60.000 kr«, nu til rest pr. 18 august f.å.
47.834 Af denne prioritet svares årlig ydelse 5 % af de op
rindelige 60.000 kr, heraf er rente
% af den til
enhver tid skyldige restgæld, medens resten er af
drag.
c) Meddeler ved nærværende kontrakts underskrift mod refussion til ll'f.m. skadesløs transport til sælgeren
på en 4 % obligation med post efter 60.000 kr. til
Livsforsikringsanstalten i den propritær Overgård
tilhørende ejendom "Nøttrup” pr. Horsens, opsigelig
med
års varsel
35.000 I tilfælde af, at debitor efter denne obligation måt
te efter sket opsigelse undlade at indfrie denne obli
gation, og køberens kautionsforpligtelse således bli
ver effektiv, skal køberen være berettiget til at er
holde obligationen tiltransporteret mod straks at be
tale looo kr. og i hvert påfølgende år 5.000 kr«, til
sikkerhed hvorfor obligationen forbliver i håndpant
hos sælgeren.
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d ) meddeler i ll'december termin d.å. prioritet oprykkende
efter 137.834 kr.o8 øre i Store Rugtved, således at en
gene kunne forlanges at udgå af pantet mod en udbetaling
for
25.000 kr.
Obligationen stipuleres til rente 4 % p.a. og uopsi
gelig fra kreditors side i 15 - femten år. I denne
obligation optages bestemmelse om, at gårdens jorder
skal drænes, og om at besætningens størrelse ikke
bliver under den nuværende
e ) betaler kontant resten ved den kontrakts underskrift

Er ialt

2.165 -

2oo.ooo kr.

Når købesummen således er berigtiget, er køberen pligtig at modtage
og sælgeren at udstede skøde uden andre hæftelser end de, som føl
ger ef nærværende kontrakt.
6.
Omkostningerne ved denne adkomst berigtigelse deles af sælger og kø-

bear.
På foranstående vilkår erkender jeg Andreas L.S.Dons herved at have
købt den heromhandlede ejendom med tilbehør. I søgsmålstilfælde føl
ges den ved frd. 25 januar 1828 hjemlede hurtige retsforfølgning.
Til bekræftelse underskreven vidnefast.

Ved nærværelse i København den 28 okt. 19o5.

På køberens vegne ifølge fuldmagt:

Ratihaberes

A.C.Olsen

A. Sons

godsforvalter, Broholm

Til vitterlighed om godsforvalter Olsens underskrift:

Poul Thomsen

1*1.Jensen

Srim executores testamenti i sælgerens dødsbo:

Carl Winther

Dronninggård

1.11.19o5

C.Teisen

I det under post d omtalte pantebrev stort 25.ooo kr«, står bla.
som kreditor måtte anse betryggende, særlig også for, at der holdes
en passende besætning på ejendommen, nemlig mindst 84 malkekøer med
tilhørende tyre og ungkvæg, 2o arbejdsheste, samt 12o svin eller i
lignende forhold med hensyn til besætningens gødningskraft.

Jeg er derhos under samme ansvar pligtig at drage omsorg for en be
hørig dræning af indtil loo tønder land af de hidtil udrænede jorder
hvorved bemærkes, at der mindst bør foretages dræning af 5 tønder
land årlig, indtil det nævnte antal er nået.
Andreas Laurits Schaumann Dons, hvis slægt havde ejet Hesselagergård
på Fyn i godt loo år, havde i 19o4 solgt denne gård for l.o5o.ooo kr
men han synes ikke at være nogen velhavende mand og den 4 juli 19o7
lånte han 42.ooo kr. i Sæby Bank, der fik l'prioritets panteret i
følgende ham tilhørende løsøre, foruden naturligvis pant i gården:

1 Landaaerx med rødt fløjl mrkt ’’ A.D, ”
1 Charabanc til lo mennesker mrkt. ” A.D.
1 Karet til 2 personer mrkt. ” A.D. ”

”

15oo kr
5oo 4oo -

1 jagtvogn til 4 personer
1 mindre Charabanc til 6 personer, tillige kavalervogn
med kaleche
1 sæt sølvpletteret comtesseseletøj mrkt. ' ”A.D’’
A.D.
1 sæt sølvpletteret comptesseseletø j mrkt.
1 sæt sølvpletteret bringseletøj
mrk t.
A.D.
1 gammelt enspænderseletøj
mrkt. A.D,
1 enspænderseletøj
1 sæt sort comptesseseletøj
1 herresadel
1 amerikansk vogn med hækreol
1 1 år gi. slåmaskine med mejeapperat(Walther A. Wood)
1 ny
1 hesterive til 1 hest
_ _ 1 år gammel
1 1 langhalmsmaskine
1 radsåmaskine mrkt. "W.Langreuters efterf.”
1 pigharve
1 gi. slåmaskine
3o transportspande
1 kreaturvægt
3 grisekasser a 5 kr.
1 lille arbejdsfjerdervogn med enspænderstang gulmalet
1 enspænderfjedervogn sort
1 sneskammel (slæde)
1 mælkevogn fjedervogn ældre
1 lille slæde
1 ny stor mælkevogn med bremse
1 aljevogn med kasse
1 kultivator med 7 tænder og 3 hjul
1 kultivator med 9 tænder og 4 hjul
1 roesåmaskine
1 gi. bloktromle
1 ringtromle
1 radrenser til 1 række
9 stk svingplove a 2o kr.
2 oliverplove a 45 kr.
2 kædeplove a 6o kr.
1 rammeplov
2 stk. engelsharver a 2o kr.
a 2o kr.
2 stk. sæddækkerer
3 stk. letharver a 15 kr.
1 radrenser (F,C.Kjær) til 2 rækker
7 stk. arbejdsvogne med tilbehør a 6o kr.
9 sæt seletøj a 18 kr.
1 pigharve
1 dækkultivator til 4 fure
1 hakkelsmaskine med hestegang
3 trillebøre
1 kasterrensemaskine
1 støvemaskine
1 triøre
1 kageknûser
1 roeskærer
2 decimalvægte med lodder
1 stort kar
1 stort aflangt kar
1 rulle
2 kar

4oo kr
3oo
3oo
35o
25o
25
25
2oo
2o
loo
2oo
27o
5o
8o
5o
35o
25
5o
18o
5o
15
loo
loo
25
5o
25
loo
loo
8o
loo
4o
2o
3o
3o
18o
9o
12o
9o
14o
4o
45
5o
42o
162
25
3o
12o
3o
6o
3o
75
35
3o
5o
2o
25
35
15

-

-
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35
36
3
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
7
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

grise ca. 5 uger gamle
grise ca. lo uger gamle
grisepolte ca. 13o pund
griseso (fedeso)
hingst sort, brun næse ”Codnett” li kv. 1 tomme
5 år gammel
sort vallak ”Adonis” 11 kv. 1 tomme , 8 år gi.
lo kvarter 6 år gi.
rødskimlet hoppe ”Tulle
Tulles føl
6 år gi.
brun vallak ”Uglespil ÎÎ
H Zampa” 9 år gi.
brun vallak med blis
brun hoppe ”Olga”
7 år gi •
rød hoppe
”Rosa”
8 år gi •
Rosas føl
rød vallak ”Baier” 8 år gi •
rød hoppe med blis ”Vibeke ” 6 år gi •
rød hoppe ”Pepite” 4 år gi.
Pepites føl
rød hoppe ”Trove” 12 år gi.
Troves føl
brun hingst ”Voersåhingsten ” 14 år gi.
brun vallak ”Storken” 16 år gi.
brun vallak ”David”
12 år gi.
5 år gi.
brun vallak ”Goliat”
brun hoppe
”Lusken”
14 år gi.
brun hoppe
”Fanny”
12 år gi.
16 år gi.
brun vallak ”Peis”
lo år gi-«
brun hoppe ”Gunver”
lo år gi.
rød hoppe
”Hedegård
Hedegårds føl
mørkebrun hoppe ”Winther” 14 år gi.
Winthers føl
brun vallak, 3 års plag
brun 2 års hoppeplag
sort 1 års hoppeplag
får a 25 kr.
lam a 2o kr.
sortbroget ko nr. 47 8 år gi.
rød kö
nr. 3o 3 år gi.
rød ko
nr.
3 2 år gi.
7 år gi.
sortbroget ko nr.
7
sortbroget ko nr.
4 4 år gi.
sortbroget ko nr.
9 6 år gi.
sortbroget ko nr. 51
3 år gi.
sortbroget ko nr. 35
2 år gi.
sortbroget ko
2 år gi uden nummer
hvidbroget ko nr. 29 6 år gi.
sortbroget ko nr, 2o 4 år gi.
hvidbroget ko nr. 85
9 år gi.
sortbroget ko nr. 63 5 år gi.
sortbroget ko nr. 92 5 år gi.
sortbroget ko nr. 58 6 år gi.
sortbroget ko nr. 2o 6 år gi.
sortbroget ko nr. 21 5 år gi.
sortbroget ko nr. 52 6 år gi.
5 år gi.
sortbroget kp nr. 16
7 år gi.
hvid
ko nr.
5
gråbroget ko nr. 49 6 år gi.
rød
ko nr. 75
2 år gi.
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42o k
72o —
12o —
75 —
3ooo
9oo
7oo
15o
55o
7oo
7oo
8oo
15o
45o
7oo
6oo
2oo
3oo
15o
3oo
25o
35o
5oo
35o
45o
25o
6oo
2oo
15o
3oo
15o
6oo
5oo
4oo
175
18o
25o
225
2oo
25o
210
265
215
15o
165
275
2oo
2oo
25o
22o
22o
2oo
25o
2oo
2oo
2oo
23o
18o

—

—

—
—

—
—
—

—

—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
—

—
—
—

—
—
—

—

-

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

nr. 26 9 år
sortbroget ko
ko nr. 42
rad
2 år
6 år
rødbroget ko nr. 22
8 år
blåskimlet ko
nr. 36
3 år
ko
nr. 23
rød
7 år
ko
nr.
gråbroget
73
7 år
gråbroget ko nr. 19
ko nr. lo2
2 år
sort
ko
nr. 69
3 år
rød
ko nr. 56 lo år
grå
sortbroget ko nr. 78 3 år
sortbroget ko nr. 7o
2 år
sortbroget ko nr. 38 4 år
rødbroget ikælvet kvie usortbroget 2 år
sortbroget ko nr. 15
2 år
hvidbroget ko nr. 16
2 år
sortbroget kvie
sortbroget kvie
iisortbroget ko nr. 74 4 år
sortbroget ko nr. 48 12 år
rød
ko nr. 27 3 år
gråbroget kvie
8 år
gråbroget ko nr. 4o
5 år
sortbroget ko nr. 46
3 år
ko nr. 65
sort
8 år
sortbroget ko nr. 94
6 år
sortbroget ko
ko nr. loo lo år
rød
1 5 år
sortbroget ko nr.
sortbroget ko nr. 98 6 år
hvidbroget ko nr. 77 6 år
5 år
sortbroget ko nr. 55
sortbroget ko nr. 24 4 år
7 år
sortbroget ko nr. lo5
6 6 år
sortbroget ko nr.
6 år
gråbroget ko nr. 86
sortbroget ko nr. 87 8 år
ko nr. 31
sort
2 år
ko nr. 25
rød
2 år
ko nr. 43
rød
2 år
ko nr. 37 7 år
sort
ko nr. 68 2 år
rød
3 år
ko nr. 61
rød
7 år
sortbroget ko nr.
rødbroget kp nr. 5o 3 år
sortbroget ko nr. 64 4 år
8 5 år
ko nr.
sort
8 år
sortbroget ko nr. 18
ko nr. 17 3 år
rød
rød ...
3 år
ko nr. 11
ko nr. 33 5 år
rød
sortbroget ko nr. 14 14 år
ko nr. 13 6 år
grå
ko nr. 64 3 år
rød
7 år
hvidbroget ko nr. 79
6
år
ko nr. 32
rød
4
år
rød
ko nr. 41
3
år
ko
rød
nr. 12

91.
gi.
gi.
gi.
gi.
gi.
gi.
gi.
gi.
gi.
gi.
gi.
gi.
gi.
gi.
gi.
gi.
91.
gi.
gi.
gi.
gi.
gi.
gi.
gi.
gi.
gi.
gi.
91.
gi.
91.
gi.
91.
91.
gi.
gi.
gi.
gi.
gi.
gi.
gi.
gi.
gi.
gi.
gi.
gi.
gi.
gi.
gi.
gi.
gi.
gi.
gi.
gi.
gi.
gi.

kullet

kullet

19o kr
24o —
235 —
25o —
2oo —
235 25o 175 215 —
19o —
2oo 16o 2oo 125 16o 28o 26o 16o 165 225 —
16o —
25o 15o 210 24o 225 225 235 24o 25o 2oo 26o 25o 210
210 225 210 22o 185 185 19o —
23o —
18o 2oo —
22o 2oo 22o 2oo210 18o 175 25o 15o 235 2oo 19o 22o 215 2oo -
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1
1
1
1
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

sortbroget kalv 8 dage gi.
hvidbroget kalv 8 dage gi.
sortbroget kalv 2 måneder gi.
kalv 2 måneden gi.
sort
sortbroget kalv 3 måneder gi.
sortbroget kalv 4 måneder gi.
sortbrogedi3 kalve a 3o kr, 4 måneder gi.
sortbrogede kalve a 3o kr. 4 måneder gi.
sort
kalv 3 måneder gi •
sortbroget kalv fra efteråret 19o6
sortbroget gråbroget
—
sort
—
—
—
rød
sortbroget —
sortbroget —
—
—
sort
gråbroget
rød
sortbroget
sortbroget sortbroget rød
sortbroget hvidbroget hvidbroget —
—
sortbroget —
sortbroget studekalv .-1 år
sortbroget studekalv 1 år
kviekalv
1 år
rød
hvidbroget kviekalv
1 år
tyrekalv
1 år
rød
li år
broget
stud
li år
sortbroget kviekalv
li år
gråbroget kviekalv
sortbroget studekalv li år
hvidbroget studekalv li år
hvidbroget studekalv li år.
sortbroget kviekalv
li år
sortbroget studekalv li år
sortbroget studekalv 1 år
sortbroget kviekalv
li år
1 år
sortbroget kviekalv
sortbroget kviekalv
li år
hvidbroget kviekalv
li år
sortbroget kviekalv
li år
li år
sortbroget kviekalv
li år
sortbroget kviekalv
li år
sortbroget kviekalv
li år
sortbroget kviekalv
sortbroegt kviekalv
li år
li år
hvidbroget kviekalv
li år
hvidbroget kviekalv
il år
rød
stud
rød
kvie
li år
sortbroget kvie
li år
sortbroget kvie
li år
hvid
kvie
li år
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12 kr.
12
25
25
3o
3o
6o
12o
25
5o
5o
6o
55
55
5o
55
5o
5o
6o
5o
5o
5o
65
5o
5o
6o
5o
7o
7o
75
6o
7o
85
9o
loo
loo
95
lo5
lo5
llo
85
llo
7o
llo
loo
9o
95
85
85
9o
9o
9o
9o
7o
llo
loo
95
95

-

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
-

(

(

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
-

c

1
1
1
1
1
1
1
1
1

hvidbroget
gråbroget
gråbroget
sort
bvidbroget
rød
sortbroget
rød
sortbroget

kvie
kvie
stud
kvie
tyr
tyr
tyr
tyr
tyr

li
li
li
li
5
3
2
li
li

år
år
år
år
år
år
år
år
år

95 kr
85 TT ’
85 —
75
375 —
275 —
25o —
loo
loo —

(Langholt)

Endvidere følgende på ejendommen værende avl og afgrøder:
Nord for gården
1
1
1
1
1

rugmark
på ca. 38 tønder land
a
bygmark
på ca. 35 tønder land
a
havremark på ca. 35 tønder land
a
bygmark(i roearealet) ca. 2o tdl.
roemark ca . 15 tønder land

13o kr.
12o kr.
13o kr.
a 12o»kr,

494o kr.
42oo
455o
24oo
1875

Fælleden

25
2o
5
25
lo
7
8
75

tønder
-

land
-

med
—
—
-

rug a 12o kr.
3ooo
byg a 125 kr.
25oo
havre 13o kr. (i bygarealet )
65o
havre 13o kr.
325o
havre 12o kr. (i roearealet )
12oo
vikkerhavre
(i roearealet) a 12o kr. 84o
kartofler
(i roearealet) a 2oo - 16oo
græs(l. 2 . og 3 . års græs, 3 marker
a 7o kr. )
525o

kr*

—

—
—

Den søndre strandeng

18 tønder land med græs og kløver a 7o kr.

126o kr.

Andreas Laurits Schaumann Dons solgte den 2o juni 19o7, skødet ting
lyst 18 juli s.å, uden avl og besætning, eller løsøre af nogen art,
fraset gårdens mødding og en dynge kampesten, til propritær Ole Ras
mussen, Mygdal i Sønder Kongerslev, for 165.ooo kr«, uden kontant ud
betaling, men køberen skulde så til gengæld betale alle handels om
kostningerne alene. Skødet lød som følgende:
Skøde.
Jeg undertegnede godsejer Andreas Laurits Schaumann Dons tilstår her
ved at have solgt til hr.propritær Ole Rasmussen af Mygdal den mig
ifølge skøde tinglæst 11 januar 19o6 tilhørende ejendom ”Store Rugt
ved” Hovedgård i Albæk sogn med til og underliggende mark, eng, skov
og mose m.m. betegnet og skyldsat således:
Matr.nr.1 Rugtved H, hartkorn 11 td.
1 - 2 - la sydøstl.
2 - 4a 1 0 -11b - 2 - Strandvejen
1 - 9 - Toldstedet
0 -

o skp. 2 fjk. 2 3/4 alb
5 1 —
•2 1/4 —
3 1 —
o
5 1 —
2 1/2 —
0 2 1/4 —
—
7 —
3 —
2
6 3 2 1/4 -
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matr.nr.loa s.ø. Lille Krogen, o td. 5 skp. 2 fjk. 2 1/4 alb
—
0 0 - 48b o —
0
—
—
—
—
—
0
0
o
- 48f
0 1/4 —
o —
Nr*Voerså
0 —
- 3o
0 —
0 1/2 0 o o 0 1/2 - 22c - 0 o o o
4om - —
—
—
0
0
0
- 23b
2
—
- 28a 0 0 0 0
37b - 0 —
0 —
0 —
o
- 12b - 0 4 —
0 —
2 1/2 0 4 —
- 13b — —
o —
1
0 —
- 18b — —
3 0 —
2 1/4 o
19b
4 3 2 1/2 på- følgende vilkår :
— '

1.

I købet følger alt ejendommen underhørende gods selv om sælgeren ik
ke er opført som ejer i pantebogen, alle gårdens bygninger, disses
grund, mur- og sømfaste genstande, såsom kakkelovne, komfurer og lig
nende indmurede kedler, markhegn og ålegård, samt den ved ejendommen
værende beholdning af gødning og de på ejendommen'-henliggende kampe
sten. Andet løsøre medfølger ikke i handlen, altså hverken besætning
eller inventarium, ej heller sæd eller afgrøde af nogen slags.

2.
Køberen overtager den ham solgte ejendom strax og oppebærer i ilds
vådetilfælde assurancesummerne for bygningerne og disses tilbehør,
men sælgeren forbeholder sig brugsretten af den hele ejendom, bebo
elsesret i sin hidtidige lejlighed, samt ret til afbenyttelse af går
dens udhuse indtil 1 januar 19o8. I dette tidsrum har sælgeren også
retten til jagt og fiskeri og haven, samt til at skære tørv i mosen
til eget forbrug. Endvidere forbeholder sælgeren sig jagtretten i
strandengene og i fekoven så længe han har penge indestående i den
solgte ejendom. Køberen har først ret til at tilflytte ejendommen
til 1 november d.å.

3.

Køberen svarer stats og kommuneafgifter af ejendommén som forfal
der den 1 oktober d.å. og fremdeles og tienden som påløber fra 1 ja
nuar 19o7,i hvilken henseende bemærkes, at matr.nr.l og 2 er tiende
fri. Brandkontigent af bygningerne tilsvarer køberen fra 1 oktober
d.å. og telefonafgift fra 1 november d.å.
4.

Købesummen er akkorderet til 165.ooo kr., skriver et hundrede sexti
fem tusinde kroner, hvoraf 5ooo kr, er for det i handlen følgende
løsøre. Købesummen berigtiges ved, at køberen overtager til forrent
ning fra 11 juni d.å., det kreditforeningslån stor 145.ooo kr., som
sælgeren i 11 juni termin d.å. optager på l'prioritet i den solgte
ejendom til 4 % årlig rente, foruden øvrig^ydelse og for resten 2o.
ooo kr. udsteder køberen panteobligation til sælgeren og forrenter
fra 11 juni d.å. at regne med 5 % p.a. og med oprykkende prioritet
og panteret i ejendommen næstefter kreditforeningslånet, uden pant
i løsøret. Sælgeren bærer kurstabet ved nævnte lån i kreditforenin
gen, samt en femtedel af reservefondsindskudet og gebyr for aflys-

ning af de ældre prioritetsobligationer, hvorimod køberen betaler
obligationens stempling og tinglæsning og den øvrige del af reserve
fondsbidraget, der i det hele udgør 2 %.

5.
Køberen er forpligtet til at foranstalte frigjordt den til kredit
foreningen pantsatte besætning, inventarium og andet af sælgerens
løsøre, samt sæd og afgrøde der er indbefattet i pantet, men ikke
medfølger i handlen,for kreditforeningens panteret senest 1^ måned
fra skødet udstedelse. Ligeledes er køberen forpligtet uden udgift
for sælgeren, at bortskøde nogle fra ejendommen tidligere solgte
parceller.

6.
Sælgeren foranstalter for egen regning og på forsvarlig måde det sæd
vanlige areal behandlet efter køberens anvisning til rugsæd, samt
rugen tilvejebragt, ligeledes for egen regning og udsået alt senest
2o september d.å,, samt lader det sædvanlige efterårspløjearbejde
udføre før 1 december d.å.

7.
Samtlige omkostninger ved skødet udfærdigelse, stempling og tinglæs
ning, derunder
% afgiften, udfærdigelse af panteobligation til sæl
geren og sammes stempling og tinglæsning, samt erhvervelse af rente
bevilling udredes af køberen alene.

Og da nu køberen herved forpligter sig til at overtage til forrent
ning fra 11'juni d.å. og indfrielse den fornævnte gæld til kreditfor
eningen, med solidarisk ansvar og derom selv har at ordne sig med
foreningen, samt da køberen har udstedt panteobligation til sælgeren
for 20.000 kr, skal den solgte ejendom nu tilhøre køberen med fuld
ejendomsret og med de samme rettigheder, almindelige byrder og for
pligtelser hvormed den har tilhørt sælgeren og forpligter denne sig
herved til at hjemle køberen det solgte ved lovligt og anmærknings
frit skøde, idet dog bemærkes, at ifølge deklaration af 0 marts 1867,
tinglæst 14 s,m, påhviler der forpligtelse til at behandle matr.nr.
2, Rugtved Hovedgård som bondejord, at der den 21 marts 1861 er ting
læst klitoverdragelse på matr.nr.la 4a 4£ Ålbæk sydøstlige del, at.
der den 19 februar 1891 er tinglæst deklaration om at en del af matr.
nr.4 og hovedloden af matr.nr.il skal behandles som fredskov, at ved
overdragelse af 13'juni 18o8, tinglæst lo juli 1862 fra K.Christen
sen og H.Jørgensen er en trediedel af nordre ende af hedelodden til
matr.nr.2 s.ø. overdraget Jørgen Jensen Kold, at ved overdragelse
16 juni 1823, tinglæst 31 juli s.å. fra H.Jørgensen, er en hedelod
til ejendommen i Nørre Voerså fælled overdraget til Lars Jacob9en og
anfert som hæftelse på matr.nr,2 s.ø., at der den 8 juni 1802 er
tinglæst lejekontrakt af 16 maj s.å. fra Ahnfeldt til NieLs P.Jen
sen på et stykke af matr.nr.19b Nr.Voerså, at 1/6 bankhæftelse af
matr.nr.12b og 13b Nr.Voerså forrentes uden aktieret, at et stykke af
matr.nr.12b er magelagt med et stykke af matr,nr.16a Nr.Voerså iføl
ge mageskifteskøde af 8 juni 1882, at der påhviler matr.nr.la 4a
11b loa 9 og 48b s.ø. og matr.nr.3o 23b 12b 13b 18b og 19b Nr.Voerså
konstateret præste, konge og kirketiende, og at der på de tiendeplig
tige ejendomme den 15 januar 1863 er tinglæst forening om kvægtienden
og smårenten.

405
37

Dette skøde tiltrædes af køberen medunderskrevne propritær 0.Rasmus
sen der forpligter sig i overensstemmelse med dets indhold.
Forinden' underskriften bemærkes, at sælgeren fritages for brakbe
handlingen af ca. 25 tønder land, på hvilke græsningsretten så til
gengæld tilkommer køberen, og at den i post 5 nævnte frist af
må
ned, ikke regnes fra skødets udstedelse, men fra den tid kreditfor
eningslånet i ejendommen er effektueret.
Til bekræftelse vidnefast.
p.t. Sæby den 2o juni 19o7.

0.Rasmussen

A.Dons

Til vitterlighed:

Blegvad

C.Nielsen

Dersom man sammenligner matr.numrene i det foranstående skøde og sampå side 23, vil vi se at største delen af bøndergodset er bleven fra
solgt i de mellemliggende 2o år. Det vilde føre for vidt at omtale
hver enkelt salg her, hvad der iøvrigt er gjordt under den enkelte
ejendom.

Ole Rasmussen gik straks igang med at udstykke hovedparcellen og det
7
fæstegods der var tilbage. Det er muligt at udstykningen ikke i før
ste omgang var tænkt at skylde blive så omfattende som den blev. For
landbrugsministeriets tilladelse til udstykningen kom i flere etapper,
således 4 april, 3o maj, 2 september og 9 oktober, alt i 19o8.

1 pantebrevet på 2o.ooo kr. til Andreas Dons var tilføjet, i tilfælde
af udstykning skal der afdrages 75 kr. exstraordinært på pantebrevet
for hver tønde land geometriske mål der frasælges. Af kreditforenings
lånet på 145,000 kr., blev der også afdraget exstraordinært og blev
således den 27 august 19o8 bragt ned på 85.ooo kr., den 7 januar 19o9
bragt ned på 71,ooo kr. og den 23 december 19o9 nedbragt til 60.000
kr. De enkelte salg af jordstykker skal kort omtales:
10.1.1908- 35 solgte den særskildt beliggende nordre strandeng ca.3o
tønder land til Tveden for 4oo kr. pr. tdl. = ll,56o kr, , matr.nr.
12b 13b 18b og 19b.

20.2.1908- 19 solgte parcellen 12g fra 12b til Jens Sørensen, Nr.Uoerså, ca.
tønde land, for 125 kr. Køberen har 12a Nr.Voerså, se 16a.
27.8.1908- 53 N.P.Jensen, LI.Rugtved•overdrager Ole Rasmussen, St.
Rugtved ca. 4o tønder land af Skoveng og Fælled kaldet, beliggende
2 steder, grænsende til Rugtved-Sørå vejen, matr.nr.13c 14d 15e 16e
46b 13g 14g 15i 16m 46e 14k 15b 15h 16c 16e 18c 18d. der fra Store
Rugtved får overdraget ca. 4o tønder land(Krogsmark) og ligeledes
påvist ca. 56 tønder land af den nordlige del af Rugtved fælled, så
længe LI.Rugtved areal dækker byttes lige op, medens LI.Rugtved for
det overskydende areal: 56 tdl. betaler 3oo kr. pr. tdl. - 16.800 kr«,
men LI.Rugtved fik lidt refunderet for en vej så byttesummen blev
15,922 kr,75 øre, får la 4d loc 2c s.ø«, kontrakten skreven 19.7.19o7.

27.8.1908- 57 Jens Chr,Madsen, Krogen, mageskifter parcellen Ile, ca.
2o tønder land med St.Rugtved og får ca. 4o tønder land, parcellerne
4e 9b loa lid, så langt som Krogens areal rækker betales der 25 kr.
pr. tdl. og derefter 4oo kr. pr. tdl., der ifølge areal udregningen
udgør 8.216 kr.. kontrakt skreven 25.6.19o7,
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27.8.1908- 59 og 60 mageskifter med Niels Chr.Jensen, Nr.Fæbroen, nu
Øster Fæbroen, der afgiver ca. 18 tønde land af den sydlige del af
sin fælledlod 55d 55e og får ca. 2o tønder land af St.Rugtved i den
såkaldte nordmark som ligger i skel med Niels Chr.Jensens ejendom,
matr.nr.Ib ingen byttesum, uanset hvad areal beregningen viser, skal
Niels Chr.^ensen have 2 tdl. mere en han afgiver.

27.8.1908- 63 solgte i henhold til kontrakt af 26 juni 19o7 et areal
på 22 59oo/14ooo tdl. til Voersåkrog for 45o kr. pr. tønde land og i
henhold til kontrakt af 11 november 19o7 et areal på ca. 3o tdl. for
12.000 kr., der samlet udgjorde beløbet 22.o89 kr.64 øre.
27.8.1908- 64 solgte noget af det fra LI.Rugtved matr.nr.14k 15b 15h
16c 16L til Søren Peder Pedersen, Agersted fælled, for looo kr.. be
liggende øst for køberens ejendom.

27.8.1908- 65 solgte de af Niels Chr.Jensen, Nr.Fæbroen erhvervede
18 tønder land til grd. Niels Chr.Pedersen, LI.Fæbroen, for 35o kr.
pr. tdl., matr.nr.55d, efter arealberegningen blev prisen 8.159 kr.
25 øre, køberen agter at bygge, matr.nr,55e er medgået til vej.
27.8.1908- 66 solgte til Jens Larsen, Skovengen, noget af det fra LI.
Rugtved, matr.nr.13g 14g 15i 16m 46e .for 2ooo kr,
14.1.1909- 92 solgte parcellen lm af det såkaldte St.Rugtved fælled
til grd. Kristen Larsen, Agersted fælled for lloo kr.

14«l,19o9-93 solgte parcellerne matr,nr,2d 18d s.ø. til grd, Jens
Peter Jensen, Agersted fælled for 4oo kr. pr. tdl, = 8.000 kr.

14.1.1909- 95 solgte den ubebyggede parcel matr.nr.19d Nr.Voerså til
skrædder Jens Peter Jensen for 24o kr,
14.1.1909- 95 solgte parcellen lg af hovedgården til Thomas Peter Hol
densgård for 265 kr. pr. tdl., der efter opmålingen blev til 4.611zkr.
94 øre, der medfulgte 9 stk. granplanker af 12 alen lang, samt lo td.
markhavre, lo td. blandsæd og 36o pund markfrø, som skal afhentes
på St.Rugtved dagen før kontrakten underskrives, 1-O-2-2.

14.1.1909- 96 solgte den ubebyggede hedelod matr.nr.ld af hovedgår
den til stenhugger Anton Christensen, Voerså, for 24oo kr.
14.1.1909- 97 solgte matr.nr.lh ca. 16 tønder land til Lars Rasmussen,
Agersted fælled, der støde imod køberens ejendom, for 4oo kr. pr. tdl.
efter opmålingen var der 2o 121oo/14ooo tdl. = 8.345 kr. 71 øre, den
såkaldte fælledladen stod på grunden og der medfulgte kampestene af
den nordlige gavl, samt kampestene i en længe ag lo alen af sidemuren,
regnet fra nordre ende, skal være fjernet inden den 12 april 19o8.
21.1«19o9-61 solgte parcellen matr.nr.lk af hovedgården, 5-6 tønde
land, til Mads P.Madsens, Skovshoved, Voerså mark, enke Bendine Mad
sen, den nordøstlige del af Store Rugtved nordmark, for I800 kr.

28.1.1909- 46 solgte parcellen li af hovedgården ca. lo tdl. for 35o
kr. pr. tdl. til ugifte Anna Kirstine Frederiksen fra Agersted, der
havde faderen, snedker Jens Chr.Frederiksen som kurator, efter opmå
lingen blev prisen 3.682 kr.5o øre, der medfulgte uden vederlag 2 stk.
nærmere aftalt huse af St.Rugtveds udbygninger til brug ved bebuyggelse, husen der således sælges til nedrivning skal være fjernet i
tidsrummet 2o marts til 2o juni d.å.
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25«2*1909-44 solgte parcellen lc af hovedgården 2-2-o, til Jens Kri
stensen', Faurholt for 15oo kr*
17.6.1909- solgte parcellen 23b Nr.Voerså til snedker Jens Jacob
Jensen- for 5o kr,
22.7.1909- 62 solgte matr.nr.lL s.ø., der bestod af 4 indgrøftede ag
re, til ungkarl Christen Christensen, Agersted fælled for 375 kr. ,
der medfulgte den til parcellens indhegning nødvendige egepæle.

22» 7.19o9-65 solgte parcellen lk s.ø. til husejer Niels Chr,Chri
stensen, Agersted fælled, for 35o kr. pr. tdl. = 2.172 kr.81 øre.
22.7.1909-63 solgte parcellen lf af hovedgården ca. 6 tdl. til smed
Jens Jensen, Holdensgård, for 28o kr. pr. tdl,= 16o4 kr.

22.7.-19o9-66 solgte parcellerne 13c 14d 15e 16e 46b s.ø. til Anders
Jensen Christensen, Hannasminde? for 32o kr. pr. tdl. = 8.827 kr.65
øre,
23.12.1909- 59 solgte parcellen lp s.ø. til Søren Anders Christian
Larsen, Mellerkjær, for 3o5 kr. pr. tdl. = 3298 kr.35 øre.
13.1.1910- 68 solgte matr.nr.37b Nr.Voerså til Chr.Peter Christen
sen af Holt hede for 125 kr.
13.1.1910- 72
for 45 kr«

solgte parcellen 19c Nr.Voerså til Jens Jacob Jensen

13.1.1910- 73 solgte parcellen 1£ s.ø. til grd. Jens Thomsen,
Båndhagen, for 34o kr. pr. tdl. = 2287 kr.71 øre.

Nr,

13.1.1910- 74 solgte ca. 19 tønder land, matr.Ih St.Rugtved, af den
såkaldte nordmark, eller rettere mageskiftede med snedkerm ster Mads
Chr.Andersen fra Ørsø for 35o kr. pr. tdl. = 681o kr.75 øre, der med
fulgte det såkaldte forvalterhus, samt 6 fag af et påvist hus af en
staldbygning, der kun måtte anvendes til opførelse på den afhændede
parcel og skal være fjernet inden 1 juli s.å.
13.1.1910- 75
solgte parcellerne li 2b 18c s.ø. til Laurits Chr, Ing»
vard Martin Christensen ffa Faurholt i Albæk sogn for 3oo kr. pr.
,
tdl., ca. 15 tønder land = 466o kr.28 øre, der medfulgte uden veder
lag de nødvendige kampesten til parcellens bebyggelse, 46 alen længe
fra den østlige ende af Store Rugtveds kohus, skal være fjernet in
den 1 august s.å., desuden medfulgte 8 td. blandsæd og 15o ptiind mark
frø.

13.1.1910- 173 solgte matr.nr.3o Nr.Voerså til Søren Peter Christen
sen ror 5o kr«
15.12.1910- 67 solgte parcellen lq s.ø. ca. 19 tønder land, til mu
rer Carl Peter Pedersen for 325 kr. pr. tdl. = 6,225 kr.14 øre, der
straks transporterede retten til Jacob Jacobsen fra Vandsted for sam
me pris, der medfulgte 4 gulves hus fra øst af St.Rugtveds nordlige
lade, som køberen selv skal nedbryde, sælgeren skal lade køre 35 læs
af disse matrialer, af ubestemt størrelse, til parcellen, desuden
medfulgte 16oo pund presset halm.

i
4o

15« 12« 1910-68
solgte parcellen lf s.ø, ca. 2o tønder land, der var
den sidste reét af fælled, til ungkarl Chr.Peter Sørensen, Nr.Voerså,
der var 277.ooo kvr. alen og prisen var 6.529 kr,28 øre, der medfulg
te 5 gulve af den nordlige lade, regnet fra vester ende og resten af
den såkaldte fælledlade og i hvert fald alle de sten som findes ved
laden og 15 tønder broget havre og lo stk. egepoge til broer over
grøfter, samt loo stk* egehegnspæle og 5 stk. gran til bjælker,

23,2,1911-42 solgte parcellen Ile s,ø. Krogen fælled, til arbejds
mand på St.Rugtved, Albert Andersen for 5ooo kr,. uden vederlag med
følger resten af St.Rugtveds nordlige lade, 3 gulve, ca, 8 alen, på
vist bindingsværkshus og et påvist brændehus, alt samme steds belig
gende og 8-^ td, broget havre og 75 pund markfrø,
8.1.1914- 1949 solgte parcellen IL til fhv. købmand Christian Mari
nus Holdensgård for 4oo kr. pr. tdl., areal: 15 td. land = 6ooo kr.
Nymark.
8.1.1914- 2o7o solgte parcellen til Martin Christensen, Skovly for
12oo kr.. det var en skovparcel der stødte imod køberens ejendom.
DEKLARATION,

Jeg underskrevne propritær 0.Rasmussen, af Store Rugtved deklarerer
herved :
1.

At følgende pacellister skulle have fri og uhindret færdselsret ad
den 14 alen brede vej, kaldet Fælledvejen, som jeg har anlagt over
den mig tilhørende ejendom matr.nr.lf i Albæk sogns sydøstlige del
af hartkorn 6 skp. 1 fjk. 1 alb. og matr.nr.2b 18c og 55e, ligele*.-:
des i Albæk sogns sydøstlige del, nemlig:
Jens Peter Jensen som ejer af parcellerne matr.nr.lg 2d og 18d og
tillige? for hans øvrige nuhavende ejendom.

Lars Rasmussen som ejer af parcellen matr.nr.lh(nu udstykket i lh
og ln) og tillige for hans øvrige nuhavende ejendom.

Christen Larsen som ejer af matr.lm
Ungkarl Chr.Christensen, Agersted fælled, som køber af matr,nr.IL
Niels Chr.Christensen, Mosegård, som køber af matr.nr.lk

Laurits Christensen, som køber af matr,nr.2b li og 18c
alle disse parceller beliggende i Albæk sogns sydøstlige del, og
endvidere fremtidige skødemodtagere af parcellerne, som måtte ud
stykkes og sælges fra fornævnte matr.nr.lf, således som denne ejen
dom nu fortiden befindes efter landbrugsministeriets skrivelse af
2 september f.å., altså med hartkorn 6 skp. 1 fjk. 1 alb.

I henhold til den mig i skøde af 12 august 19o8, tinglæst 27 s.m.,
meddelte beføjelse skulle fornævnte berettigede derhos have fri og
uhindret færdselsretad vejen i dens forlængelse over Lille Rugtveds
ejendom. Den her tillagte færdselsret gælder også for alle fremtige ejere af de berettigede ejendomme.
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2
At felgende parcellister skulle være berettiget til fri og uhindret
vejfart ad den markvej, som fører over Store Rugtveds nordmark, henhørende under matr.nr.la og 2, samt matr.nr.Ih li og lk af Store Rugt
ved Hovedgård i Albæk sogn, nemlig:
Mads Christian Andersen som køber af matr.nr,lh af Store Rugtved.

Ane Kirstine Frederiksen som køber af matr,nr.li af Store Rugtved.

Bendine Madsen som.køberi af matr,nr.lk af Store Rugtved.
Anton Christensen som køber af matr.nr.Id af Store Rugtved.

Thomas Holdensgård som køber af matr.nr.lg af Store.Rugtved, og til
lige for hans øvrige nuhavende ejendom.

Vejrettigheden gælder også for alle fremtide ejere af de her nævnte
parceller, hvorhos nuværende og fremtige ejere af matr.nr.la og 2
Store Rugtved eller dele deraf også skulle tilkomme vejrettigheden.
Denne deklaration bedes tinglæst som servitut på samtlige her bebyr
dede ejendomme, altså forsåvidt angår vejen nr. 1, på matr.nr.lf 2b
18d og 55e og forsåvidt angår vejen nr. 2, på matr.nr. la 2, lh li
og lk.

Q

For den del af vejen nr.l som fører over Lille Rugtveds ejendom er
sket tinglæsning som servitut.
Retsanmærkning frafaldes. Denne deklaration skal forsåvidt angår
matr.nr,li af Store Rugtved ikke præjudicere det første prioritets
lån, som af Husmandskreditforeningen tilstås Ane Kirstine Frederik
sen, med solidarisk ansvar og statutmæssige forpligtelser.

Til bekræftelse med min underskrift vidnefast.
p.t; Sæbe den 6 januar 19o9.

0.Rasmussen

Til vitterlighed:
N,K,Kristiansen

C.Nielsen

Ole Rasmussen solgte den 19 september 1918, skødet tinglæst 26 sep
tember s.å. til sønnen Christen Christian Rasmussen, ved følgende
skøde :

O

Skøde,

Undertegned propritær Ole Rasmussen, af Store Rugtved sælger, skøder
og endelig overdrager herved fra mig of arvinger til min søn

Christen Christian Rasmussen
Store Rugtved, følgende mig ifølge skøde, tinglæst 18'juli 19o7(jfr.
udstykningskrivelse af 7*juni 1917) tilhørende ejendomme under”Store
Rugtved” Hovedgård m.m. i Albæk sogn:

Matr.nr.la
- 2
- 48b
- 48e
- 48f
- 28a
- 22c
- 4om

Rugtved Hovedgård, hartk. 3 td. 1 skp. 3 fjk. 2 1/4 alb
~
—
5 —
2 1/4 1 —
1 syd-østl.
0 0 0 1 1/4 —
—
—
o 0 —
0 —
o
—
—
o
0 —
0 —
o 1/4 —
Nr.Voerså
0 —
0 —
0 —
0
- 0 o 0 0 1/2 —
- —
0 —
o —
o
0 —

O
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med påstående bygninger, disses mur og nagelfaste genstande, besæt
ning, inventarium, maskiner, avls- og mejeriredskaber, avl, afgrøde
og gødning samt ildebrændsel, dog at sælgeren foruden det i hoved
bygningen henstående indbo og bohave og øvrigt indvendig løsøre, for
beholder sig 2 islandske heste.
De nærmere vilkår ere:

1.
Købesummen er fastsat til 60.000 kr,, skriver seksti tusinde kroner,
der er afgjordt, dels ved at køberen overtager at forrente fra 11'
juni d.å. at regne, den på ejendommen med solidarisk ansvar og sta
tutmæssige forpligtelser, hvilende gæld til Kreditforeningen i Vi
borg, 38.000 kr«, således at det amorticerede og reservefondsandelen
kommer køberen til gode, dels på anden måde.

2.

Overtagelsen sker straks, og det solgte står således fra nu^af for
køberens regning og risiko, i ildebrandstilfælde mod regres til as
surancesummerne .
3.
Køberen udreder de skatter og afgifter af ejendommen, der forfalde
den l'oktober d.å. og fremtidig, medens sælgeren betaler alt tidli
gere forfaldent.

4.
Sælgeren forbeholder sig for sig og efterfølgende ejere af ejendom
men matr.nr,ln af Store Rugtved, den til ejendommen hørende ålegård
med ålegårdsret.

5.
Ligeledes forbeholder sælgeren sig for sig og efterfølgende ejere af
matr.nr.ln af Store Rugtved følgende vejrettigheder:

a, Fri og uhindret vejret over en over den solgte nordmark(under matr.
.la og 2) førende, til fordel for forskellige parcelkøbere udlagt
vej.
b. Fri og uhindret vejret ad en vej, der fra den vestlige ende af
matr.nr.Infører over matr.nr.la og 2 til ejendommens bygninger,
videre over gårdspladsen og ud til den offentlige vej ved "Lille
Rugtved", alt som vejen for tiden forefindes, - i hvilken anled
ning skødet tillige vil være at tinglæse som servitutbehæftende
matr.nr.la og 2 Store Rugtved,

6.
I henhold til lov nr.172 af 2o'marts d.å. bemærkes, at der ved ejen
dommen følger 6 heste, 14 køer, 16 ungkreaturer og 8 svin og følgen
de omtrentlige beholdninger af avl og afgrøde, ca, 12 læs hø, ca, 3o
læs rug, ca, 60 læs vårsæd og roer og rodfrugter og kartofler på ca.
8 tønder land.

411
43

7
Omkostningerne ved stempling, tinglæsning og udfærdigelse af nær
værende skøde bataler parterne, hver med halvdelen.

I henhold hertil skal den fornævnte ejendom med anførte tilbehør så
ledes fra nu af tilhøre køberen Christen Christian Rasmussem, som
dennes lovlige ejendom med de samme almindelige herligheder og ret
tigheder, byrder og forpligtelser, hvormed jeg hidtil har ejet sam
me, og hjemler jeg ham ejendommen på lovlig måde, hvorved bemærkes,
at køberen er bekendt med og respekterer, at der under 14'marts 1867
er tinglæst deklaration, hvorefter matr.nr.2 skal behandles som bon
dejord, at der under 14*januar 19o9 er tinglæst deklaration om vej
forpligtelse på matr.nr.la og 2 til fordel for flere ejendomme, at
ifølge Landbrugsministeriets skrivelse af 9'oktober 1917 er der over
matr.nr.la og 2 udlagt en 4 meter bred adgangsvej til matr.nr.In,
og at der under 17'september 19o8 er tinglæst deklaration om vej
over matr.nr.48b.
Da ejendommen ikke er særskildt vurderet til ejendomsskyld ansætter
vi på tro og love den faste ejendom til en værdi af 45.ooo kr., me
dens restkøbesummen 15.ooo kr. er vederlag for det medfulgte løsøre.

Til bekræftelse vidnefast, idet endnu bemærkes, at deftcsælgeren ved
post 5 litra a. nævnte vejret udøves ad den i deklaration af 6*læst
14'januar 19o9 under nr,2 nævnte vej.

p.t. Agersted , den 19 september 1918
Som sælger:

Som køber:

0.Rasmussen

C.C,Rasmussen

Til vitterlighed:
Thøger Thomsen

C.Nielsen

Den i skødets post 1 omtalte restkøbesum stor 22.ooo kr«, der skylde*
berigtiges, dels på anden måde, betød at, Christen Christian Rasmus
sen1 udstedte en panteobligation stor 22.ooo kr, til frøken Rasmine
Malene Rasmussen, af Store Rugtved, der formentlig var hans søster.

Deklaration
Undertegnede propritær Christen Christian Rasmussen af Store Rugt
ved deklarerer herved for mig og fremtidige ejere af ejendommen
matr.nr.2 af Rugtved Hovedgård, at min fader propritær Ole Rasmus
sen) og fremtidige ejere af dennes ejendom matr.nr.4a og 11b af Albæk
sogns sydøstlige del, skal have ret til at have den ham tilhørende
Aalegård stødende til den mig tilhørende ejendom matr.nr.2 Store
Rugtved og irjdtil 2 meter ind på ejendommen, være sig hvor ålegår
den nu er beliggende, eller hvorhen han senere måtte ønske at flyt
te den.

Det
den
dom
som

tilføjes, at min fader, om han ønsker det, har ret til at knytte
ham ved nærværende deklaration medelte rettighed til anden ejen
end matr.nr.4a og 11b, navnlig har han ret til at lade den følge
reel rettighed til matr.nr.In Store Rugtved Hovedgård.

Nærværende deklaration bedes tinglæst som servitutbehæftende matr.
nr. 2 Rugtved Hovedgård.
Retsanmærkning frafaldes.

p.t. Agersted den 19 september 1918
C.C.Rasmusen

Til vitterlighed:
Thøger Thomsen
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C.Nielsen

Ole Rasmussen beholdte ved salget af Store Rugtved en hel del af jor
den, hovedsagelig skoven, matr.nr. ln 4a 11b og lp, der har et sam
let areal af 52ÿ524o m ,vog her opførte han den pragtfulde ejendom
"Villa Rugtved", som han den 1 februar 1929 solgte til kroejer, kap
tajn Gunnar Hjorth, Voerså Kro, der den 21 september 1956 solgte til
tivoliejer Volmer Lind, der den 12 marts 1958 solgte den til A/S
Doris Lind.
Christen Christian Rasmussen og hans hustru Anette Martine Julie,
født Andersen, fik den 12 februar 1925, tinglyst 19 februar s.å.
kongelig bevilling til at oprette ægtepagt:
Underskrevne ægtefæller propritær Christen Christian Rasmussen af
Store Rugtved i Albæk sogn og hustru Martine Rasmussen, født Ander
sen, der begge er fuldmyndige og som lever i fuldstændigt formuefæl
lesskab, opretter herved sålydende

Ægtepagt
Fra formuefælleskabet skal fra nu af være undtaget indbo og bohave
af en hver art, såsom møbler, dækketøj, service, sølvtøj, køkkentøj
og lignende, derunder navnlig de på hoshæftende, af os underskrevne
fortegnelse opførte effekter, og skal det fra formuefællesskabet så
ledes undtagne fremtidig være mit Martine Rasmussens særeje og som
sådan være min udelukkende rådighed undergivet således, at der ikke
heri kan søges fyldestgørelse for nogen min ægtefælle påhvilende
gæld eller forpligtelse. Endvidere skal mit personlige udstyr, såsom
gangklæder, smykker eet., såvelsom hvad jeg fremtidig måtte erhverve
ved en fællesboet uafhængig adkomst, såsom arv, gave, selverhverv
eller lignende, fremtidig være mit særeje og altså ligeledes være min
ægtefælle og dennes forpligtelser uvedkommende.
løvrigt skal der fremdeles som hidtil være formuefællesskab mellem
os.

Nærværende ægtepagt, hvorpå vi agter at erhverve kongelig konfirma
tion, bekræfter vi begge med vore underskrifter i overværelse af
vitterlighedsvidner.
Af hensyn til ægtepagtens stempling bemærker vi, at værdien af det
der undtages fra formuefællesskabet, ikke overstiger 5ooo kr.
Store Rugtved den 23*januar 1925
Chr.Chr.Rasmussen

Martine Rasmussen

Til vitterlighed:
H.Frederiksen

V.Nielsen

Vedhæftet sålydende

FORTEGNELSE

over
de væsentligste af de effekter, der fremtidig bliver mit Martine Ras
mussen, født Andersens SÆREJE
1
1
1
2o
1

bord og 6 stole, 1 bogskab med bøger
skrivebord, 1 tobaksbord, 2 blomsterborde
chaiselongue, 1 stueuhr, 1 spejl
store og små billeder, 1 hængelampe
grammofon, 4 fag gardiner
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bord og 12 stole, 1 buffet, 1 dækketøjsskab
anretterbord, 1 chaiselongue, 1 stueuhr
x—
spisestel til 18 personer
kaffestel til 18 personer
vinkande og 36 glas, 3o øl- og snapseglas
forskellige glasskåle, 6 kagefade
plat de menage, 4 kobberplatter
porcelænsplatter, 1 nikkel- og 1 træbakke
keramikskåle, 6 fag gardiner, 1 hængelampe
gafler, 24 knive, 12 spiseskeer, 2 fjærkræsakse
duge.og 36 servietter
endvidere følgende sølvgenstande:
6 blomsterglas, 1 konfektskål, 18 spiseskeer
12 dessertskeer, 24 theskeer, 6 kompotskeer, 2 grødskeer
4 kageskkeer, 2 strøskeer, 2 potageskeer

1
1
1
1
1
lo
1
4
2
24
8

2 senge med madratser og sengeklæder, 2 natborde
1 servante, 1 kommode, 2 klædeskabe
2 stole, 2 spejle, 2 fag gardiner

4
2
8
5o

senge med madratser og sengeklæder
servanter, 2 borde, 4 stole, 2 spejle, 1 symaskine
dynevår, 24 pudevår, 18 par lagner
håndklæder, 12 lyseduge

x-

Store Rugtved, Albæk sogn, den 23'januar 1925
Chr. Chr,Rasmussen

Martine Rasmussen

Vi CHRISTIAN den tiende
af guds nåde konge til Danmark og Island, de Venders og Goters, her
tug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Dldenborg,
Gøre vitterligt:
Efter hos Os allerunderdanigst er bleven ansøgt om konfirmation på en
imellem propritær Christen Christian Rasmussen og hustru Anette Mar
tine Julie, født Andersen, af Store Rugtved under Hjørring Amt i Vort
land Jylland den 23'januar 1925 oprettet og herhos in original hæftet
ægtepagt, så konfirmere og stadfæste Vi hermed allernådigst bemeldte
ægtepagt, forsåvidt angår bestemmelserne i samme om hvad der skal væ-,
re hustruens særeje, dog at - med hensyn, til fremtidige erhvervelser k- denne Vor konfirmation ikke er meddelt overensstemmende med lov nr.
75 af 7'april 1899 § 25, jfr, § 3, 2det stykke, for så vidt som er
hvervelsen måtte være at betragte som en efter ægteskabets indgåelse
sket gave mellem ægtefællerne.

Denn Vor konfirmation’ tilligemed det fornødne af ægtepagten vil der
hos være at læse til tinge for at kunne gøres gældende imod trediemand.

Givet i København den 12 februar 1925
Under Vort kongelige segl
Efter kongens befaling
Steincke

/ L,N:, Smith

Efter Christen Christian Rasmussens død fik enken Annette Martine Ras
mussen adkomst til gården den 9 marts 1956 og solgte samme dag til
svigersønne Jens Larsen, men beholdt matr.nr,17x* som Jens Larsen
blev ejer af den 17 januar 1978. Areal: 49,7838 mz
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Hedelund
matr.nr,ld mfl. St.Rugtved
Stenhugger Anton Christensen, Voerså købte den ubehyggede hede
lod fra Store Rugtved den 14 januar 19o9-96, skødet tinglyst 3
juni s.å«, for 24oo kr. og den 11 september 1919-167o købte han
parcellen 1£ af Ole Rasmussen, Villa Rugtved, for 9oo kr. pt.
tønde land, arealet var 3 216o/14ooo td.land og prisen 2.838 kr.
85 øre.

Ejnar Munch ejede ejendommen fra ca. 1932 til 1947.
Slagter Evald Christensen, Voerså solgte den 1 april 195o til
Frederik Christensen, der tidligere havde ejet Bøgedal i ,ca,13
år.

Bent Nybro Kristensen' købte 'den 14 november 1974.
Kringelhedevej 36

ld
lo
11c

11.4oo5 m^
1.74oo 3.72oo - mell.

Espkær

matr.nr.le mfl. St.Rugtved
Jens Carlsen oprettede ejendommen ca. 1875 og solgte til datteren
Ane Marie Carlsen, der den 7 november 1913 gifter sig med Peder
Christensen, der fik vielsesattesten tinglyst som adkomst den 24
september 1914 og den 26 august 1915-lo85 købte han parcellen 13b
fra Srd. Faurholt for 16oo kr. og den 2 december 192o-1859 købte
han parcellen 13e for 26oo kr. og solgte i 1947 til niecen frk.
Anna Christensen.

Finn Per Olesen købte 9 marts 1981, hvorefter Poul Erik Pedersen
købte den 26 april 1983 ved tvangsauktion.

Kringelhedevej 44
le
4.428o m
13b 2.5o8o 13e ' 3.8400 4oaa
595o -

2
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Skovly

matr.nr.lh mfl. St.Rugtved
St.Rugtved mageskiftede den 14 januar’ 19o9, skødet 13 januarl91o74 ca. 19 tønder land af den såkaldte nordmark med snedkermester
Mads Chr.Andersen, Ørsø. Parcellen fik efte’r opmålingen matr.nr.
lh St.Rugtved og prisen blev 6.81o kr, 75 øre, der? medfulgte matrialer af det såkaldte fprvalterhus, samt 6 fag af et påyist hus
af en staldbygning, matrialerne måtte kun anvendes til opførsel
på den afhændede parcel og skulle være fjernet fra stedet senest
1 juli s.å.

Mads Chr.Andersen fik 57oo kr. i kreditforeningen til 4-s- % og
solgte den 18 januar 1912-1543, skødet lyst 25 januar s.å. til
Martin Chr.Christensen fra Aså for 13.2oo kr., der medfulgte 2
heste, 1 plag, 6 malkekøer, 2 kvier, 1 griseso med 14 grise og
3 griseplte.
Martin Chr.Christensen købte den 8 januar 1914-2o7o en skovparcel
der støder imod køberens ejendom, matr.nr.Im, fra St.Rugtved for
12oo kr. og solgte den 2o februar 1952 til sønnen Poul Holger
Christensen.
Kringelhedevej 37
lh
lm

10.3425 m2
1.2610 -

Brokær
matr.nr.li St.Rugtved

St.Rugtved solgte den 28 januar 19o9-46 parcellen,der var på ca.
10 tønder land til ugifte Anna Kirstïne Frederiksen fra Agersted,
der havde faderen snedker• lJens Chr. Frederiksen som isom kurator,
for 35o kr. pr. tønde land, der efter opmålingen beløb sig til
3.682 kr. 5o øre, der medfulgte uden vederlag 2 stk. nærmere afte huse af St,Rugtveds udbygninger til brug ved begyggelsen. Hu
sene der således sælges til nedrivning, skal være fjernet i tids
rummet 2o marts til 2o juni s.å. Hun solgte den 23 marts 1911-29
til Niels Chr.Jensen fra Gjerå for 9.o5o kr. og flyttede til Al
borg.
Niels Chr.Jensen solgte den 11 januar 1912-143o til Peder Chr.
Mortensen fra Øland for 85oo kr., der den 3 juli 1946 solgte til
Chr,P.Jensen.

Kringelhedevej 21
11 5.5754 m2

Nymark

matr.nr.IL mfl. St.Rugtved
St.Rugtved solgte den 8 januar 1914-1949 parcellen IL til forhen
værende købmand Christian Marinus Holdensgård, der f.t. boede i
Holdensgård, for 4oo kr. pr. tønde land, der var 15 tdl. så pri
sen blev 6ooo kr.

Christian Marinus Holdensgård døde den 7 februar 1914. Der var
ingen børn i ægteskabet. Enken Maren Sofie Magdalene Holdensgård,
f.Madsen« fik adkomst til ejendommen den 19 februar 1914-257o og
solgte den 16 april 1914-118 til Niels Peter Pedersen for 12.5oo
kr. og tog derefter ophold hos faderen smed P.P.Madsen, Rødkærs
bro, se 3.7.1919-974.

Niels Peter Pedersen købte den 3 juli 1919-974 ejendommen Faurholt matr.nr.9a mell. for 6ooo kr. og solgte den 2o april 1922146 matr.nr. IL Rugtved Hovedgård 9a Mell. til Anton Simonsen,
Srd.Voerså for 22,6oo kr.
Svend Åge Jensen købte den 13 marts 1957.

Kringelhedevej 4o
8.2364 m2
IL
16o7 Ir
lt 1.0261 lu 3.1180 -
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Højsted

matr.nr.Is St.Rugtved

Laurits Christensen solgte den 17 januar 1938 til Svend Egon
Christensen.-

o

Is 8.5940 m^

Matr.nr.lq St.Rugtved

Poul Erik Pedersen købte den 9 marts 1967.
Kringelhedevej 44

lq

8.395o m^

O

o
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Donsted

matr.nr.la mfl.Donsted
Gården Donsted er opstået ved opkøb af flere forskellige ejendom
me, der senere blev sammenlagt. Den egentlige skaber af Donsted
var Jens Olesen, men sønnen Christen Jensen fuldførte værket.
Jens Olesen, der var søn af Ole Jensen og Maren Thorsdatter, Nr.
Vangen i Understed, blev gift med Anna Christensdatter og fæste
de en gård i Donsted. Sønnen Christen Jensen blev født her den 7
september 1831.

I 1843 købte Jens Olesen de 2 gårde matr.nr.1 og 4 Donsted fra Vo
ergård for tilsammen 34oo rd. og solgte den 18 marts 1858 pr. kø
bekontrakt, skødet tinglyst 12 april I860 til sønnen Christen Jen
sen, se aftægt afl, 22.4.1878. Jens Olesen døde den 13 april 1868

Christen Jensen købte den 24 juni 1864 gården matr.nr.2a af H.T.
C.Stender for 58oo rd. og den 27 juni 1872 købte han ca.14-? tøn
de land matr.nr.13b syd-østlige del Hørby sogn, der var en del af
Srd.Badskær, fra Sæbygård for 3ooo rd. og den 8 oktober 1874 solg
te han parcellen 58b vesti. til Voergård for 5oo rd.
Donsted bestod efterhånden af matrikelnummerne la 3-1-O-1/4 2a
3-1-2-1
3a 2-3-O-1 1/4 4a 3-6-2-1 tifk, alle af Donsted og føl
gende af vestlig del Albæk sogn 58a 1-? 59a 3-1 3/4 63a 1 3/4
57 I-I/4
60a 1—o—58b I-? 58c
3d af Donsted og som nævnt
13b i Hørby.
Christen Jensen døde den 24 december 1882, 51 år gammel og var da
Dannebrogsmand og enken Kirsten Jensen f.Andersen fik adkomst til
gården den 2 juni 1887. Den 24 oktober 1887 skrev hun et selvejer
testamente, se 19.1.1893-42. Der var følgende børn i ægteskabet.

Ane Kirstien Overbæk, f. Jensen,gift med propritær Carl Peter
Frederik Overbæk, LI.Rævdal, Dronninglund.
Caroline Christine Poulsen,f.Jensen, gift med forvalter Poul
Poulsen, Donsted(senere Siverslet).

Jens Alexander Jensen, 19 år

Martine Jensen 16 år,
Jens Alexander Jensen skulle overtage gården efter hendes død,men
skulle dette ske inden han er fyldt 22 år skel Poul Poulsen for
pagte gården indtil da.

jens Alexander Jensen overtog gården den 19 januar 1893, se lo.l.
1895-lo6 indbo løsøre - 19.9.1895-11 udlæg i besætning m.m.
Jens Alexander Jensen mageskiftede den 7 november 1895-28 med
Jens Peter Carlsen, Højstr.upgård, Donsted blev sat til lo2.4oo kr.
og Højstrupgård til 5o.ooo kr. Begge parterne medtog en del af
deres besætning. Jens Alexande Jensen medtog således 5 heste, der
iblandt hingsten og 16 køer efter eget valg.(Jens Alexander Jense
flyttede ikke til Højstrupgård, men mageskiftede denne med Øster
Horshave i Torslev sogn).
Jens Peter Carlsens hustru Mette Marie Jensdatter, havde i sit 1.
ægteskab med Christen Hansen, Højstrupgår, datteren Christine«
Marie Hansen, f.22.7.1878, fik i 19o2 stedfaderen Jens Peter Carl
sen som kurator.
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Jens Peter Carlsen solgte den 3o januar 1919-3642 til børnene
Anna Marie Carlsen, Kristian Ingemann Carlsen og Agnete Carlsen
for 290,000 kr,, der udstedte et pantebrev på 4o.ooo kr. til halv
søsteren, den før omtalte Christine '"•arie Hansen , der da boede i
Vejle og fik senere tilladelse til at tilføje navnet Carlsen, se
24.3.1927-3155.

Ved overtagelsen medfulgte bla, 17 heste, 63 køer, 24 kvier, 2
tyre, 36 kalve, loo læs hø, 125 læs rug, 275 læs vårsæd og 4ooo
tønder rodfrugter. 19 matr.nr.

Knud Monrad Hansen solgte den 27 juli 1966 til Yvonne Schavinius,
der den 6 oktober 1975 solgte til Niels Baj Østergård(5.3oo.ooo )

C

c

c

Fjembhedevej 53

matr.nr,3e Donsted
Jens Chr. Pedersen købte den 23 januar 1862 og den 7 september
1882 købte han parcellen 6c vestlig og solgte den lo september
1914-1132 til sin fuldmyndige datter Else Margrethe Pedersen for
3ooo kr.+ aftægt. Ejendommen var da kaldt Klemmenshavehus.

Nygård Lund Madsen solgte den 3 februar 1951 til Lund Jensen, der
den 21 marts 1952 solgte til Poul Sørensen, der siden har købt
parcellen 7b vesti. til.
2
3e Donsted
1.6360 m
7b Vesti.

Holbækvej 12

matr.nr.5 Donsted mfl,
Laus Andersen af Hald fæster hus på Donsted mark fra Voergård den
6 oktober 1837, taxation se afl. 19 juli 1883, indfæstning 6o rd.
52 gangdage m.m., efter den nye matrikel der trådte i kraft den
24 juni 184o, blev ejendommen sat i hartkorn til 6 skp. 1 fjk.
1/4 alb, og gi. skatten var 5 rd. 48 sk.

Frederik Dverbæk, Siverslet købte ejendommen til selveje fra Voer,
gård i 1844 for 5oo rd. og efter overenskomst imellem Overbæk og
Lars Andersen, blev gangdagene fra 1 maj 1855 erstattet med 16 rd
årlig.
Daværende ejer af Siverslet, Johan Christian Bruun solgte den 19
juli 1883 ejendommen, der nu bestod af 5a Donsted 64a 63b vesti.
til fæsteren Lars Andersen for 255o kr.

Efter Lars Andersens død bdrtlejer enken Mariane Pedersen den 9
januar 1885 jagtretten til Schavinius, Voergård for lo år, for et
læs ris årlig at afhente i Voergård skov. Hun solgte den 24 marts
1892 til Anders Peter Larsen(formentlig søn), der den 18 februar
19o4 solgte til sønnen Frederik Chrl Larsen for 46oo kr.
Inga Haj Jensen og 6 andre solgte den 16 juni 1978 til Jan Jørgen
sen.

5a
64a
63f

2
9.0583 m •
3.6293-822o -
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Nygård

matr.nr.6a Donsted mfl.
Rasmus Madsen købte ejendommen, der foruden matr.nr.6a Donsted
med hartkorn 3 skp. 1 fjk. 1£ alb. gi. skat 2 rd. 73 sk. også be
stod af matr.nr.65a vestl. med 3 fjk. o alb. gi.skat 69 sk., den
2 juni 1853 og solgte den 21 juni 1866 til Niels Pedersen fra Vis»
senbjerg for 6oo rd. Der medfulgte 2 køer og 1 får.

Niels Pedersen solgte den 11 marts 188o til Julius Olesen fra
Vrejlev for 54oo kr., der den 11 januar 1883 solgte til Jens Lar
sen, der har 7a 66a, for samme pris.
^ens Larsen, der er gift med Mette Marie Larsen, solgte den 18
januar 19o6-59 til sønnen Jens Marinus Larsen, nu 6a 7a Donsted
65a 66a Vestl.

Jens Marinus Larsen solgte den 23 maj 1912-153 til broderen Lars
Peter Larsen for 21.467 kr., der den 28 oktober 1916-1913 solgte
til Christian Christensen fra Srd•Stidsholt for 37.ooo kr. og køb
te derefter Ny Bajensgård.
Christian Christensen solgte den 4 marts 195o til Arne Burholt,
der den 26 august 1966 solgte til Jens Erik Jensen.

6a
65a
66a

„

ialt 7.64o8 rn

•

Rugholm

matr.nr.7a Donsted mfl.
Lars Jensen solgte den 6 oktober 1864 til Peder Larsen, der har
8a Donsted, for aftægt for livstid + ” efter min død at betale 2o
rd. til Jens Christian Christensen, der er søn af min broder Chri
stian Jensen, Havens mark ”. Lars Jensen døde den 22 marts 1874,
88 år gammel og ugift.

Peder Larsen solgte
datter for 2oo rd.,
fra Lyngså for 1217
3 fag 9x8 alen hus

den
der
kr.
som

17 januar 1867 til pigen Christine Peders
den 29 april 1875 solgte til Jens Larsen
og går på aftægt, køberen skal opføre et
aftægtsbolig.

Jens Larsen købte den 11 januar 1883 ejendommen matr.6a Donsted
mfl. se denne, og ejendommene blev herefter sammenlagt.
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Melle Knøsen

matr.nr.la mfl. nordøstl.

Ejendommen, der også er bleven kaldt Kongsgården eller Kongstedetj
blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 2 td. 5 skp. 2 fjk.
1/4 alb. og gi. skatten var 15 rd. 56-? sk.

Jens Chr.Andersen købte ejendommen til selveje 1844 fra Voergård
for 7oo rd. Efter hans død fik enken Johanne Marie Thomasdatter
adkomst den 14 juni I860 og solgte den 25 april 1867 til sønnen
Poul Jensen for 800 rd. og flytter til Bøgeskovhale.
Poul Jensen blev skildt fra hustruen Johanne Jensen,f.Christensen
den 7 marts 1878-29, men han kunne beholde gården og hun flyttede
til Iskov. Han solgte den 28 november s.å. til grd.Christen Ma
thiasen, Nr.Klit og Mikkel Peter Mikkelsen, Sønder Solsbæk for
64oo kr. og tog derefter ophold i LI.Toften i Torslev sogn.
Mathiasen & Mikkelsen solgte den 12 januar 1882 til Niels Johan
Jensen, tvangsauktion den 14 marts 1898 og købt af Jens Chr.An
dersen, Nr.Klit for 562o kr«, skødet lyst 9 November 1899, der
den 22 december 19o4-38 mageskifter med Søren Chr.Sørensen, Slyngborghus.
Solgte den 23•1.1913-2o56 parcellen le til Christen An
dreas Christensen, der har 5b n.ø. lole lolf Lyngså, for 215 kr.
17 lejekontrakter på jordstykker, navnlig mosejord.
Søren Chr.Sørensen solgte den lo oktober 1918 til Jacob Jensen
fra Vesterskov*og Lars Jacobsen fra Østerlidet for 31.2oo kr.,
da kaldet Kongstedet eller Mellemknøsen.
Jacob Jensen, nu propritær-i öajensgård og Lars Jocobsen, Ø.Lie
solgte den 12 december 1918-31o2 til husejer Chr.Julius Nielsen,
Trangets mark for 48.000 kr., da kaldet Kongsgården eller M.Knø
sen, der medfulgte 4 hes±e, 12 køer, 6 ungkreaturer, 1 gris, 9
får og lam, 15 høns og 1 hane.

Chr.Julius Nielsen solgte den 23 august 1923(ved S.Færch, ’ Overkli) til landmand Ove-Ovesen fra Jerslev for 3o.ooo kr.

Den 9 september 1926-1496, da fofden ankom stod ejendommen tom,
naboen L.V.Brandt, Bakken oplyste at han passede kreaturene, men
at ejendommen stod ubeboet og var overtaget af kreditorene.
Jørgen V.Johansen solgte den 2o maj 1967 til Erik Stenbakken, der
den 7 marts 1972 købte lad 2k af Erik Madsen, adkomst for Birgit
Stenbakken den 4 december 1974.

la
lac
2k

32.7945 m2
1.1150 7100--
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Ib

Mikkel Peter Mikkelsen af Solsbæk købte 28 november 1881
Lars Madsen, Kærskov ejer i 19o7

lc

Johannes Blume Hansen, Nr.Klit købte og solgte den 16 novem
ber 1916-2188 parcellerne

lh
lg
lf
lk
li
IL

til
-

lc

Johannes Nielsen købte den 31 maj 1917 og solgte den 31 juli
1924-921 til grd.Jens Jensen, Srd.Knøsen for 3ooo kr.

lp

Johannes Nielsen, Haysig solgte den 26 september 1918-til
Svend Poulsen og Poul Vadsholt.og Kr. Madsgård, alle Lyngså
for 4454 kr. 32 øre, der den 7 april 1921-10 solgte parceller

lq
Ir
lu

til Niels Peter Jensen for 17oo kr.
Poul Vadsholt
Chr.Pe.dertsen» Lyngså for 587 kr. 5o øre.

smed Theodor Alfred Poulsen for 3.256 kr. 74. øre
grd. Svend Chr.Poulsen for 688 kr. 86 øre
forpagter finders Chr.Nørgård for looo kr.
grd.
Peter Emanuels Bertelsen, Srd.Klit for 362 kr. 57 ør
grd. Jens Peter Jensen, Lyngså for 353 kr. 9o øre
karetmager Jens Peter Jensen, Lyngså for 359 kr. 66 øre

5b n.ø.
Steffen Peter Larsen købte matr.nr.loi Lyngså og solgte den 11
januar 1884 til Mikkel Christian Thomsen for lloo kr., der den 5
november 1885'købte matr.nr.lolf af MadsJensen(gi.skøde 13 janu
ar 1876) og købte 5b den 2 juni 1895,se også 87c Lyngså, solgte
den 3o maj 19o7-ll lole lolf Lyngså 5b n.ø. til Christen Andreas
Christensen for 65oo kr., der medfulgte 1 hest, 3 køer, 1 kvie,
med kaly, 2 får, 4 grisepolte, høns m.m, og købte den 23 januar
1913-2o56 parcellen le n.ø. af M.Knøsen for 215 kr. og solgte den
5 november 1914-1393 til Ove Chr,Peter Ovesen, Nr.Strengsholt for
12.000 kr. og købte derefter Nr.Strengsholt, se Sanden 5a n.ø.

Ove Chr,Peter Ovesen solgte til grd.Espen Chr.^ansen, Gl.Kirk og
grd.Jens Jensen, Langbak, der den 11 januar 1917-3p38 solgte til
Jens fibel Marinus Ole Olesen fra Knøsengen for‘9ooo kr,der> omta
les stadig 26.8.1926-1328
Det er muligvis ejendommen der blev kaldt Knøsengen.

matr.nr.5d 5e n.ø.lolc lold Alfred Marinus Christensen, Nr.Knø-

Matr.nr.le n.ø
Chr.Jensen solgte den 11 februar 1966 til Poul Thomsen.
-

-

le 248o m
lt

l*latr,nr,ly mfl. n.ø.

Chr.Clausen solgte den 11 november 1953 til Erik Wadsholt Søren
sen.

Lille Konqstedet
matr.nr.lz n.ø.

Aksel P. Jørgensen solgte den 21 november 1967 til Henry Moss.
O

Østkystvejen 59
lz

7.0015 m^

Matr.nr«lab

Poul Bay Jensen solgte i I960 til Lindhardt tø. Thomsen, der den
14 april s.å. solgte til Gerda Johanne Hansen.

O

ü
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Munkebo
matr.nr.2 n.ø.

Ejendommen, der oprindelig blev kaldt Nørre Knøsen, blev efter
1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 td. 5 skp. 2 fjk. 2-? alb.
og gi.skatten var 14 rd. 36 sk.
Niels Christensen købte gården til selveje fra Voergård i 1844
for 45o rd. og solgte den 23 december 1847 til Chr.Christensen
Munk, der den lo februar 1876 fik bevilling til at frastykke og
sælge parcellen 2b til sønnen Niels Peter Christensen for 4oo kr.
og solgte samtidig gården til Thomas Christian Andersen fra Vol
strup, men beholder et hus som hidtil havde været beboet af søn
nen Niels Peter Christensen.

Efter Thomas Christian Andersens død,skifter enken Else Marie
Christensen den 29 maj 1884 og gifter sig med Søren Chr,Sørensen,
der får vielsesatt. tinglyst som adkomst den 7 april 1892 og overs.d. en parcel til Havsig.

Søren Chr.Sørensen døde den 3 august 19o5, 32 år gi. Enken Else
Margrethe Christensen fik adkomst til gården den 24 august s.å.
og solgte den 8 august 19o7-71 til Andrup Pedersen fra Østerled
for 16,25o kr. Besætningen bestod af 2 heste, lo køer, 2 kvier,
4 kalve og 16 svin.
Andrup Pedersen, der blev gift med Sine Christensen fra Odder i
Als, solgte den 2.februar 1911-21 til Alfred Marinus Christensen
for 18.25o kr. og flyttede til Storvorde.
Alfred Marinus Christensen solgte den 22 november 1917-2131 par
cellen 2c til Jens Vestergård Njelsen., Srd. Solsbæk for 525 kr.
pr. tønde land. Der var 6513o rn og prisen blev 6.198 kr. 75 øre,
og den lo januar 1918-2747 solgte han ejendommen, der nu bestod
af 2a 5c 5d n.ø. lolc lold Lyngså, til Peter Nielsen, Voerså for
30.000 kr«, der den 9 september 1926- solgte til Senius Marinus
Larsen Hulgård,:der den 3 februar 1923 var bleven gift i Skagen
med Olivia Pedersen,af borgmester Iver Christensen, Skage, Han
var da fiskerøger og skildt, medens hun var ugift.

Senius Marinus Larsen Hulgård solgte den 1 november 1928 til Jo
han Jensen, efter hvis død enken Olga Kathrine Jensen den 29 janu
ar 1957 solgte til Henry Terp Jensen.

Sandenvej 4
2a 2O.26B6 m2
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Højmark
matr.nr.2b n.ø

Christen Christensen Munk, Nr,Knøsene solgte den lo februar 1876
parcellen til sønnen Niels Peter Christensen for 4oo kr., der den
25 juni 1885 solgte til Jens Jacob Simonsen’fra Stoltholt for
12oo kr., der den 5 maj 1892 solgte t,il Jens Chr.Sørensen af En
del Mølle for 12oo kr., der den 19 januar 1896 solgte til murer
mester Jens Chr. Olesen, der den 24 april 192o købte parcellen
87h og solgte den 2 august 1923 til Chr. Julius Nielsen fra Kongstedet for 79oo kr. Skødet tinglyst 17 januar 1924.

C

Mogens Bodilsen og Bjarne Duus købte den 18 august 1977.
2b 4396 m2

C
Havsig
Enkemadam Anna Rosine Schjoldann fik den 26 juni 1845 fæstebrev
på tørveskær i Havsig under matr.nr.2 i Knøsen, for 2oo år, til
en afgift på 8 sk. årlig. Hun døde den 11 oktober 1858 og sønnen
C.C. Schjoldann overdrog retten til enkemadam Ane Marie Abel,
Sæby, der overdrog retten til.Peder Ottesen og Lars Carl Poulsen
af Lyngså.
Matr.nr.2d

Niels Peter Nielsen 12 december 1918

Matr.nr.2p n.ø.

Poul Brûchmann købte den 29 maj 1981
2p
5.1420 m^

Matr, nr, 2c. o

n.ø.

Dion Larsen købte den 22 oktober 1981 og solgte den 11 august
1983 til Erik Friis.
2 o

2.0324 m2

O

E »G B'ÆK GÄRD
Det nuværende Engbækgård er opstået ved sammenlægning af de 2
gårde Bæksig eller Bækshede og Øster Sanden
Hartkorn
Matr. nr.
gammel skat
4 Bækshede
4 td. 5 skp. o fjk. 1 alb.
13 rd. 64 sk
lo 41 3a Sanden
2
4 2 i 3c
1 2 —
23 3d
5 1 2 2 72 Frederik Schoubo købte den 12 maj 1864 og søgte om kongelig be
villing til sammenlægning og til at kalde ejendommen Engbækgård,
men døde den 3 april 1869, 54 år gammel. Hvorefter Kreditfore
ningen af jyske landejendomsbesiddere i Viborg gjorde udlæg den
8 juli 1869'og stillede begge gårdene til tvangsaktion torsdag
25 november 1869. Her købte overretssagfører A.L.Salomonsen, Kø
benhavn? begge gårdene, som han den 15 juni 1871 solgte til grd.
Marcus Barnholt. Den kongelige bevilling til navneforandring var
da opnået og navnet Engbækgård blev tinglyst den 8 december 187o.
Marcus eller Marius Barnholt solgte den 24 december 1874-177 til
Rasmus Frederiksen fa Aasum på Fyn for 2o.3oo rd., heraf var de
5.004 rd. kontant. De 16.ooo rd. var for fast ejendom.
Rasmus Frederiksen, der var gift med Maren Kirstine Andersen, va?
ivrig venstremand og blev valgt som formand for den i 1885 opret
tede " Demokratisk forening for Albæk-Voer ”, men kom efterhånden
i økonomiske vanskeligheder og den 8 september 1898-18 blev der
gjordt udlæg for 1219 kr. 93 øre, hvor der bla. blev skreven:

Propritær Frederiksen var til stede på nævnte sin bopæl og blev
gjordt bekendt med fogdens ærinde, idet han blev forevist de
fremlagte dokumenter og afkrævet det opgjordte beløb, hvilket hai
erklærede sig ude af stand til at betale, enten i det hele eller
for en del, hvorfor han måtte henvise til udlæg.
Derefter registreredes følgende rekvisitus tilhørende ejendom og
ejendele, der af vidnerne vurderes som vedføj et:
Gården " Engbækgård " i Albæk sogn med påstående bygninger og
disses mur- og sømfaste tilbehør, beholdning af gødning, avl og
afgrøde, såvel på marken som i hus
38.000 kr.
1 gi. brun følhoppe med føl
2oo 1 brunblisset hingstplag
3oo 1 følhoppe med føl
3oo 2oo 1 brunstjernet hest
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1 rød hest
15o kr.
1 brun hest
2oo kr.
1 hestegang
4o 4 arbejdsvognemed tilbehør
16o loo.ooo tørv
2oo 3 sæt seletøj
3o 1 enkelt sele
lo 1 sæt seletøj
25 1 springgjord
31
folkeseng med dyne, 1vaar, 2puder,1 par lagn. 6
1 - med 1 ulden dyne, 1 vår, 2 puder, 1 par lagn.12 1 rejsefjedervogn med tilbehør
5o Idet således registrede og Vurderede dekreterede fogden under
forbehold af trediemands mulig bedre ret eksetion og udlæg til
forauktionering at være sket kl. 8f- form, til sikkerhed for fyldesgørelse af fordringen med videre renter og omkostninger.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
4
1
1
3
1

hesterive
kassefjedervogn
jagtvogn
slåmaskine
trefuret plov
kane
slæde
hakkelsmaskine
tærskemaskine
hestegang
folkeseng med dyne,vår,lagner,pude
rød kvie
gi. ko
grå ko
6 år gi.
sortbroget tyr
sort ko
6 år gi.
sorthjelmet kvie
sortbroget
jernplove
træ ledharve
gi. jernharver
svinehæk
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lo kr.
5o 3o 5o 5o lo lo 2o 5o 75 12 2o lo 5o 7o 7o 4o 25 5o lo 2—
3o 5-

1 såmaskine
25 kr
1 rensemaskine
lo
1 trillebør
3 —.
3 måneder <51.
3 grise
125 —
2 sorte og 1 rød spædekalv
25 —
2 skovle, 2 grebe
3 —
2o høns
2o —
8 får, 1 vædder og 5 lam
170 —
1 gråbrobroget ko 3 år
4o —
sort
ko
lo
5o —
1
—
1 rød 15
3o —
1 sortbroget ko
8
75 —
1 —
—
—
6
5o —
—
1 sorthjelmet 12
4o —
1 gråhjelmet 12 4o 1 sortbroget lo 5o 1 rød ko
14 —
3o —
1 sort ko
4 —
4o
1 sort kvie
3o —
1 sortbroget kvie
3o —
1 —
4o —
1 rød kalv
2o —
1 egetræs chatol
3o —
1 regulatoruhr
15 —
1 rundt spisebord(mahogniplade)
15 —
1 lille skrivebord
5 —
1 sofa med gråt betræk
6 —
1 spillebord
12 2 spejle
lo 1 brysseler tæppe
lo 1 finneret kommode
15 —
1 blomsterbord
4 —
1 lænestol
5 —
1 klædeskab
14 —
1 gulmalet bord
6 1 natstol
2 —
1 stol
2 —
1 stort kar
4 —
6 —
2 ballier
1 smørtrug
4 1 gi. bord
2 —
1 rulle
8 —
1 folkeseng m. 2 dyner,2 puder m. m.15 —
8 —
4 hvide duge
1 voxdug
3 1 sortbroget ko 14 ;år
6o —
1 sortbroget kalv
20 20 —
1 rød kalv
sorte
kalve
8o —
4
ko 8 år
1 sortbroget
6o —
1 hvid
- 15 —
45 —
1 grå
- 12 —
4o —
1 sortbroget
5o —
- 12
—
1 sort
- 12
5o —
1 klædeskab
15 —
1 sofa
8 —
1 rundt mahogni bord
15 —
12 —
3 stole med sort betræk
1 sybord
5 1 1 bordlampe
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seng med 2 dyner,2 lagner, 2 puder
25 kr.
stole
6 mejerispande
3o slagbænk
5 brødskærer
1 gryder
6 pander, 1 kasserolle
4 thepotte, 1 kaffekande
2 vandspande, 1 vandkande, 1 kost
4 stor gryde
3 folkestuebord
5 bænke
1 gi. stole
1 rok
3 12 sølv spiseskeer
72 4 theskeer
8 Enviderere noteres rekvisiti andel i mejeriet Hejmdal og indevæ
rende regnskabs års udbytte af mejeriet
45o kr.
Rekvisitus bemærkede, at den til 45o kr. ansatte andel i mejeri
et med udbytte for 2 a. 3 måneder siden er overdraget til Anton
Jacobsen af Sanden og Søren Chr.Sørensen af Nr.Knøsene for en
købesum af 45o kr., hvilken købesum er betalt.
1
3
6
1
1
3
3
1
2
1
1
2
2

Sæby og omegns sparrekasse overtog Engbækgård den 2o juli 1899
ved en tvangsauktion den selv havde begæret og drev selv gården
igennem flere år med bestyre. Samlet hartkorn 7-7-2--J.
Den 16 april 19o3-28 blev der lyst fredskovspligt over Engbæk
gårds plantage, ca. 5o tønder land, under de sædvanlige betingel
ser, hvor ejeren bla. ikke er ansvarlig for utilregnlige omstæn
digheder såsom storme, insekt- og svampe angreb, ualmindelig tør
ke og plantagebrand.

Sæby og omegns sparrekasse solgte den 7 november 19o7-7 til
landbrugskandidat Jørgen Ulff-Møller for 68.000 kr., heraf var'
de 20.000 kr. for løsøret, alt løsøret medfulgte undtagen de
slagterisvin der blev færdig til slagtning inden 1. november til
en vægt af 18o pund pr. stk. Alt indbo medfølger, undtagen det
der tilhører bestyre Jensen. Bestyre Niels Christian Jensen købte
den 14 november 19o7-33,Trindkær i Torslev sogn(Vangkjær området^.
Jørgen Ulff-Møller blev gift med Karen Mathilde fra Holtet i Ør
toft, se 25.II.1920-I783 og solgte den 11 januar 1917-2819 til
grd. Thomas Nielsen Thomasen fra Sabro og forpagter Carl Jensen,
Lyngby præstegård pr. Trustrup for 125.000 kr.(købte siden en rø3
hoppe, der er moder til hingsten på gården og dennes hingstføl,
af køberne)).
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Thomas Nielsen Thomasen og Carl Jensen(der nu var forpagter a£
Bjørnsholm) solgte den 14 februar 1918 til propritær Niels Pe
dersen, Nørkær pr. Klarup, uden avl og besætning, for 75.ooo kr.
Ejendomsskyld 48.ooo kr. Løsøre 28 juli 1921-1098.
Ved tvangsauktion den lo november 1921 blev grd. Erik Pedersen,
Mosegården, Hvorup højsbydende med 79.ooo kr., der den 1 juni
1922 mageskiftede med Laurits Peter Pedersen, Restrup enge, skø
det lyst 1 maj 1924-212, men beholdte ca. 2o tønder land, par
cellerne 3e 4b n.ø., som han solgte til Niels Jensen Nielsen,
Sanden.

Laurits Peter Pedersens hustru Maren Cathrine Pedersen,f.Chri
stensen var død den 22 januar 192o. 4 børn havde hver looo kr.
tilgode i arv efter hende, der efter værgens anbefaling, blev
overflyttet til Engbækgård, 8.5.1924-278.
Laurits Peter Pedersen solgte den 12 marts 1925-2663 til besty
re Christen Sørensen, Vestergård i Helium for 96.ooo kr., heraf
var 25.000 kr. kontant.

B.Meyer købte den 3o september 1964.

Østkystvejen 41
4a 109.3231 m2
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Købmand
matr.nr.4e n.ø.

I

Valdemar Nielsen solgte den 6 oktober 195o til Ingeman Christen
sen.
Østkystvejen 49
4e
695 m2

Me jeri
matr.nr.4d
Den 15 februar 1965 lyst forbud mod salg af mejeriprodukter.

nu ejerlejligheder.

Matr.nr.4i
N.Bruun solgte den 13 august 1942 til Harald Jensen og Jens Ja
cob Christensen. Harald Jensen eneejer fra 22 april 1955 og solg
te den 18 november 1969 til Arne Nielsen.

4i

1.3640 m2

Matr.nr.3e
- 5ai

5.1454 m
7556 -

2

Sæby kommune købte 6 maj 1981

Matr.nr.3b

Peter Michael Jensen(Hald i Iskov nr.7) købte den 23 december
1847, se lo juli 1862.
3b 2-0

gi.skat 25 sk

Vester Sanden

matr.nr.5a n.ø. mfl.
Vester Sanden blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 td.
4 skp. o fjk. 1 1/4 alb og gi. skatten var 9 rd. 71 sk.

Hans Jørgensen købte gården den 25 maj
183o købte han jord til. Hans blev den
Maren Andersdatter, efter hvis død der
den 17 juli 1845, hvorefter han gifter
ter.

182o og den 22 december
9 november 1823 gift med
blev holdt skiftesamling
sig med Johanne Thomasdat-

Hans Jørgensen solgte den 22 maj 1862 til sønnen tjans Hansen for
475 rd., der den 13 januar 1876 købte parcellen lolc Lyngså af
Anders Mikkelsen, Solsbæk(gi.skøde 23.2.1854) og lold(gi.skøde
9.1.1862) for 36oo kr. og solgte matr.nr.lole, med bygning, til
Steffen Peter Larsen af Uggerholt for 12oo kr.

Hans Hansen solgte den 2o juni 1895 til mejeribestyre Anton Ja
cobsen for 12.5oo kr., der medfulgte 3 heste, 12 kreaturer, 12
får, 8 svin og 5 høns.

Anton Jacobsen, der da blev omtalt som redaktionssekretær, solgte
den lo december 19o3 til forvalter Hugo Albert Terndrup fra V»
Haine for I6.800 kr., der den 11 marts 19o9-13 solgte til Johan
Christian Madsen, Ø.Rom for 15.6.00 kr., der den 11 august 191o3o købte den Nr.Knøseng fra Kjærsskov for 46oo kr., ca. 11 tøn
der land.

Johan Christian Madsen solgte den 21 december 1916-28o4 til grd.
Ove Peter Chr. Ovesen, Knøsengen for 23.ooo kr., der den 6 fe
bruar 1919-3765 solgte til Niels Jensen Nielsen fra Tylstrup for
50.000 kr. og garanterede for 75 tønder land, der medfulgte 2
heste, 4 køer, 6 ungkreaturer, 3 får, 1 vædder og 1 gris. Han var
gift med Gyda Nielsen og den 6 marts 1924 købte han ca. 2o tøn
der land,matr.nr. 3e 4b fra Engbækgård.
Overby solgte den 16 december 195o til Lindhart Christiansen.

5a mfl. nu under 9a Toftlund

Matr.nr,5c n.ø. og 78d Lyngså

Johan Chr.Madsen solgte den 11.1.1917-3o55 til Christen Pedersen,
Uggerholt for 6.973 kr. o7 øre, se 78d Lyngså, der den 2 maj 1918577 solgte til Ove Chr.Peter Ovesen, Sanden for lo.808 kr. 26 øre

Sønder Solsbæk

matr.nr«9 n.ø.
Mikkel Peter Mikkelsen købte den 11 maj 1876.
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