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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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KARMISHOLT'

G A M L E

SKOLE

matr.nr.l mellemste del
Karmisholt skole kendes helt tilbage til 1742, men det kan anses
for sikkert, at skolen oprindelig lå lidt længere mod vest- på kan
ten af Digemosen. Denne teori støttes dels ved ældre menneskers ud
sagn og dels ved at matr.nr.5ob, der senere blev underlagt matr.nr.
23 mellemste del, se denne, i matrikelen betegnes som ” den gamle
skole ”, Hvornår skolen blev flyttet til denne ejendom der her om
tales er usikkert, men det kan siges med sikkerhed, at grunden til
at denne ellers ubetydelige ejendom den 24 juni 184o fik matr.nr.l
mellemste del, netop skyldtes at der var skole der på daværende
tidspunkt.
Henimod slutningen af forrige århundre besluttede Skæve sogneråd at
opføre en mere tidsvarende skole på en grund der blev købt fra ejen
dommen Guldbæk for 35o kr. Bygningerne blev opført i året 1896, men
landbrugsministeriets tilladelse til udstykningen forelå først i
1897 og skødet kunne udstedes den 29 april 1897. Den tidligere be
nyttede skole, der herefter blev kaldt ” Karmisholt gamle skole ”
eller Nr. Karmisholt, blev solgt ved auktion den 21 december 1896
og følgende dokumenter stammer derfra:
Auktionsforvalteren i Dronninglund Herred gjør vitterligt at: Aar
1896 den 2o december, formiddag kl. 11 blev en auktionsret sat på
Karmisholt Skole i Skæve sogn og i auktionsforvalterens embedsfor
fald betjent af fuldmægtig Larsen i overværelse af nedentegnede
vidner, hvor da efter begjæring af Skæve sogneråd blev afholdt auk
tion over bemeldte Karmisholt Skole med tilhørende jordlod.
Fremlagt blev conditioner af dags dato samt kort over den til salg
stillede ejendoms jordtilliggende , hvorhos admistrator oplyste, at
bekjendtgjørelse om auktionen har været indtrykket i Aalborg Stifts
tidende, Vendsyssel Tidende og Aalborg Amtstidende, samt hvilke ge
byrer, der vil være at erlægge i anledning af auktionen.

For rikvisenterne mødte sognerådsformand gårdejer K.G. Sørensen af
Stagsted, der foreviste Hjørring Amts skrivelse af 9ds, hvori med
deles tilladels til at sælge ejendommen ved auktion.
Af conditionerne anføres her følgende

conditioner
hvorefter den Skæve sognekommune tilhørende ejendom Karmisholt sko
le med tilhørende jorder i Skæve sogn stilles til bortsalg ved en
auktion, som tjoldes på selve ejendommen mandag den 21 december 1896.

1
Den til salg stillede ejendom er under matr.nr.l Skæve sogns mellem
ste del skyldsat for hartkorn 1 skp. 3 fjk. 1? alb. og gammelskat 1
rd, 88-^ sk., og medfølger i overdragelsen de på ejendommen værende
bygninger med mur- og sømfaste genstande således som de forefindes
ved auktionen.

Det bemærkes, at det ved ejendommen værende stykke jord, hvor der
tidligere har været gymnastikplads og som ligger sydøst for vånings
huset, henhører under ejendommen Langholt, matr.nr.2a i Skæve sogns
mellemste del, men ejeren af denne ejendom Mikkel Larsen Sørensen
overdrager køberen brugsret i 49 år fra auktionsdagen at regne til
nævnte jordstykke imod, at køberen inden 14 dage efter approbationen
betaler til ham een gang for alle en sum af llo kr., skriver et hun
drede og ti kroner, og en årlig afgift i brugstiden lo øre,
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at betale hver 1ste maj. Når de 49 år ere forløbne er køberen eller
efterfølgende ejere af matr.nr.l, når han selv bekoster udstykningen
foretaget, berettiget til på egen bekostning at fordre sig skøde meddelt af ejeren af matr.nr.2 på det nævnte jordstykke uden erlæggelse
af købesum.
2,
Ejendommen sælges med de samme almindelige rettigheder, byrder og
foroligtelser, hvormed den hidtil har tilhørt Skæve sognekommune, i
hvilken henseende bemærkes, at denne ikke har tinglyst adkomst, men
sognerådet indestår iøvrigt for hjemmel. Med hensyn til jordstykket
under matr.nr.2a bemærkes, at dette er under pant for gæld og aftægt,
hvori køberen må finde sig. Der vil ved auktionen blive fremlagt kort
over ejendommen, men sognerådet eller auktionsretten påtager sig ikke
noget ansvar for rigtigheden af de opgivelser, som måtte blive gjorte
med hensyn til ejendommens areal og beskaffenhed,

3.
Ejendommen sælges under forbehold af nærmere approbation, Til at ta
ge bestemmelse om approbation eller forkastelse af budet, forbehol
der sognerådet sig en frist af 8 dage fra hammerslaget.

4.
Efter approbationen er det solgte for køberens regning og risiko i
enhver henseende og tiltrædelsen finder sted såsnart approbationen
er meddelt. I filfælde af ildsvåde oppebærer køberen assuranceerstat
ningen imod at han på anordningsmæssig måde genopfører bygningen.

5.

Købesummen betales skadesløst til Skæve sogneråd i juni termin 1897,
og den forrentes med 4 % årlig fra approbationen til betalingen sker.
Uden for købesummen og uden afdrag i denne betaler køberen det i post
1 ommeldte beløb llo kr. til ejeren af Langholt.

6.
Uden for købesummen betaler køberen inden 14 dage efter approbatio
nen til concelliråd Helium i Sæby alle med auktionen og dens bekendt
gørelse forbundne omkostninger, derunder 25 kroner for affattelse af
nærværende conditioner. Under auktionsomkostningerne henregnes også
det gebyr, som skal betales til statskassen.
7.

tøå.r køberen har opfyldt conditionerne i det hele kan han henvende
sig til auktionsretten og fordre sig skøde medelt, dog på egen be
kostning, navnlig også i henseende til skødets stempling og tinglæs
ning, idet omkostningerne derved ere sælgeren uvedkommende.

Skæve sogneråd den 21 december 1896.
P.5.V.
K.G.Sørensen
fmd.

Jeg underskrevne Mikkel Larsen Sørensen af Langholt erklærer mig
enig i foranstående conditioner forsåvidt angår det i post 1 om
meldte jordstykke af min ejendom matr.nr.2a i Skæve sogns mellemste del#
p.t.Karmisholt skole d. 21 december 1896.

M.Sørensen

Ejendommen blev derefter opråbt til salg og efter de skete bud og
overbud blev gårdejer Mikkel Larsen Sørensen af Langholt højsbyden
de med 4o25 kr., skriver fire tusinde fem og tyve kroner. Næsthøjst
bydende var Frederik Jacobsen af Pilegårds Mølle. For det højeste
bud gaves hammerslag.
Sognerådsformand K.G. Sørensen meddelte, at sognerådet ved at nu af
holdt møde har vedtaget at approbere det gjordte højeste bud uden
sikkerhedsstillelse.
Det tilførte oplæst. Auktionen sluttet.

Auktionsretten hævet.

Købekontrakt og Transport.

Ved auktion den 21 december d.å. købte underskrevne gårdejer Mikkel
Larsen Sørensen af Langholt ejendommen Karmisholt skole i Skæve sogn
matr.nr.l mellemste del, skyldsat for hartkorn 1 skp. 3 f jk. 1-? alb.
og gammelskat 1 rd. 88-£ sk., med påstående bygninger, samt en brugs
ret til et stykke jord af matr.nr.2a sammesteds for en købesum af
4o25 kr. og llo kr. for brugsretten.

Den ret, jeg således har erhvervet.til at erholde auktionsskøde på
fornævnte ejendom og brugsret, transporterer jeg herved til Frederik
Christian Jacobsen af Pilgårds Mølle på samme vilkår som jeg selv
har købt den, nemlig, at han inden 14 dage efter auktionen betaler
til mig llo kr. for brugsretten, at han i juni termin 1897 betaler
til Skæve sogneråd købesummen 4o25 kr. med renter a 4 % årlig fra 21
d.m, til betalingen sker og at han inden 14 dage efter auktionsdagen
betaler alle omkostninger i anledning af auktionen, alt skadesløst.

Det er derhos en betingelse, at Frederik Christian Jacobsen eller se
nere ejere ikke må afhænde ejendommen til forsamlingshus, i hvilken
henseende skødet i sin tid vil være at tinglæse som servitutbehæftel
se, dog at denne bortfalder, så snart der måtte blive opført et for
samlingshus i nærheden.
Til sikkerhed for opfyldelsen af sine foranførte forpligtelser har
Frederik Christian Jacobsen dags dato overleveret Mikkel Larsen Sø
rensen som håndpant kontrabog nr. 723 med Hellevad-Ørum pastorats
Sparekasse, hvor efter den i denne indestår 35oo kr., dog at Mikkel
Larsen Sørensen' inden 8 dage låner Frederik Christian Jacobsen 5oo
kr«, skriver fem hundrede kroner, som denne forrenter med 4 % p.a.
indtil juni termin 1887, da tilbagebetalingen skal finde sted.

Frederik Christian Jacobsen har allerede tiltrådt ejendommen, der
er for hans regning og risiko imod, at han i ildsvådestilfælde oppe
bærer assurance erstatningen.

OCOCO1
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Forøvrigt sker overdragelsen i henhold til de ved auktionen fremlag
te konditioner, med hvilke Frederik Christian Jacobsen er bekendte,
navnlig også med, at Skæve•Kommune mangler tinglæst adkomst og at
jordstykket matr.nr.2a er under pant for gæld og aftægt, samt, at
han alene har at betale omkostningerne ved auktionsskødet udstedel
se, Stempling og tinglæsning.

Auktionsomkostningerne udgøre 147 kroner. Jeg Frederik Christian Ja
cobsen erkender at have indgået foranstående kontrakt og forpligter
mig i overenstemmelse med dens indhold.

Til bekræftelse med vore underskrifter.
p.t. Sæby den 23 december 1896.
1*1. Sørensen

Frederik Kristjan Jakobsen

Til vitterlighed:

P. Helium

A. Andersen

Undersrevne Mikkel Larsen Sørensen erkender herved at Frederik Chri
stian Jacobsen har betalt mig det mig tilkommende beløb llo kr. for
brugsretten til jordstykket af matr.nr.2a, så atzder fra min side
intet er til hinder for, at der meddeles ham auktionsskøde, hvorhos
bemærkes at jeg har modtaget tilbage det Frederik Christian Jacobsen
lånte beløb 5oo kr. med renter.
p.t. Sæby den 16 marts 1897.

M. Sørensen
Underskrevne Frederik Christian Jacobsen erkender herved, at jeg af
Mikkel Larsen Sørensen har erholdt tilbageleveret den hos ham ifølge
foranståenden kontrakt deponerede•kontrabog nr. 173 med HellevadØrum pastorats sparekasse.
p.t. Sæby den 16 marts 1897.

Frederik Chr. Jacobsen

Da det nu for mig er godtgjort,;at.købesummen med renter og omkost
ninger såvel som den i contrakten ommeldte sum llo kr. for overdra
gelsen af brugsretten til at jordstykke af matr.nr.2a ere betalte,
samt da køberen Mikkel Larsen Sørensen ifølge vedhæftede transport
har overdraget den af erhvervede ret til at erholde auktionsskøde
til Frederik Christian Jacobsen, så meddeler jeg herved i embeds med
før bemeldte Frederik Christian Jacobsen lovligt auktionsskøde på
fornævnlig ejendom Karmisholt skole, matr.nr.l i Skæve sogns mellem
ste del, skyldsat for hartkorn 1 skp. 3 fjk. 1£ alb. og gammelstøat
1 rd. 88^ sk., med påstående bygninger med mur- og sømfaste genstan
de, samt brugsretten til et stykke- jord af matr.nr.2a, hvilken ejen
dom og brugsret-i kraft af dette skøde herefter skal tilhøre ham med
de samme rettigheder og almindelige byrder, hvormed Skæve sognekom
mune hidtil har ejet samme. Alt i overensstemmelse med de fremlagte
conditioner og lovgivningen om auktionsvæsenet.

Til bekræftelse under min hånd og embedets segl.

Herredsfogedkontoret i Sæby 17.3.1897

Jacobæus
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Efter at landevejen Dybvad-Jerslev strækningen i slutningen af for
rige århundre, netop på dette sted fik en hel anden linieføring,
blev der gjordt forsøg på at købe jord til der lå på den rigtige
side af vejen og sælge den jord der lå på den forkerte side af sam
me.

Frederik Christian Jacobsen, der var tømrer, købte den 11 juli 19ol
parcellen matr.nr.2e fra Langholt for 5o kr., der var ca. 2 skp.
land og den 7 maj 19o3 købte han pacellen 8t, den nordre
del af
den søndre eng fra Nørgård i Ovnstrup for 2137 kr. og parcelleb 8q
fra Sønder Ørvad den 9 juli 19o3 for 3oo kr,

Frederik Chr.Jacobsen solgte den. 14 juli 191o til Jens Peter Ander
sen fra Dybvad for 12.8oo kr., alt løsøret medfulgte undtagen 1
kal, 1 gris, 2 gæs, 1 hest, 1 ponyvogn og et sæt seletøj, samt hvad
der var mere en lo høns.
Jens Peter Andersen mageskifter den 28 september 1911 med Emil Philipsen, Råholt, og får ejendommen matr.nr.16n 16o i Lyngså.
Emil Philipsen solgte den 14 mart 1912 til grd. Jens Bentsen, Mellergård i Stagsted for 12.ooo kr., der allerede den 2o juni samme
år solgte til enken Krista Marie Pedersen, født Sørensen, Langholt
mark, eller Skellet, for 6575 kr., men det var kun rtiatr.nr.l og 2e.

Jens Bentsen solgte samtidig parcellerne 8f mell. og 37e 37f s.ø.
til den forrige ejer Frederik Chr.Jacobsen, der var i fard med at
oprette ejendommen, han kaldte Ny Karmisholt, men som en senere
ejer kaldte ”Langholtsminde ”, for 45oo kr. og solgte også parcel
lerne 9c loc 32o_ til samme for 2625 kr.
Krista Marie Pedersen, født Sørensen, var enke efter Kristian Ha
rald Karmark Pedersen, Skellet, der døde den 28 septem 1911. Der
var en datter Anna Johanne Pedersen, født 13 august 191o og enken
skiftede med hende den 27 marts 1913, men havde allerede den 24
august 1912 gift sig med sin bestyre Gert Jacobsen, der fik viel
sesattesten tinglyst som adkomst til ejendommen Karmisholt gi. Sko
le, der nu bestod af la lb 2e 23a 23b 5ob, den lo okt. 1912, men
det var ikke hele ejendommen Skellet, der i første omgang blev lagt
til Karmisholt gi. Skole, men kun en del af jorden og den 3o januar
1913 solgte Krista Marie ejendommen Skellet med bygninger og ca.
7 tønde land, matr.nr.lb 23b 5ob til Niels Andreas Nielsen for 5ooo
kr. og den 3o januar 1913 købte Gert Jacobsen ca. 6 tønde land til
fra Langholt, matr.nr.2L for 4oo kr. pr. tønde land.
Gert Jacobsen solgte den 3o oktober 1913 til Jacob Christensen,hid
til Sillebakken, for 13.ooo kr., foruden de almindelige redskaber
var der også anpart i en slåmaskine og en radrenser, og købte der
efter Skellet for 56oo kr.

Jacob Christensen solgte den 8 januar 1914 til Jacob Chr.Christen
sen, Ledet, for 13.4oo kr., der den 28 maj samme år solgte til grd.
Frederik Wøhlk, forhen Håndsbæk, for 15.ooo kr., der den 29 juli
1915 købte ejendommen Skellet af Gert Jacobsen for 52oo kr., der
skulle være mindst 7 tønder land og hvad der manglede deri skulle
erstattes med 5oo kr, pr. tdl.
Gert Jacobsen købte derefte Skæve
Forsamlingshus matr.nr.32g.
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Frederik Wøhlk solgte den 8 august 1918 til Alfred Mortensen, Lyk
kesholm for 35.000 kr. og købte derefter Granly i Understed, der
medfulgte en besætning på 6 køer, 4 kalve, 4 kvier, 1 griseso, 3
grisepolde og halvdelen af hønsene, men sælgeren beholdte hestene
og seletøjet.
Alfred Mortensen solgte den 22 maj 1919 til Peter Johannes Rasmus
sen, Skæve, for 39.ooo kr. og købte derefter Nr.Mellergård i Hugdrup. E jendommen blev nu og i de efterfølgende handler kaldt Nør
re Karmisholt. .

Peter Johannes Rasmussen købte den 31 marts 1921 parcellen matr.
nr.2r fra Langholt for 59oo kr. og solgte den lo november samme
år til fhv. gårdejer Peter Pedersen, Gunderupgård for 37.ooo kr.
Peter Pedersen solgte den 29 april 192o! skødet tinglyst 2 februar
1922, parcellerne 23c 5ob 5oag til Langholtsminde for 35oo kr. og
solgte den 8 marts 1923 ejendommen til grd. Alfred Rasmussen, Kors
lund for 35.000 kr., der den 23 august samme år solgte til Marinus
Aaholm, Karlsminde på Knudsejes mark, for 32.ooo kr. og købte der
efter dennes ejendom.
Ungkarl Jens Marinus Hågen Aaholm af balbæk i Torslev sogn, født
3o apr.il .1874 og Magdalene Karlsen af LI.Brønden i Skæve sogn,
født den 1 maj 1869, blev gift i Skæve Kirke den 3o april 1899,
efter mandens død overtog enken Magdalene Aaholm ejendommen i 1943
og solgte så vidt det kan skønnes til sønnen Kristian Aaholm i 1951,
der den 31 maj 1951 solgte parcellen matr.nr.lc til Ejvind Nielsen
og solgte i 1952 til Orla Jensen. Jeg kender ikke overtagelsesdato
en, men ved nyvurdering til brandforsikring den 19 august 1952 stod
Orla Jensen som ejer.
Orla Jensen solgte den 7 april 1959 til Jens Hågensen, der den 3
august 1972 solgte til Gunnar Hansen, der den 3 december 1985 solg
te til Else Højrup.

Landarbejderbolig
matr.nr.lc
Chr.Aaholm solgte den 31 maj 1951 til Ejvind Nielsen, 885 m
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LANGHOLT
matr.nr.2a mfl. mell.
Langholt blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 7 td. o skp.
o fjk. 1 3/4 alb..og gammel skatten var 49 rd.15 sk. Den såkaldte
1/6 bankhæftelse uden aktieret, var tinglyst på gården den 11 febru
ar 1841,
Langholt var fæstegård under Dybvad Hovedgård og var i begyndelsen
af forrige århundre fæstet af sognefoged Jens Sørensen, der afstod
fæstet til Christen Sørensen, så vidt det kan skøønes i 1835, I
Christen Sørensens tid blev Langholt kendt langt uden for-sognets
grænser.på grund af en tildragelse som kort skal omtales.

Sognets ungdom havde fået lov til at holde fest i gårdens stuer lør
dag aften den 3o oktober 1841. Nogle har kaldt det høstfest, andre
siger det var en almindelig lejestue. I aftenens løb indfandt sig
nogle af det berygtede tyvepak, der holdt.til i Stagsted Hedehus.
De satte sig til bords og begyndte at spille kort, men uden at di
rekte at forsøge at komme i klammeri med nogen.

Egnens unge mænd var straks klar over hvad hensigten med besøget
var og en senere undersøgelse viste også, at der var forstærkning
på vej. Efter en kort rådslagning ude på gårdspladsen gik de modig
ste af de unge mænd samlet ind i stuen. Man var klar over at pak
ket havde knive, så det gjaldt om at benytte overraskelsesmetoden.
Anders Stendal fra Hugdrup, der før havde haft et mellemværende med
pakket og var klar over, at han var en af dem pakket var kommet
for at gøre op med, var den første der gik til angreb og selv om
pakket forsvarede sig méd bla. lange knive, var overmagten-for stor.
Tyvepakket blev slæbt ud på gårdspladsen og så grundigt gennemban
ket, at de dårligt kunde slæbe sig hjem til Hedehùset.

Affæren i Langholt vilde hurtigt været blevet glemt om ikke en an
den langt alvorligere
tildragelse, der dog kun indirekte havde
med slagsmålet at gøre, var hændt, nemlig mordet på 4 af bandens
medlemmer 2 dage senere, den 1 november 1841, men derom er fortalt
andet steds og har intet med Langholt at gøre.
Christen Sørensen, der var gift med Ane Sørensdatter, afstod fæs
tet til Christen Bertelsen, formentlig i 1843-44, Christen Bertel
sen, der oprindelig stammede fra 0.Brønderslev, men havde i mange
år boet i Jerslev sogn, hvor også hans kone Ane Kirstine'Hansdat
ter stammede. Han købte gården til selveje fra Dybvad i 1849 for
I800 rd. og solgte den 19 august 1862! skødet tinglyst den 21 sep
tember s.å. til sønnen Bertel Christensen.
Bertel Christensen købte
oktober s.å,, ejendommen
husmand og bødker Anders
døde den 18 august 1871.
august 1882.

den 17 februar 1866! skødet tinglyst 19
Langholtslund matr.nr.3 og 2b og beboeren
Sørensen kom på aftægt. Anders Sørensen
ugift og aftægtskontrakten blev aflyst lo

Bertel Christensen solgte den 24 maj 1882! skødet tinglyst 1 juni
s.å. til grd. Søren Christian Christensen, Østergård i Lyngdrup for
60.000 kr«, hvoraf Bertel Christensen lod 32.000 kr. stå som 1*
prioritet til 4 % rente - dog efter banktiæftelsen. Gården var skyld
sat således:
Matr.nr.2a hartkorn
-2b-2c-3-

6 td. 6 skp. 2 fjk.
0-030-020-23-

2 alb. gi.skat 48 rd.22 sk.
23/4------89 o
7
uden gi. skat

O C G.GK3..-..
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Søren Christian Christensen gav den 29 maj 189o sønnen i Østergård
i Stagsted ret til at opstemme vandet i åen ir tiden 1 november til
15 juni i nordre side af hans englod og den 3 juli 189o.solgte han
til sønnen Mikkel Larsen Sørensen for 5o.l32 kr.og kom på aftægt.

Søren Chr.Christensen havde overtaget Østergård i Lyngdrup efter :
sin fader Chr.Godiksen den 7 januar 1869 og denne kom på aftægt og
det samme gjorde Sørens søskende Jens Chr.Christensen og Ane Katri
ne Christensen og ved købet af Langholt blev aftægtskontrakten over
flyttet dertil og aftægtskontråkten havde iøvrigt denne pudsige til
føjelse, at efter de 2 søskendes død, skulde Søren Chr.Christensen
udbetale.aftægtens kapitalværdi 1166 rd. eller nu 2332 kr. til sine
børn, se dødsatt. afl. 28.6.1894, men børne gav ved følgende doku
ment afkald på denne arv:
Aftægtspræstationer til sine. søskende Jens Christian Christensen og
Ane Katrine Christensén, at betale,til sine børn, når disse 2 perso
ner er afgået ved døden, ialt 1166 rd« eller nu 2332 kr., der for
hen være sikrede i.Østergård i Lyngdrup i Horsens sogn, men nu iføl- •
ge en den 15 juni 1882 tinglæst påtegning i gården Langholt i Skæve
sogn.
Bemeldte Jens Chr.Christensen og Ane Katrine Christensen ere nu iføl-.-.
ge vedlagte 2 attester afgået ved’dødén og betingelsen for udbeta.lingen af den anførte sum således indtrådt, men da vi underskrevne,
der er bemeldte Søren Chr.Christensens.samtlige børn og svigerbørn
nemlig:
1. Sognefoged Poul Bertelsen af Røgelhede, gift med datteren Inge
Marie Sørensen.
2. Gårde jer.Christen Godiksen Sørensen af Østergård i Stagsted.

-3. gårdejer Jens Simonsen af Gingsholm, gift med datteren Ane Marie
Sørensen«
4. Gårdejer Mikkel Larsen Sørenéen, Langholt.
’

»

5. Købmand 0«C,Christensen i Hjardemål, gift med datteren Maren Mar
grethe Sørensen og
*

R

6. Kroejer Mads Çodiksen Larsen Sørensen af Brøndens Kro,

ere enige i, at.der for den anførte kapital er ydet fuldstændig ve
derlag af ejeren af Langholt, ved at ovennævnte 2 afdøde, Jens Chri
stian Christensen.og Ane Cathrine Christensen, i en lang årrække harf )
haft deres fuldstændige livsophold på denne gård, så erklære..vi her
ved, at vi ingen fordring hâve efter ovennævnte aftægtâkôntrakt, der
således kan aflyses i retten og udslettes af pantebogen, og bemyndi
ge vi herved medunderçkrevne Mikkel Larsen Sørensen til. at meddele
aftægtskontrakten.fornøden kvittering i så henseende.
Vedövore underskrifter indestår vi derhos'for, at ovennævnte Søren
Christian Christensen ikke har flere børn eller svigerbørn end os,
og;ingen børnebørn.
Udstedt i oktober 1893, underskrifter.
Det nmed ingen børnebørn, er nu ikke rigtig, Mads Godiksen Latsén
Sørensen, Brøndens Kro, efterlod sig, selv om han døde i en.ung al
der af 43 år, ikke mindre en 11 børn, og heraf var mindst de 4 fød
te på daværende tidspunkt.

Søren Christian'Christensen døde den 7 juni 1897 og enken'Dorthe
Kanstrup Mikkelsen døde den 8 august 19o4.
Mikkel Larsen Sørensen giftede sig med enken Johanne Marie Larsen,
Skæveled og efter at hun havde skiftet med sine 2 små drenge, blev
Mikkel Larsen Sørensen ejer af Skæveled ved følgeode, tinglæst 28
juni 1894- 66 til 73.
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Jerslev sogns Kirkebog udviser, at ungkarl Klikkel Larsen Sørensen,
gårdejer i Langholt, Skæve sogn, født -i Klim sogn, Vester Hanherred
den 24 april 1858 og enke Johanne Marie Larsen, født i Øster Brøn*derslev sogn, 19maj 1867, blev ægteviede i-Jerslev Kirke-den 23 c
april 1893. att. Jerslev Præstegård 28 april 1894. J,Chr.Sørensen,
sognepræst i Jerslev-Hellumii

Denne attest begjæres tinglæst som adkomst fra Johanne Marie Lar
sen til Mikkel Larsen Sørensen, på den hende ifølge skifteudlæg,
som samtidig hermed tinglæses, tilhørende ejendom ”Skjæveled” kal
det, med tilliggende i Skæve og Voer sogne, skyldsat under matr.nr.
o.s.v.
Langholt brændte i (vist nok) 1Ô99 og Mikkel Sørensen opførte en
hel ny gård på sin nuværende plads og selv om de gamle’bygninger
havde været s£ nogenlunde forsikret, havde det storstillede byggeri
nok givet ham økonomiske problemer, for kort tid efter begyndte han
at sælge jord fra.

Den 11 juli 19ol solgte han 3?^ tønde land t den såkaldte Nymark,
til oprettelse af ejendommen ”Langeslund’’ for 3oo kr. pr. td.land
til samme ejendom blev der den 3o januar 1913 solgt 5 td. land for
4oo kr. pr* td.land og samme dato solgte han ca. 6 td.land til. Kar
misholt gi. skole for samme pris og den 6.3.1913 solgte han parcel
len 2m til Korsholt for 18o4 kr.93 øre, samt flere småparceller til
omboende. Den 23 maj 1912 solgte han ejendommen ”Langesodde” for
22.000 kr. •
■
• •
Mikkel Larsen Sørensen solgte den 16 maj 1918 til dyrlæge Th.P.Therkildsen, Kornumgård for lo2.ooo kr., der medfulgte 8 heste, 16 mal
kekøer, 4o ungkreaturer, 1 gulv halm, ca. 5o td. roer og ca. 7o td.
sædekorn, ejendomsskyld: 60.000 kr. Mikkel Sørensen havde da alle
rede købt ejendommen som han gav navnet ”Langholtsminde”.
Dyrlægen, der var en af krigsårenes dristigste ejendomsspekulanter,
solgte den 7 august 1919 til propritær Christen Tralun, uden besæt
ning, for I80.000 kr. og lod llo.ooo kr. stå som l'prioritet, der
skulde afdrages over 5 år, køberen lånte 4o.ooo kr, i A/S Holstedbrp Landmandsbank mod 2'prioritet.

Christen Tralun solgte til propritær Chr.Frahm, Holstedbro(men her
om har jeg ikke set noget skøde), der den 31 marts 1921 solgte par
cellen 2s til Anders Andersen, Korsholt for 4665 kr. kontant og 2r
til Johannes Rasmussen, Karmisholt gi. Skole for 59oo kr. kontant
og bortforpagtede den 22 september 1921 gården til Hans Jørgen Frahm
for 3 år for 6000 kr. årlig, der betales med 5oo kr. den første i
hver måned og solgte derefter gården til Andrea Magdalene Christen
sen, der den 12 januar 1922 udstedte et pantebrev på Chr.Frahm på
13.000 kr., men papirene fik en retsanmærkning om at debitrix mang
lede tinglyst adkomst og der skyldtes llo.ooo kr. til dyrlæge .Therkildsen og 4o.ooo kr. til Holstebro Bank, se Andreas indbo 2.3.1922.
Den 15 december 1922, se 4.1.1923-33oo, blev gården stillet til
tvangsauktion, rekireret af Brønderslev Sank, der efter dyrlæge Therkildsens konkurs, havde overtaget gården, eller taget gården i bru
gelig pant oig herved opnået et driftsunderskud på 45oo kr.46 øre,
havde indsat lo kælvekvier, 24 grisepolde, 72 høns, 9 kalkuner og
5 ænder, der ikke medfulgte til køberen af gården.

Gården blev først udbudt til salg med respekt for forpagtningskon
trakten, men da ingem fremkom her,,var forpagtningskontçakten.ude
af kraft. Banken i Brønderslev overtog gården og solgte til Johannes
Seierup, der fik skødet tinglyst 4.1.1923. Banken lod loo.ooo kr.
stå som 1. prioritet. Der blev ikke dækning til en del prioriteter.
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„Johannes Seierup solgte den 2o december 1923 til handelsfirmaet
”Hjørring Maskinhandel, Chr.Winther” for 122.ooo kr«, der berigtiges ved at køberéren overtog gæld til Aalborg Bys og Omegns Spare
kasse 55.000 kr. som 1. prioritet og Ao.ooo kr. til Brønderslev
.bank som,2. prioritet og restkøbesummen 27.ooo kr, var berigtiget
på anden måde. Angående gælden til Brønderslev Bank påhvilede det
stadig sælgeren en persomlig forpligtelse. Der medfulgte 7 heste,
28 køer, 1 .kvie, 1 tyr, 16 småkreaturer, 7o svin.
Efter maskinhandlerens konkurs, blev gården atter stillet til tvangs
auktion den 5 maj 1925 ,og overtaget af A/S Brønderslev Bank, der den
18 maj 1925! skødet tinglyst 23 juli s.å. solgte til fhv. gårdejer
Viggo Nielsen og tømrermester Chr,Hjortnæs, begge Lønstrup, for
102.000 kr.
Viggo Nielsen, der var gift mqd Marie Nielsen, født Thomsen, drev
derefter gården i nogle år, men sidst i 2overne og først trediverne
kom gården atter i handlen og var en kort overgang ejet af Ole Ol
sen, hvis hustru Anna Martine Olsen, der var født den 3 februar
1886, lever enu, og ligeledes for en kort tid ejet af Oluf Sørensen,
tidligere slagter i Dybvad og senere ejendomshandler i Tårs, men om
det er i'den rigtige rækkefælge, ved jeg ikke, og efter forlydende
skulde der også havde været en Ortmann for en kort'periode,' men
hvad der vides med sikkerhed er, at O.V,Poulsen overtog gården se
nest lo juni 1932.

O.V.Poulsen solgte den 1 juli 1958 parcellerne matr.nr.^x og 2y til
Statens Jordlovsudvalg til oprettelse af statshusmandsbrug og solg
te 'den 11 januar 196o til den nuværende ejer Niels Holtet Nielsen.

2a 50.7813 m^
2t
3.8795 2u 6.1510 -

Skævevej 119

•

matr.nr.2x
Statens Jordlovsudvalg solgte den 29 maj 1959 til Kaj Nørgård Niel-'
sen, Meta Nielsen adkomst lo oktober 1985,
2x 16.3o55 n»2

Skævevej 115
Statens Jordlovsudvalg solgte den 29 maj 1959 til Kaj Sandeger Niel
sen, Matr.nr.2y mell. del.
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LANGESODDE

matr.nr.2c mfl. mell.
Mikkel Larsen Sørensen, Langholt solgte den 23 maj 1912 ejendommen,
der bestod af parcellerne matr.nr.2c 2f, til Anders Chr.Jensen for
22,000 kr., der den 18 august 1921 solgte til Marius Frandsen, Tøs
bæk Møllegård for 36.ooo kr. og købte derefter Tøsbæk Møllegård,
Marius Frandsen solgte den2 november 1922 til fhv. gårdejer Jens Kanstrup, Højholt i Torslev sogn, for 41.ooo kr., der den 22 februar
1923-3967 solgte til Peter Johannes Rasmussen, Nyborg i Skæve sogn
for 42,000 kr«, ved følgende skøde:

Skøde.
Underskrevne gårdejer Jens Kanstrup af Langesodde sælger, skøder og
endelig overdrager herved fra mig og arvinger til Peter Johannes
Rasmussen af Nyborg i Skæve den mig ifølge skøde, tinglæst 2'november 1922 tilhørende ejendom ”Langesodde” kaldet, beliggende i Skæve
sogn og betegnet og skyldsat således:

Matr.nr.2c mellemste
- 2f -

del, hartkorn o skp. o fjk. 2 alb,
7o2 -

Under overdragelsen er indbefattet de på ejendommen værende bygnin
ger og disses mur- og nagelfaste genstande, hvorunder kakkelovne,
komfurer og indmurede kedler, besætning, af fjerkræ 2o høns, inven
tarium, avlsredskaber og maskiner, mejeriredskaber, avl, afgrøde og
ildebrændsel, Endvidere medfølger sælgerens andel i Skæve Andelsme
jeri, medens sælgeren forbeholder sig overskud til dato, samt andel
og overskud i slagteriet.

Købesummen er aftalt til 42.ooo kr,, skriver fireti to tusinde kro
ner, der er berigtiget, dels ved at køberen overtager til forrent
ning fra ll'december f.å. at regne og indfrielse den i ejendommen
til dels til forhøjet rente indestående pantegæld til
a. Kreditforeningen i Viborg ifølge 3 obligationer, der hæfter med
solidarisk ansvar og statutmæssige forpligtelser
19.3oo kr.
hvoraf det afbetalte og reservefondsandelen kom
mer køberen til gode.
b. Landbosparekassen
der efter pantebogen udgør lo,ooo kr., idet præ
sterede afdrag ikke er aflæste. Sælgeren påtager
sig intet ansvar for at gælden kan forblive inde
stående hos den nye ejer.

8.25o -

14.450 -

c. Restkøbesummen
er berigtiget ved kontant betaling

42.000 kr.

Køberen overtager og tiltræder straks den solgte ejendom, der fra nu
af henligger for hans regning og risiko i enhver henseende, hvorfor
han også i ildebrandstilfælde oppebærer assurancesummerne til sta
tutmæssig -anvendelse «
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Køberen udreder KGL. skatter ag ejendommen for april termin d.å. og
fremtidig, og kommuneafgifter fra og med l'april d.å. at regne, me
dens sælgeren betaler alt tidligere forfaldent.
Omkostningerne ved nærværende skade ..bæres af parterne hver med halv
delen.

På tro og love opgiver vi værdien af den faste ejendom til 27.ooo kr.,
medens restkøbesummen er vederlag for medfulgt løsøre.
Den solgte ejendom med tilliggende og tilbehør som foran beskrevet,
skal således fra nu af tilhøre køberen Peter Johannes Rasmussen som
hans rette og lovlige ejendom med de samme herligheder og rettighe
der, byrder og forpligtelser, hvormed den hidtil har tilhørt mig,
og hjemler jeg ham det solgte på lovlig måde, hvorved bemærkes, at
køberen er bekendt med og respekterer, at ejendommen medLangholt er
under pant for bankhæftelse, at der på stamejendommen hæfter eb den
2'november 1882 tinglæst deklaration om vej og en den 29'maj 189o
tinglæst deklaration om opstemning m.m., og det fremgår ikke af pantebogen, hvorvidt disse hæftelser vedrører ejendommen, at der er en
ældre - over 2o år gammel - adkomstmangel på matr.nr.2c og at der
påhviler ejendommen servitut om vej i skøde, tinglæst 19 august 1921
Til bekræftelse med vore underskrifter vidnefast.
p.t. Dronninglund, den 14 febr. 1923

Som køber:

Som sælger:

Jens Kanstrup

Johannes Rasmussen

Til vitterlighed:

Rømer

J.A. Bo

Peter Johannes Rasmusen var gift med Marie Rasmussen, født Mortensen,
datter af afdøde sognefoged og gårdejer Thomas Chr.Mortensen, V.Bund
gård i Stagsted. Johannes Rasmussen fik skødet tinglyst den 22 febru
ar 1923 og solgte den 3 august 1939 til sønnen Alfred Rasmussen.

Alfred Rasmussen var født den 19 august 19o7 i Odense og gift med
Nelly Kirstine Rasmussen, født Jensen, født den 3 december 1911 i
Hellevad sogn, datter af Anders Chr.Jensen, senere Mellergård i Stagsted.
Alfred Rasmussen solgte den 19 marts 1973 til Poul Larsen,

2f
2c

O

22.7094 m2
2318 -
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matr.nr.2d m£l. mell.
Mikkel Larsen Sørensen, Langholt, solgte den 11 juli 19ol parceller
ne matr.nr.2d 2g 3b - den såkaldte Nymark - til ungkarl Kristian Lar
sen, Langholt, for 3oo kr. pr. tønde land, arealet var 37-j tønde land
og prisen blev 11.325 kr., der blev overflyttet 5ooo kr. af kreditfor
eningslånet på Langholt til Nymark.

Kristian Larsen mageskiftereden 9 juli 19o8 med husejer Mads Madsen
fra Øster Iskov, der er søn af husejer Søren Madsen, Kæretsminde i
Agersted.
Mads Madsen købte den 3o januar 1913 parcellen 2k fra Langholt, ca.
5 tønder land for 4oo kr. pr. tønde land og solgte den 6 april 1916
til boelsmand Søren Chr. Simonsen, Sønder Ørvad og købte derefter
Hammerværksted.

Jens Nielsen Jensen omtales 2o december 1928. V.L.Mogensen solgte
den 24 august 1929 til Holger Winther Olesen.
Holger Winther Olesen var født den 6 november 1899 i Randers, søn af
Anton Peter Olesen og gift med Astrid Elfrida Olesen, født Madsen,
født 21 februar 19o5 i Volstrup, datter af Jens Chr,Madsen. Der var
ved overtagelsen en besætning på 3 heste, 4 køer og 3o svin.
Holger Winther Olesen solgte den 13 maj 1969 til sønnen Knud Winther
Olesen, der den 21 april 1972 solgte til broderen Age Winther Olesen.

2d
2k
2q

lo.927o nf)2
2.7o85 5.7140 -
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S O L H 0 L T
matr.nr.4a mfl. mell.
Solholt var oprindelig kun een gård, men en stor gård, der i hart
korn var sat til 13 td. 7 skp. 3 fjk. 1 alb. og en skovskyld pâ 1
skp. 2 fjk. l-j alb., der senere, sandsynligvis af praktiske grunde,
blev opdelt i 2 omtrent lige store gårde, for så igen at blive sam
menlagt og i 1835 solgt til selveje.

Solholtgårdene var fæstegårde under Knudseje og den sidste fæster
af den ene af gårdene var Jens Christian Pedersen, der tiltrådte
fæstet i 1821, for en indfæstning på 15o rd. Han fratrådte fæstet
i 1831, sandsynligvis af økonomiske årsager og tilfæstede sig den
noget mindre gård ”Ny Mølle”, der også var fæstegård under Knuds
eje.
Den sidste fæster af den anden Solholtgård var Christian Pedersen,
der den lo december 1819 havde overtaget fæstet efter faderen,
Peder Laursen Witten, men her var indfæstningen 22o rd. Af besæt
ning og inventar overtog fæsteren 7 drætfærdige(tøjvante ) heste,
1 plag og 2 føl til en værdi af 248 rd., lo køer, 4 stude, 4 kvier
6 får, til værdi 184 rd. Christian Pedersen fratrådte fæstet i
1832 og herefter var begge gårdene fæsteledige og det var en dyr
spøg for godsejeren i de dage.

Ifølge en forordning af 7 februar 182o skulde godsejeren, om nogen
bondegård stod fæsteledig, betale en bøde på 2o rd. årlig til ved
kommende sogns fattigkasse, for hver tønde hartkorn der var pålagt
gården og hertil kom selvfølgelig landgilden, som han gik glib af
når gården var uden fæster.
Godsejer Carsten Andreas Færch, Knudseje søgte og fik den 15 marts
1832 tilladelse fra rentekammeret om sammenlægning af begge Solholtgården og dertil en nødvendig frist til at afhænde gården, uden at
skulde betale den før omtalte bøde for fæsteledighed.

Men det trak i langdrag med at få gården solgt. Landbrugskrisen ef
ter statsbankerotten i 1813 var vel nok over det værste, men tider
ne var langtfra gode. Selv om C.A.Færch, så vidt det kan skønnes,
slap for at betale den føromtalte bøde til kommunens fattigkasse,
slap han ikke for at svare skatter og offentlige afgifter, der for
Solholts vedkommende i 1835, så sådan ud:

117
Landskat
Kommuneafgift
9
Efter forord, af 12.1.- ' ’.'2
1827
6
Kørselskat
3
Brandpenge
Furageskat og marchpenge 3
5
Den såkaldte bankrente
Vejskat
ialt

rd. 8 sk.
- 32 - 36 —
-

oo
54
88
2o
71

—
—

148 rd.21 sk.

Carsten Andreas Færch solgte den 31 januar 1835 pr. købekontrakt
til Lars Larsen fra Linderup i Øster Brønderslev sogn, men skødet
blev først underskrevet den 1 juli 1836.
Lars Larsen døde den 7 marts 1846 af lungebetændelse, 51-j år gam
mel og enken Mette Bertelsdatter sad derefter med gården til hun
den 27 november 1856 solgte til Frederik C.F.Waagetersen, for hvem
gården i 1863 gik til tvangsauktion, begæret af Københavns Over
formynderi, der havde 22.ooo rd. stående i gården som 1.prioritet.
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Forud for auktionen var gården bleven takseret til 38.ooo rd. og
det blev oplyst, at gården efter det nye hartkorn s-tod til’ 13- td.
2 skp. o fjk. 2 alb. og gammelskatten var 95 rd. 95 sk., skovskyld
1 skp. o fjk. 1 alb., at der uden for købesummen skulde svares
rente af 5oo rd. til Frue Kirke i Aalborg, efter fundats af 19
marts 18o6 og testamente 22.april 183o, 5 % rente p.a., at gårdens
mejeri var forpagtet ud til forpagter Clasen, at de 2 tidligere
omtalte fæstere, Jens Chr.Pedersen og Christian Pedersen, havde
livsvarig brug af nogle engholme, i deres og hustruers levetid, at
der medfulgte 6 heste, 5o køer og lo får.
Ved den 3de auktion den 11 maj 1863 kl,11 formiddag, bød gårdmand
Knud Dybbro, der blev højstbydende med 27.ooo rd., næst højst var
propritær Jacob Andreas Weimann, Dahl i Torslev sogn, med 26.5oo
rd., men overformynderiet kunde ikke rent umiddelbart godtage bu
det og krævede en 4. auktion, der blev afholdt den 9 juni 1863 og
her var Knud Dybbro igen højst med sit oprindelige bud og overfor
mynderiet sagfører meddelte at såfremt han kunde stille kaution
var der intet til hindre for at der kunde udstedes fogedudlæsskøde
til ham.
Knud Dybbros fader Peder Christensen, Grimshave i Hørmested og
propritær Bertel Larsen, Eskjær i Mosbjerg, tilbød sig som selv
skyldnerkautionister. Den sidstnævnte var søn af den forrige ejer
Mette Bertelsdatter, der havde en 2. prioritet stående i gården
og enden på det blev at Mette Bertelsdatter overtog gården igen.

I )

Mette Bertelsdatter, enke efter Lars Larsen, solgte den 23 august
1866, med sønnen propritær Bertel Larsen, Eskjær, som befuldmægtig,
til forpagter Niels Petersen af Skjoldmose pr. Svendborg, for 32.
ooo rd., med 5.ooo rd. i udbetaling, der medfulgte 4 heste, 41 køer,
2 kvier, 11 får og lam, 4 vogne m.m. og 3 folkesenge med klæer
Niels Petersen solgte den 21 maj 1874 til forvalter Julius Bornemann Lundbye for 45.ooo rd., der den 28 juni 1877-15 og afl. s.d.
udstedte følgende skadesløsbrev:
Skadesløsbrev.

Underskrevne propritær Julius Bornemann Lundbye til Solholt i Skæ
ve sogn meddeler herved hr. skovrider Skrøder til Topheden til sik
kerhed for skadesløs holdelse i anledning af en for mig til gros
serer Ankerstjærne i Randers indgået kautionsforpligtelse for be
løb 6ooo kroner, skriver sex tusinde kroner, første prioritets pan
teret i det mig tilhørende indbo, nemlig:

O

2 sophaer, 2 skriveborde, 1 spillebprd, 1 sybord, 1 blomsterbord,
lo borde, 1 gyngestol, 4 lænestole, 29 stole, 1 puffe, 1 phortepiano, 15 ausul?, 8 spejle, 2 reoler med en del bøger, 9 sengeste
der, 1 vugge, 2 servanter, 6.;skabe, 1 buffet, 5 spyttebakker, 1 pi
beskab med en del piber, 3 store landkort, 4 geværer, riffel og en
del jagtregisitter, 2 store kanepiske, 1 kjørepisk, 1 ridepisk, 1
sæt ridetøj, 1 chatol, 1 komode, 1 forhejning, 2 kister, 4 hånd
lygter, 1 symaskine, 1 del pillerier, 1 ildstativ, 1 del værktøj
og redskaber af forskellige slags, 1 papirkurv, 1 baromether, 5 !,
therometer, 5 bordlamper, 3o fag gardiner, 15 fag rullegardiner, 15
rullegardinstænger, 4 fodposer, 2 stk. vadsække, 1 bjørneskinds
kanetæppe, 4 store og 6 små gulvtæpper, 1 hatsted, 1 blomstertrap
pe, en del lasser og kurve, 1 strygeklæde, 1 egetræsrulle, 3 ege
træs øltønder, 6 maltkasser, 6 store saltkar, 4 mindre, 4 ankere,
6 stk. sophapuder, 2 trerterem 16 duge, 8o servietter, 4o par lagner,

O
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66 håndklæder, 18 fuldstændige sengeklæder, 23 par pudevår, 2o viske
stykker, 3 vatterede sengetæpper, 3 hvide sengetæpper, 2 bordtæpper,
1 brødskæremaskine, 1 osteskæremaskine, 1 kødhakkemaskine, 1 kaffe
mølle, 1 proppemaskine, 1 del leer og stentøj, lo stk. jerngryder,
4 pander, 2 thekedler, 1 stor kobbergryde, 2 terriner, 3 sausskåler,
3 assietter, 4 mel og gryn tønder, 7 dusin tallerkener, 2oo stk.
tøjklemmer, 5 sæt stryggejern, 2 krumkage jern, 1 blikkasse, 1 vin
karaffel, 3o stk. vinglas, 21 stk. ølglas, 12 stk. brændevinsglas,
2 brændevinskarafler, 1 platemanage, 1 pibejern, 12 stk. porcelæins
fade, 3 rogufade, 22 par kopper, 6 sæt ildtøj, 1 kagerulle, 1 stry
gebord, 12 glaskrukker, 2 hængelamper, loo flasker, 3 vandkarafler,
4 sæt vandtøj, 2 trappestole, 6 stk lysestager, 1 del glas.og kry
stalsager, lo stk. lakerede bakker, 15 stk. knive, 5 gafler, 1 themaskiné, 2 fyrfade, 2 buddingforme, 1 sæt kaneklokker?og bjælder,
4 spinderokke, 1 garnvinde, 1 haspe, 1 pund blår, 1 lispund hør,
8 gryntønder og malttønder, 5 uldsaks, 1 havesaks, 3 vognlygter,
1 sengebund, 2 hønsebure, 2 malede havevandkedler, 1 vogntrappe, 2
presenninger, 1 barnevogn, 3 havebænke, 9 sæt dobbelte vinduer, 4o
stk. sølvskeer, 9 sølvgafler, 2 sølv totageskeer, 1 sølv kageske,
2 sølv saltkar, 1 sølv strøske, 1 sølv thesi,2 sølv servietringe,
1 plet thepotte, 1 plet kaffekande, 2 plet brødbakker, 2 plet lyse
stager, 18 stk. plet gafler, 12 stk. plet knive, 12 stk. plet skeer,
tilligemed sammes assurancesummer.
Til bekræftelse med min underskrift i to vidners nærværelse.
Nærværende i Sæby den 26 juni 1877.
Bornemann Lundbye

Til vitterlighed om underskriftens rigtighed.

S.C.Larsen

Kristiansen

Julius Bornemann Lundbye solgte den 4, skødet tinglyst den 13 marts
189o, se også 3.12.1891-16, til Hans Harald Nielsen, der den 13 no
vember 189o fik lyst fredskovsforpligtelse over 29 tønderland og
den 11 oktober 1894 solgte han parcellerne matr.nr.5k 5o_, se disse
og parcellerne matr.nr.5u, 47.78o kvr. alen og 5f 3.16o kvr. alen,
til Mikkel Peter Larsen af Vesterskov for looo kr. pr. tønde land
og 5g til Laurits Jørgensen af V.Iskov for 6oo kr. pr. tønde land.
Hans Harald Nielsen mageskiftede den 8 oktober 1896 med Christian
Gotfred Frederiksen, Bjerget i Torslev sogn, der var sat til en vær
di af 36.333 kr. og Solholt til en værdi af 71.ooo kr. og når låne
ne blev medregnet, blev der en difference på 4.666 kr.66 øre, som
Frederiksen betalte kontant. Skødet lyst 15.7.1897-6.
Christian Gotfred Frederiksen havde netop megeskiftet Løkken Vejkro
med Bjerget, der også bliver kaldt St.Bjerget, og tog så vidt det
kan skønnes ikke bopæl i 5t.Bjerget og den 4 november 1897 købte
han Hjallerup Kro og tog bopæl der. Her døde hans hustru Kirstine
Marie Frederiksen, født Jensen,den 13 august 19o2’og den 2 juli
19o3 skiftede han med børnene, ved privat skifte:

UDDRAG
af

det den 22 junu 19o3 afholdte, af skifteretten godkendte private
skifte og deling af boet efter Kirstine Marie Frederiksen, født
Jensen, af Hjallerup Kro, afgået ved døden den 13 august 19o2
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153.000 kr.oo øre
102.243 - 91 —
5o.756 kr.o9 øre

Indtægt
Udgift
IgenHalvdelen heraf tilkommer enkemanden som hans
Boeslod
Til arv
Heraf beregnes arveafgift 1 %

25.378 - o5 —
25.378 kr.o4 øre
253 - 78 —

Til deling

25.124 kr.26 øre

hvilket beløb bliver at udlodde således mellem
arvingerne :

5.583 kr.17 øre

I.Enkemanden
II.Børnene

1,
2.
3.
4.

4.885
4.885
4.885
4.885

Frederik
Marius Frederiksen,født 3o.3.1888
Thomine Marie Frederiksen
.. født 26.9.1889
Christian Helmer Frederiksen født 16.6.1893
Jens Frederiksen
født 1.3.1899
Ialt

-

28
27 —
27 —
27. —

25.124 kr.26 øre

Enkemanden ønsker dog, at hver af børnene skal have 5oooi kr., og
forhøjer derfor arven hertil, sa at børnenes arv herefter bliver
tilsammen 2o.ooo kr.

På enkemandens begæring gives der ham for hans boeslod og arv, ud
læg i boets samtlige ejendomme og ejendele, imod at han tilsvarer
arven til børnene og gælden.
Med hensyn til børnenes arvelodder, ialt 2o.ooo kr., vedtoges det
i medfør af skifteloven og dertil sig slutter ældre lovbestemmel
ser, at der til sikkerhed for arven gives børnene panteret mod
prioritet næst efter allerede tinglæst hæftelser i

I ejendommen Solholt, beliggende i Skæve sogns mellemste del og
således matrikuleret og skyldsat:
Matr.nr .4a hartk« 5 td« o skp. 2 fjk. 1 3/4 alb. gi.skat
6
o
0
1/4 5a
3
0
5b
4
1 1/4 0
3
5c
4
2 1/4 0
4
2
5d
1 1/4 5
5e
o
1
3/4 5f
o
1
1
2 3/4 5g
1
1
2
3/4 5
5h
0
1
1 3/4 5i
0
2
1 3/4 2
5L
0
2
2
1/2 0
5m
2
1
3

—

—

—

-

—

—

—

—

—

—

—

—

—

-

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

-

-

-

-

—

—

—

—

—

-

-

-

"T

—

—

—

-

-

-

—

—

-

-

—

—

-

—

—

—

—

—

—

-

-

—

—

—

—

—

-

-

-

-

—

-

—

—

—

-

-

-

—

—

-

-

—

—

-

-

—

—

73
lo
8
8
8
9
15
17
9
4
4
5

kr.51 øre
- 88
79
- 92
- 33
- 6o
- 32
- 29
78
- 77
- 61
- 13
—

—
—

-

—

—

—

—

—

med denne ejendoms bygninger med mur- og sømfast tilbehør og med
ejendommens avl, afgrøde, gødning, besætning og inventarium, avls
og mejeriredskaber, alt således som det nu er og forefindes eller
senere forøges og forbedres, så og i det således pantsattes assuran
ce. Retsanmærkning om hæftelser af enhver art frafaldes.

II. Ejendommen Hjallerup Kro matr.nr.16a Musken i Hjallerup i Dron
ninglund sogn, af hartkorn 7 skp. o fjk. 1/4 alb., gammelskat 13 kr.
85 øre, med tilhørende konge-kirke-korn og kvægtiende, med bevilling
til krohold og bevilling til at oppebære stadepenge, med bygninger
med mur- og sømfst tilbehør, samt ejendommens avl, afgrøde, gødningog inventarium, avls- og mejeriredskaber og bohave, samt kroinven
tarium af enhver slags, alt således som det nu er og foref indes,
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eller senere forøges eller forbedres, så og det således pantsattes
assurance« Retsanmækning om hæftelser af enhver art frafaldes»
III. Enkemandens øvrige ejendele, derunder også varelagret, samt
iøvrigt det hele bo.
Børnenes arv forrentes med 4 % årlig, renten et erlægge med halv
delen i hver ll'juni og hver ll'december termin, dog at forpligtel
sen til at svare renten ikke indtræder, førend børnenes opdragelse
er endt, forsåvidt enkemanden indtil den tid besørger denne og be
koster deres underhold.

Børnenes arv udbetales ikke førend børnene opnår 18 års alderen,
medmindre de betingelser ophører, under hvilket udlæget og pante
retten er givet, i overenstemmelse med reglerne i reskrift 7'februair 1794 og plakat 19 august 1823, thi i så fald ere beløbene
straks forfaldne til udbetaling, og er forpligtelsen til betaling
under alle omstændigheder således, at betalingen skal ske skades
løst, hvorhos dc. efter forordning 25'januar 1828.
Børnenes arv bliver efter lov 26 maj 1868 § 12 ikke at inddrage
under overformynderiet, men at bestyre af værgen, i hvilken hense
ende jeg undertegnede gårdejer Christen Thomsen af St.Kjærsgård
erklærer at være bekendt med, at det ifølge bemeldte lovbestemmel
se påhviler mig at føre tilsyn med de genstande, hvori der er givet
børnene sikkerhed og iøvrigt at påse, at børnenes ret ikke tabes
eller forminskes, samt n£r jeg formener, at sikkerheden forringes,
derom at gøre indberetning til skifteretten. Forandring af sikker
heden kan alene tilståes af overøvrigheden og afbetaling på arven
alene ske til skifteretten, og har værgen om enhver afbetaling over
2oo kr., at gøre indberetning til overformynderiet.

Således er dette skifte, hvoraf en ekstrakt vil være at tinglæse
som behæftende de fornævnte ejendomme, hermed sluttet, og bekræf
tes det med vore underskrifter.
Nærværende i Sæby den 22 juni 19o3.

Chr.Thomsen

Gotfred Frederiksen

Foranstående private skifte og deling godkendes herved.
Dronninglund Herreds Skifteret.

Sæby den 23 juni 19o3.
Jacobæus

Christian Gotfred Frederiksen, der var født den lo januar 1861,
giftede sig den 12 august 19o3 i Dronninglund Kirke med Rosiga
Georgide Tekla Madsen, Hjallerup, der var født den 12 august 1876,
se 2.12.1926,2139.
Chrlstiån Gotfred Frederiksen sôi^tê dën éi äO^ost iåiB til sønnéh
Christian Helmer Frederiksen for 2oo.ooo kr., ejendomsskylden var
da 115.000 kr., der medfulgte 18 heste, loo fækreaturer og 5o svin.
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Christian Helmer Frederiksen overdrog i 1924 gården til broderen
Jens Frederiksen, men hvordan og hvorledes har jeg ikke nogen
kendskab til, for der blev tilsyneladen ikke i første omgang ud
stedt noget skøde. Chr.Helmer Frederiksen overtog derefter Knivholt ved Frederikshavn, som faderen havde ejet siden 19o7.
Jens Frederiksen solgte i 1936 til Statens Jordlovsudvalg, eller
Landbrugsmisteriet, for 125.ooo kr. Solholt havde da et samlet
areal på 3o3 tønder land. Kort tid forinden havde Jens Frederiksen
holdt en besætning på lo heste, 6o køer, 2 tyre og 4o ungkreatu-x,
rer, men om besætning fulgte med i handlen er usikkert.

Statens Jordlovsudvalg udstykke herefter gården og solgte den 7
november 1938 hovedparcellen til Paludan Madsen, der den 31 okto
ber 1959 solgte til Jens Andersen.

'i 9

Vester-Solholt
matr« nr.4c

Hans Hansen, der er født den 5 december 1912 i Jerslev skole, søn
af Niels Chr.Hansen og gift med Elly Hansen, der er født 24 decem
ber 1916 i Skæve sogn, datter af Jens Jeppesen, købte parcellen af
Landbrugsministeriet i 1936 og opførte bygningerne og solgte den 2o
april 1965 til Johannes Therkildsen.

Solholtvej 9

matr.nr,4d
Landbrugsministeriet solgte parcellen til Thorvald Nielsen i 1936
(skøde 23 februar 1939) opførte bygningerne og solgte den 27 juli
1967 til sønnen Juul Nørgård Nielsen.

Damsi qlund

matr.nr.4e

Jens Chr.Kirkbak, der er født den 16 marts 19o6 i Saltum, søn af Pe
ter Kirkbak og gift med Elenora Mary Kirkbak, født Steen, født 1 fe
bruar 1912 i Vrensted sogn, datter af Chr.Steen, købte parcellen af
Landbrugsministeriet i 1936(skøde 23 februar 1939), opførte bygnin
gerne og købte den 6->maj 1953 parcellen 4£ fra Solholt.

Solholtvej 8

matr.nr.4f

Landbrugsministeriet solgte til Jens Theodor Rousing Kraglund i 1936
(skøde 23 februar 1939).

marts 1966, til Hans Mejling Møller den 28 november 1984.

Matr.nr.4h

Martin Christensen solgte den 31 maj 1977 til Preben Lehmann.

Matr.nr.4i

Ejnar Emil Pedersen solgte den 19 juni 1953 tül Hoger Manfred Nielsen.
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Matr.nr.4k
Kristian Koustrup omtalt 28 august 1941, Oluf Erling Højmark solgte
den 19 august 196o til Regnar Bertelsen, der den 18 december 1975
solgte til Hans 1*1.Nielsen.

(

Matr« nr.4p
Robert, Jens og Chr.Mellergård Jensen solgte den 6 april 1956 til
Adolf Andersen, der den 7 november 1977 solgte til Jørgen Østergård.

Lille Bundgård

matr,nr,5k mell. mfl.
Skomager Lars Nielsen, der var søn af Niels Chr.Larsen, Stagsted mark,
død 19 august 19o3 og hwstrue Bodil Marie Larsen, født Henriksen, død
6 november 19o5, købte den lo maj 1894-19 parcellen 34h af sognefoged
Thomas Chr.Mortensen, V,Bundgård for 3oo kr. og den 11 oktober s.å.
købte han parcellen 5k mellemste del, af Hans Harald Nielsen, Solholt,
areal: 5o.68o kvr. alen, prisen var looo kr. pr=. tønde land, forsåvidt angår de 45.88o kvr. alen og 8oo kr. pr. tdl. af de øvrige
48oo kvr. alen, og den lo november 19o5-22 overtog han parcellen 34i
efter sine forældre og den 28 september 1911 købte han parcellen 37c.

Lars Nielsen solgte i 1934 til Kristian Nielsen, der var født i Vrejlev den 19 juni 1895, søn af Niels Eriksen Nielsen, Srøedegård og gift
med Bertha, født Christensen, født i Rønnovshol den 25 januar 19o8,
datter af Laurits Christensen, Rønnovholms mar. Bertha Nielsen døde
den 27 september 1946.

Kristian Nielsen solgte den 14 januar 1971 til sønnen Kjeld Nielsen.

Matr.nr.5£ mell, mfl.
Jens Chr.Christensen købte ejendommen matr.nr.38f den 3 februar 1859
og døde den 16 juli 1866, efterladen sig følgende børn: Jens Jensen,
født 12.4.1836, nu Teglovnen, Christen Jensen, født 31.7.1839, Karen
Marie Jensen, født 26.3.1843, gift 27.12.1867 med Niels Chr.Jensen,
Nejsum, Niels Peter Jensen, født 19.1.1848 og Lars Chr.Jensen, født
14 oktober 185o.
I
Enken Ane Jensdatter der havde hensiddet i uskiftet bo, solgte den
21 maj 1874-19 ejendommen matr.nr.38f sydøstlige del, af hartkorn 4
skp. 2 fjk. 3/4 alb., gi. skat 3 rd. 85 sk., til sønnen Niels Peter
Jensen, for aftægten og nogle mindre summer til sine søskende.

Niels Peter Jensen købte den 11 oktober 1894-16 parcellen 5o. mellem
ste del af Hans Harald Nielsen, Solholt for looo kr. pr. tdl. areal:
23.400 kvr, alen og døde den 15 marts 1916. Enken Line Marie Jensen,
født Larsen adkomst 3o marts 1916-3oo5 og solgte den 7 september s.å.
nr.1491 til Mellergård i Stagsted, for 14.ooo kr.

Jens Peter Johansen solgte den 1 april 1954 til Johanne Henriksen,
der den 19 april 1958 solgte til Simon Nielsen.

SØNDERGAARD
matr.nr.6a mfl. mell.
Søndergård i Ovnstrup blev efter den såkaldte landmåler matrikel
fra 1688 sat i hartkorn til 6 td. 3 skp. 3 fjk. 1 alb., der efter
1844 matrikelen blev sat til 5 td. 1 skp. 1 fjk. 1/4 alb. og gam
mel skatten var 44 rd. 26 sk.
Niels Andersen, der var gift med Kirsten Christerasdatter, købte går
den til,selve je fra Knudseje den 3o juni 1835! skødet tinglyst 16
juli s.å. og den 7 november 1839! skødet tinglyst 12 april 184o køb
te han jord til. Han solgte den 24 december 184o et engstykke til
Anders Christiansen, Tuebakken og den 2o maj 1842 bortlejede han
Hytterengen til samme for livstid for 4 rd. 4 mark sølv årlig. Den
26 marts 1868 solgte han parcellen 6c til Palmersbrohus for 5o rd.
og 7c til Thomas Andersen, Karmidsig for loo rd. og den 25 maj 1871
solgte han matr.nr.47a til Ravnsholt for 4oo rd., se jordfordeling
gen, og 49h til Søren Peter Jensen, Baas for loo rd.

Niels Andersen solgte den 14 januar 1875 til Christen Jørgen Chri
stensen fra Flade for lo.4oo rd., det drejede sig om matr.nr.6a 6b
og 8c, der medfulgte 4 heste, 12 køer, 2 stude, 3 kvier, 2 kalve,
6 får, 2 svin, 8 td. rug, 3o td. havre, 16 traver havre, 1 td. kar
tofler, 4 bryggekar, 2 spande, 2 stripper, 1 øltønde, 2 dusin mæl
kefade, 1 kjærne, 1 deigtrug. Niels Andersen købte derefter parcel
len 36b fra Ny Mølle og opførte Nymøllehus. Ny Mølle var ejet af
hans søn Jens Christian Nielsen.
Christen JørgenoChristensen solgte den 16 januar 1879 parcellen
6e til Jens Chr.Ydesen(Nørlund), der er særskildt beliggende, for
looo kr., men forbeholdte sig ret til brug af en mergelgrav i 2o
år. Chr.Jørgen Christensens kone Maren Larsdatter døde den 1 juni
1884, der var 4 børn, skifte 23 juli 1885.
Den 9 januar 19o2, tinglyst 6 februar s.å. gjorde handelsfirmaet
Cloos 4 Co i Frederikshavn udlæg for et beløb på 43o kr.17 øre,
men med diverse omkostninger så regnskabet således ud:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

43o kr;17 øre
Dommens hovedstol
6 - 54 —
Renter fra 21 sept. f.å.
2o - oo —
Sagsomkostning ifølge dommen
Domsudskrift og forkyndelse
1 - 58 5
Rekvisition med stempel
oo 8 - 5o —
Befordring
3o - oo Salær for mødet
Forretningens bekostning
13 - 32 515 kr.ll øre

Chr.Jørgen Christensen var den pågældende dag rejst til Sæby og ikke
vendt tilbage, da de udbudne gæster mødte op og hans hustru erklære
de sig ude af stand til at betale det afkrævede beløb. Hvorefter der
blev gjordt udlæg i gården, der blev taxeret til 15.ooo kr. og i føl
gende løsøre:
sortbroget
gråbroget
sortbroget
—
—
gråbroget

kvie
kvie
ko
kvie
ko

3 år
7 6 7 -

loo kr
15o 13o ▼
14o loo —
12o —
14o -

1
1
1
1
1’
2
3
1
1
7
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2o
1
1
1
1
2
2
2
1
1

3
5o
7
1
3
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

hvidbroget
sortbroget

ko
ko

7 år
5 5 -

125 kr
14o —
14o —
sortbroget
kalv
6o 6o —
—
—
14o —
spæde kalve
6o sortbroget
kalv
5o —
tyrekalv
5o grise ca. 2 måneder
lo5 —
svinetønder, gi. grubegryde, 1 spanc1 2 staldlygte, 2 malkespande, 1 kest
og 1 greb
2 skovl og 1 spade
3 hjulbøre
6 lo slibestene
river
1 —
55o rød følhoppe
fuchsrød hest ca. 5 år
525
hoppeplag (åring)
3oo rødt føl
15o —
sæt seletøj
32 hakkelskiste
2o vandtrug
1 —
lo dyne, 1 pude, 1 vaar og 1 lagen
bord og 1 bænk
1 svinekar
2 piejle
3 rensemaskine
25 hakkelsemaskine
5o —
1 gi. tromle
tønder kartofler i kule
8o —
rejsefjedervogn m. 2 agerstole
15o hjulbør
4 sold og 1 skæppemål
4 kurv, 1 kost og 1 rive
1 engelske hartrer
4o træledharver
12 6o jernplove
gi. høvlebænk
3 håndbør
4 —
ca. 5o.ooo stk. tørv
15o —
15 gæs
høns
5o hvide og 1 sort får
16o —
slåmaskine
2oo —
arbejdsvogne
6o 95 slæde
høleer med drag
8 hyppejern og 1 tørvespade
3 6 svinehæk
75 gi. kassefjedervogn
møgbør
4 lang kule med ca.4oo tdr. roer
32o kort - loo 8o —
rødblisset gi svensk hoppe
3oo 2o stueuhr
lo bord og 3 træstole
hængeskab
15 lænestol
3 —
chatol
3o —
-

Il -i
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Christen Jørgen Christensen mageskiftede den 15 december 19o4 med
Jens Chr.Jensen fra Sønder Hjabelund i Tårs sogn. Søndergård ansat
tes til 25.000 kr. og Srd.Hjabelultd til 13.ooo kr. Jens Chr.Jen
sen solgte den 31 marts 191o ca, 23 tønder land, af den del der lig
ger syd eller øst for Jerslevvejen, til Anders Chr.Frederik Ander
sen for 5ooo kr, og den 27 juni 191o, lyst 12.1.1911 solgte han par
cellerne 6b 6k til sønnen Jens Ditlev Jensen, til oprettelse af ejen
dommen ”Ovnstruplund” og den 12 november 1914 solgte han parceller
ne 6i 8c til Udstykningsforeningen for Hjørring Amt, værdi looo kr.

Jens Chr.Jensen solgte den 2o juni 1918 til svigersønnen Christian
Jensen for 5o.oookr., der medfulgte 5 heste, 12 malkekøer, 15 ung
kreaturer og ca. 3 læs halm og der var da ca. 73 tønder land tilba
ge .

Christian Jensen var født den 13 november 1891 i Hellevad sogn, søn
af Ole Andersen Jensen og gift med Kathrine Marie Jensen, der var
født den 7 maj 1894 i Tårs sogn, datter Jens Chr.Jensen. Den lo marts
1927 registreredes og vurderedes følgende løsøre:

9
9
4
2
2
16
18
1
1
1
1
..1
2
3
4
4oo
2
1

malkekøer
18oo kr
ungkreaturer
8oo —
heste
12oo —
søer
15o —
søer med 18 grise
25o —
polde
8oo —
smågrise
3oo slåmaskine
loo rensemaskine
5o —
tærskemaskine
75 —
hakkelsmaskine
4o —
hesterive
35 —
enkelte og 1 dobbelt plov
75 —
harver
5o —
transportspande
4o 4oo tdr. roer i kule
arbejdsvogne
2oo loo' arbejdsfjedervogn
småredskaber
5o —
25 høns
75 —

Kathrine Marie Jensen solgte den 14 december 1962 til sønnen Jens
Evald Jensen.

6a
6n
8h

34.7841 m2
2.5122 1.5oo8 -
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OVNSTRUP LUND

matr.nr.6b mfl.
Jens Chr.^ensen, .Søndergård, solgte den 27 juni 191o! skødet ting
lyste januar 1911-14o parcellerne .matr,nr.6b 6k til sønnen Jens Dit
lev Jensen for 65oo kr.
Jens Ditlev Jensen var født i Mylundshus, Jerslev sogn, Børglum Her
red den 17 december 1886 og gift i Vrå Valgmenighedskirke den 7 ok
tober 191o med Elenora Kristine Andersen, født i Guldager hede, Vrejlev sogn den 26 november 1882.

Jens Ditlev Jensen købte den 26 marts 1914 parcellen 6L fra Sønder
gård for' 4ooo kr. og solgte den 17 juni 1915 parcellen 6o til Heden
for lloo kr.
Eldan Laurits Christensen solgte den 1 november 1957 til Jørgen Ras
mussen.
3.7110 .m2
6b
6k
7.0939 6L
7.2812 1.0196 IL

(
Skævevej loo

matr.nr.6m mfl.
Enke Ane Mathilde Poulsen købte den 17 december 19o3-llo fra Nørgård,
det hus hun havde i forpagtning efter sin afdøde mand Anders Nielsen
af Ovnstrup hede, for 6oo kr., matr.nr,8e, og solgte ddn 19 april
19o6-54 til Anders Christian Fred. Andersen, samme sted, for gælden
til husmandskreditforeningen på looo kr. og lidt aftægt.

Anders Chr.Fred. Andersen købte den 31 marts 191o ca. 23 tønder land
fra Søndergård, matr.nr.6m for 5ooo kr. og solgte tilsyneladen til
Kristen Fjeldgård Nielsen, der den 26 februar 1914-2623 solgte til
arbejdsmand Niels Adolf.Nielsen, Dybvad, for 11.5oo kr., der den 29
september 1921-1753 solgte til Niels Chr. Helmer Christensen, Hjør
ring, for 18.000 kr.

Frode Jensen, senere Gravensminde ved Lendum, er omtalt 27 januar 1947.
Aksel Kammersgård solgte den 1 marts 1965 til Hans Egon Sørensen,
(

6m
8e

9.7761 m2
1.5o76 -

Hjørnebo
Frode Jensen solgte den 5 september 1956 parcellen til Verner Chr.
Pedersen.

PALMERSBRO

matr.nr.6c m£l.

~

A

•

Anders Hansen, der var født i Dronninglund sogn i 1793, købte par
cellen matr.nr.7b den 3 oktober 185o og døde den 17 november 1861.
arvingerne overdrog den lo juli 1862 ejendommen, der da var kaldet
Palmersbrohus, til sønnen Hans Chr.Andersen, værdi 5oo rd.
Hans Chr.Andersen, der var tømrer og havde deltaget i 3'års krigen,
overdrog den samme dag ejendommen til Jacob Chr.Larsen, der den 26
marts 1868 solgte til Anders Jensen for 5oo rd., der s.d. købte par
cellen 6c fra Søndergård for 5o rd. og solgte den 22 august 1872
til Thomas Peter Nielsen, der var søn af Niels Andersen i Søndergård,
for 7oo rd.

Thomas Peter Nielsen mageskifter den 17 maj 1877 med Hans Christian
Nielsen af Fuglsang i Vrejlev sogn, men forinden havde han solgt
parcellen 17d til faderen Niels Andersen, nu Nymøllehus matr.nr.36b.
Hans Chr,Nielsen solgte den 3o august 1877 til Jens Nielsen, der døde
14 november 1885 og enken Karen Christensdatter solgte den 28 novem
ber 1889 til sin tilkommende svigersøn Morten Peter Pedersen for 185o
kr«, iberegnet aftægt. Karen Christensdatter døde den 23 juli 191o.

Morten Peter Pedersen solgte den 2o august 1891 til Kristian Kristen
sen, der den 1 februar 1894 mageskiftede med Niels Chr.Albertsen,
^lgårdsodde, matr.nr.15c, der den 26 juni 1919-874 købte ejendommen
48s Palmersminde fra Ørvad, se nr.18, for 95o kr., med det på ejen
dommen værende hus.
Niels Chr.Albertsen solgte den 14 august 1919 til sønnen Johannes
Emanuel Albertsen for 9ooo kr., der den 6 maj 1925 købte parcellen
44f fra Ravnsholt for 375o kr.
Johannes Emanuels Albertsen var født i Torslev sogn den 3o marts 1887
og gift i Skæve Kirke den 27 oktober 1917 med Amanda Marie Pedersen,
der var født den 26 oktober 1892 i Jerslev sogn.

Ejnar P. Kr. Jensen er omtalt lo oktober 1936 som ejer af Palmersbro.

Gunnar Christensen købte omkring 1957 og solgte den 2 oktober 197o
til Bent Stricker, der den 16 december 1985 solgte til Edel Leth
Nieken.
6c 1.2939 m2
7b 4.5631 44f I.0800 -

N1 0 R L U N D

matr.nr.6e m£l.

•

°

’

Jens Christian Ydesen købte den 19 marts 1868 parcellerne matr.nr.8d
og 49b fra Nørgård for 65o rd., til bebyggelse og den 16 januar 1879
købte han parcellen 6e fra Søndergård for looo kr.

Jens Christian Ydesen døde den 21 november 1881 og enken Mariane Gilliamsdatter skiftede den 25 maj 1882-7 med sine 6 børn og fik adkomst
den 8 juni s.å. og’gav den 15 december 1892 sagfører N.K.Kristiansen
i Sæby fuldmagt til at sælge, da hun agtede at rejse til Amerika, men
da havde Carl Johan Jørgensen fra Voldbro allerede en købekontrakt
på ejendommen fra 25 juni 1892 for 75oo kr., men fik først tinglyst
skøde den 7 januar 19o4.

Carl Johan Jørgensen solgte den lo maj 1917 til sønnen Niels Hørby
Jørgensen for 18.ooo kr.
Børge Johs. Jensen solgte den 12 september 1972 til Marinus Jensen.
"6e
8d
49b

3.9ol5 m2
8.3o9o 3.8744 -

Matr« nr.6r
Husfæster Carl Christian Christensen af Ovnstrup hede døde den 1 marts
1897, 53 år gammel, efterladen sig hustruen Ane Kirstine Thomsen og
5 myndige børn.

Enken Ane Kirstine Thomsen købte den 16 juli 19o8-29 parcellen 8i
fra Nørgård for 5o kr., hun havde 55c, en ældre lejekontrakt fra 16
september 188o er ikke slettet.

Ane Kirstine Thomsen, der da opholdte sig på Albertinesminde, solgte
den 26 november 19o8-23 til Jens Andreas Andersen fra Sønder Guldbæk
for 15oo kr., der den 18 februar 19o9 solgte til Niels Peter Pedersen.
Dagny Pedersen solgte den 12 juni 1953 til Peter Jensen, der den 2o
marts 1959 solgte til John Sørensen.

6r 556 m2
8i
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SKÆVEBRO

matr.nr.7a mfl. mell.
Jacob Andersen købte ejendommen, der da blev kaldt Brohuset, fra
Knudseje den 21 december 1854 og udstedte s.d. en panteobligation
til jomfru Henriette Glerup på 25o rd. Ved skifte efter hende den
14 august 1857, blev det bestemt at obligationen skulde tilfalde
de fattige i Skæve sogn. Mageskiftede den 6.november 1879 med Søn
dergård med et lille stykke jord og fik matr.nr.6d i stedet og gav
2oo kr. i bytte.
Jacob Andersen døde den 23 oktober 189o og hustruen Mette Christine
Christensdatter var død den 4 maj 1888 og svigersønnen Anders Chr.
Christensen, der var gift med afdødes datter Jørgine Jacobsen, over
tog ejendommen den 27 november 189o.

Anders Chr.Christensen mageskiftede den 1 oktober 1896 med Mads Pe
dersen, Ålgårdsodde mark, matr.nr.15b mfl. og giver 5ooo kr. i byt
te.
Mads Pedersen solgte den 5 juli 19oo til lærer N.S.Nielsen i Hugdrup for 25oo kr., der den lo april 19o2solgte til landpost Harald
Jens Laurist Larsen for samme pris.
Den 5 april 191o, lyst 25 au
gust 191o, mødte kongens foged op og afkræved Jens Larsen for et
beløb på 55 kr.46 øre og da han ikke så sig istand til at betale,
blev der gjordt udlæg i ejendommen, der også der blev kaldt ”Bro
huset” og vurderet til 28oo kr., med 2 kakkelovne, komfur og grube
kedel, ejendommen var ansat for hartkorn 1 skp. 3 fjk. 1 alb. og
3 fjk. 1 1/4 alb. og ligeledes blev der gjordt udlæg i følgende
løsøre ••
1
1
1
1
1
2
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
2
1
1
3
1
1

skimlet hest
sortbroget ko
sortbroget kvie
sortbroget kalv
rive, 1 spade, 2 grebe
skovle, 1 stige og 1 plejl
defekt trillebør
tohjulet vogn
transportspande
høns
klædeskab
bord
puf
stole
vækkeuhr
lampe
defekte stole
gi. bord
spejl
gryder og 1 kaffekande
spand og en sie
pande og 1 vaskebrædt

15o
75
5o
15
2
2
1
8
4
4
8
2
o
2
2
o
1
1
1
2
0
1

kr • oo
—
oo
— oo
— oo
- oo
- oo
- oo
- oo
- oo
- oo
— oo
- oo
- 5o
- oo
- oo
5o
— oo
- oo
- oo
- oo
5o
- oo

øre
—
—
—
—
—
—
—
-

Harald Jens Laurits Larsen købte den 8 april 1915 parcellen matr
8f med påstående hus af Frederik Chr,Ja cobsen, der havde købt hu
set den 27 juni 1912, for 38oo kr. og den. 29 august 1918 købte han
parcellen 55d fra Brohuset for 2ooo kr., der var et areal på 7117o
kvr. alen.
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Harald Jens Laurits Larsen solgte den 26 februar 192o til grd.Jens
Peter Albertsen, Nr.Hytten for 22.ooo kr. og >købte -derefter Nr.Hyt
ten. Den 2 februar 1923, lyst 15 mart s.å. gjorde Skæve Brugsforening udlæg i ejendommen for følgende beløb:

Det af udskriftens opgjordte beløb 5o2 kr.93 øre
Mødesalær
35
- oo Befordrig
2o
- oo Forretningens bekostning
13
- oo -

1.
2.
3.
4.

57o kr.93 øre
Rekvisitus blev personlig antruffen, afkrævet det opgjordte beløb,
som han erklærede sig ude af stand til at betale. Derefter blev re
gistreret og vurderet den rekvisitus tilhørende faste ejendom:
Matr,nr,7a mellemste del, Skæve sogn, hartkorn 1 skp.3 fjk. 1 alb.
0-3li 1-32| o o 1/4 -

med påstående bygninger, med mur og nagelfaste genstande m.v. der
vurderes til
12.000 kr.
1
1
1
1
1
lo
1
4
1
1
1
1
1
1

sort russisk hest
hvid russisk hest
gris
gris
arbejsvogn
høns
plov og 1 harve
sortbrogede køer
spædekalv
gris
får
rejsefjedervogn
rensemaskine
hakkelsmaskine

15o
18o
12o
5o
loo
3o
4o
looo
15
loo
5o
175
35
35

-

Q

Jens Peter Albertsen solgte den 6 september 1923 til Anton Johan
Christensen fra Helium for 17.25o kr., der købte matr.nr,6g den
25 oktober 194o af Kathrine Marie Jensen, Søndergård.
Efter Anton Johan Christensens død kom ejendommen ved skifterets
attest til enken Éfegmar Christensen den 8 marts 1977, der samme
dag overdrog til Poul Christensen, Johanne Christensen og Marie
Amalie Christensen.

7a
6d
8f

O

2.2165 ip2
469o 2.7188 -

O

NØRGAARD

matr.nr.8a mell.
Nørgård blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 2 td. 5 skp.
o fjk. 2 1/4 alb, og gammel skatten var 16 rd. 68 sk.
Nørgård i Ovnstrup var fæstegård under Knudseje og var fra omkring
177o fæstet af Peder Nielsen, der omkring århundreskiftet overlod
fæstet til sønnen Anders Pedersen, der omkring 1828 overlod fæstet
til sønnen Svend Andersen.

Svend Andersen blev gift med Mette Mortensdatter, der døde den 3o
november 1833 og Svend Andersen giftede sig den 11 april 1834 med
den 21 år gamle Dorthe Thomasdatter, datter af Thomas Laursen, Hyt
ten, nu Srd. Hytten.
Svend Andersen købte gården til selveje af Carsten Andreas Færch,
Knudseje, den 16 juli 1835 og døde den 3 august 1849 - 49 år gammel,
efterladen sig 7 børn.

Der blev holdt skiftesamling efter Svend Andersen den 3o oktober
1851 og den 5 december samme år giftede Dorthe Thomasdatter, der nu
var 39 år gammel, sig med den 26 år gamle ungkarl Anders Chr.Jensen
fra Baas, søn af grd. Jens Sørensen, Béas.
Anders Chr.Jensen fik vielsesattesteni tinglyst som adkomst til går-r
den den 27 januar 1853 og solgte den 19 marts 1868 parcellerne matr.
nr.8d 49b til Jens Chr. Ydesen(Nørluhd) til bebyggelse, for 65o rd.
og mageskifter den 4 december 1873 med Jens Peter Poulsen, Bollehøj
og modtog en kontant byttesum på 14oo rd.

Jens Peter Poulsen solgte den 8 januar 1885 til Ludvig Pedersap,der
den 7 maj 19o3 solgte parcellen 8t, den nordre halvdel af den søndre
eng, til Karmisholt gi, skole for 21 37 kr.
Ludvig Pedersen mageskiftede den 16 maj 19o7 med boelsmand Ole Ander
sen Jensen, Nr. Haine hede, Biersted sogn. Nørgård ansattes i værdi
til 22.000 kr., der medfulgte 7 køer, 5 stk. ungkreaturer, 1 kalv,
2 heste, 3 får og 5 svin.
Ole Andersen Jensen solgte den 24 november 191o til husejer Niels
Christian Alfred Andersen, Mølholm for 21.ooo kr. og flyttede til
Manna, men beholdte tilsyneladen parcellen 8k, som han den 13 marts
1913-2475 solgte til Udstykningsforeningen for Hjørring Amt for 4oo
kr.

Tvangsauktion 8 juni 1926 og her købt af købm. Rødbro Schyte, Dybvad,
der fik fogedudlægsskøde udstedt 7 oktober 1926 og solgte den 14 ok
tober s.å« til Niels Peter Jensen, hidtil Mølbak, for 36.437 kr.
Herefter er ejerforholdne lidt usikre. Jens Kronborg Koldkjær over
tog Nørgård i forpagtning i 1934 og som ejer i 1936. Han var var
født den 26 april 19o8 i Aaby sogn, søn af Kasper Jensen Koldkjær
og gift med Ella Oline Koldkjær, født Christensen, født 4 juli 19o6
i Fjerrislev sogn, datter af Svend Christensen, der var ved overta
gelsen en besætning på 2 heste, 8 køer, 4 ungkreaturer og lo svin.
Jens Kronborg Koldkjær, der var sognefoged,
til Kristen Kjær Kristensen.

8a 26.4699 m2
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solgte den 19 juni 1954

OVNSTRUP

matr.nr.8b
Ejendommen er udstykket fra Nørgård på et tidligt tidspunkt. Den
(
første ejer vi hører om er Jens Jensen, der var født i Hellevad sogn
i 178o og gift med Maren Thomasdatter, der var født i Emb sogn i 1784.

Jens Jensen solgte den 7 maj 185o! skødet tinglyst 3o maj s.å. til
sønnen Frederik Jensen Og kom på aftægt, men døde den 21 maj s.å. og
enken Maren Thomasdatter døde den lo oktober 1856.
Frederik Jensen, der var gift med Mariane Andersdatter, solgte den
4 maj 1893 til sønnen Anders Chr, Frederiksen, der var gift med Ane
Christine Frederiksen, født Larsen. Han lånte den 18 december 19o285 et mindre beløb af "Knudsejes Legat for de fattige i Skæve sogn”.

Ane Christine Frederiksen, født Larsen, døde den 9 oktober 19o9, en
kemanden skifter den 27 marts 1913-255o med 8 børn og solgte den 27
april 1916 parcellen 8L til Brohuset for looo kr,, ca. lo skæpper
land.

N.Frederiksen solgte den 17 oktober 1929 til Henry(Ford) Vesterskov
Kristensen, der var født den 24 september 19o8 i Brønden, søn af Kr.
Johan Kristensen og gi ft mined Amalie Kristensen, født Kristiansen,
født 1 april 19o9 i Smidstrup sogn, datter af Frantz Johan Kristian-r
sen.
Henry Kristensen købte den 13 november 1941 parcellen matr.nr.14i
af Rigmor Bolette Jørgensen og solgte den 3o september 1976 til Ej
ler Christensen, St. Spånheden.

Molb ierahus
matr.nr.9a

Niels Andersen, Søndergård købte fra Knudseje den 6 juli 1835, note
ret ejendomsdom som adkomst for Jens Evald Jensen, Søndergård den
27 maj 1975.
9a 9413 m^

,

OVNSTRUP

HEDE

matr.nr.lob mell.
Ejendommen består af en sammenlægning af de 2 små ejendomme der var
skyldsat under matr.nr.lo og 11 Skæve sognæ mellemste del og skifte
vis omtalt som Ovnstrup hede eller Hus i Molbjerg.
Niels Andersen, Søndergård købte den 21 december 1865 ejendommen matr.
nr.11 fra Knudseje, også matr.nr.49f og solgte den 11 december 1873
til Erik Jensen, Ovnstrup hede, for 15o rd., der den 23 december 188o
solgte til ugifte Mette Marie Jensen, der den 17 maj 1888-29 og 3o
solgte til Peter Martinus Thomsen for 4oo kr. kontant + aftægt, måt
te ikke sælge sålænge Mette Marie Jensen levede.
Peter Martinus Thomsen købte den 16 marts:1893-11 ejendommen matr.
nr.lo af Johannes Henckel, Knudseje for 5oo kr., også matr.nr.49e
og sammenlagde de 2 ejendomme.

Peter Martinus Thomsen solgte den 21 december 1897! skødet tinglyst
2o juni 19ol til Søren Peter Jensen, Baas for 2ooo kr., der den 23
juli 19o3-21 solgte til Martinus Olsen fra Volstrup for 295o kr.
Martinus Olsen døde den 26 august 1924 og enken Ane Sine Petrine
Olsen, født Nielsen fik adkomst lyst 2 oktober 1924 og solgte den
2o juni 1945 til sønnen Niels 01sen(står ganske vist i Tingbogen
som Marie Petrine Olsen).

Efter Niels(Molbjerg) Olsens død fik Chr.Nielsen og 3 andre arvinger
adkomst ved skifteretsattest den 5 juli 1974 og solgte samme dag til
Lola Poulsen, der den 13 juni 1979 solgte til Ulla Henningsen og hen»
des moder Annalise Henningsen, men samtidig købte Chr. Huus, Baas,
det meste af jorden, der fik matr.nr.loa og ejendommen er skyldsat
under lob.

E D E N
matr.nr.12 mfl.
Peder Kristensen, Knudseje, bortfæstede fra den 1 maj 189o ejendom
men til Thomas Chr.Thomsen for 49 år og for 5o kr. årlig, hartkorn
2 skp. 1 fjk. 1/4 alb. gi. skat 3 kr.41 øre, arealet var omregnet i
nutidsmål 3.9358 m ., se 2o,2,189o-14 og 22.12.1892-29.
Thomas Chr.Thomsen købte ejendommen til selveje fra Knudseje den 1
marts 19o7, skødet tinglyst 27 februar 19o8-25, for 5ooo kr., også
55a mell., og købte den 17 juni 1915-436 parcellen 6o_ fra Ovnstrup
lund for lloo kr.
Kristen Aakjær Larsen omtalt 24 maj 1939. Jørgen Vejby Nielsen solg
te uden 13 februar 197o til Finn Jensen.

BROHUSET
matr.nr.13 mfl.

Anders Chr.Frederiksen købte den 15 marts 19o7, skødet tinglyst 27
februar 19o8-3o, det såkaldte ”Smedens Hus”, matr.nr.13 og 55b, fra
Knudseje for 2ooo kr. og solgte den 3o maj 1912 til Peter Chr.Thom
sen, der havde sin fader Thomas Chr.Thomsen, Heden, som kurator for 4ooo kr.
Peter Chr.Thomsen købte den 27 april 1916 ca. lo skæpper land, matr,
nr.8L fra Ovnstrup for looo kr. og den 24 maj 1917 købte han par
cellerne 6p 8m for 2ooo kr, og solgte den 29 august 1918 en særskildt
beliggende parcel matr.nr.55d til ejendommen Skæve Bro for 2ooo kr.
og solgte den 3o oktober 1919 til grd. Jens Kristiansen, Mellergård
i Stagsted for 13.35o kr., der den 22 november s.å solgte til Jens
Kristian Sørensen.
Både den 23 november 1922-2815 og den 3 januar 1924-2810, blev der
gjordt udlæg i ejendommen,
der i 1922 var vurderet til 75oo kr. og
i 1924 til lo.ooo kr. Desuden blev der gjordt udlæg i løsøret, der
stort set var det samme. Ctfen 3 januar 1924 gjorde købm. P.Hansen,
Dybvad udlæg for følgende beløb:

1 • Det på udskriften opgjordte beløb 83 kr. 16 øre
oo —
2 . Mødesalær og andel i befordring
10 —
3 • Forretningens bekostning
6 —
4o —

Ialt

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

broget russisk hest
rød ko
sort- og hvidbroget ko
tom so
tom so
arbe jdsvogn
transportspand
hakkelsmaskine
roeskærer
tærskemaskine
plov
harve
gig
sæt seletøj

99 kr. 56 øre

15o
2oo
25o
15o
^loo
loo
5
5o
5
5o
25
2o
15
lo

kr.
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
-

Jens Kristian Sørensen solgte den lo april 1924-97' til Chr. Christe nsen fra Hugdrup for 13.8oo kr.
Jens Kristen Sørensen solgte den 18 oktober 1941 til Chr.Peter Chri
stensen, vurderet til brandforsikring d.d.
Kristian Martinus Jensen solgte den 18 marts 1955 til Kaj Christen
sen.

Z3

B Y R D A L

matr.nr.14a m£l. mell.
Byrdal blev efter den såkaldte landmålermatrikel fra 1688 sat i hart
korn til 4 td. 1 skp. 1 fjk. 1 alb., der efter 1844 matrikelen blev
nedsat til 3 td. 2 skp. 3 fjk. o alb. og gammel skatten var 28 rd.48
sk.
Byrdal var fæstegård under Dybvad Hovedgård og var fra omkring 1836
fæstet af Poul Jensen, der var født i Skæve sogn i 18o3 og gift med
Maren Bertelsdatter, der var født i Jerslev sogn i 1812. Deres søn
Berthel Christian Poulsen købte gården til selveje den 5 januar 1875!
skødet tinglystil3 januar 1876 for lo.ooo kr. Foruden matr.nr.14,
hørte parcellerne 48L 49d også til gården.
Efter Berthel Chr.Poulsens død sad enrfken Karen Marie Hansen med går
den til sin død den 9 december 1899. Hvorefter den ugifte datter Ma
rie Poulsen overtog gården og solgte den 8 november 19oo til forval
ter Gregers Jørgen Jørgensen, Dybvad, for 2o.75o kr.

Skæve sogns kirkebog udviser, at Gregers Jørgen Jørgensen, født i
Kringelholt i Hørmested sogn den 31 juli 1873 og Rigmor Bolette Hald,
født i Råholt i Skæve sogn den 12 oktober 1877, blev gift i Skæve
Kirke den 13 september 19ol, men havde forinden oprttet følgende så
lydende ægtepagt:
Ægtepagt oq Testamente.

Vi undertegne gårdejer Gregers Jørgen Jørgensen af Byrdal og Rigmor
Bolette Hald af Hugdrup, der agter at indgå ægteskab med hinanden,
opretter herved, sidstnævnte med kurator Jørgen Hald af Hugdrup, føl
gende ægtepagt.

1.
Alt vort indbo og bohave, , møbler, senge, sengeklæder, køkken- og
spisekammerinventarium, hvoraf særlig fremhæves:
3
2
1
1
4
4
1
1
6
12
1

6
3
1
1
1
1

nye.senge med sengeklæder, tæpper og forlæggere 375 kr.
senge med sengeklæder a loo kr.
2oo egetræsmalet buffet a 65 kr,
65 sofa med blomstret betræk
4o stole - a 8 kr.
32 træstole a 3 kr.
12 kommode
24 klædeskab
2o gardiner til hele stuehuset
35 9
duge
2o servietter
6brødskærer, 1 kødhakkemaskine, 1 hakkebrædt, 4
jerngryder, 1 stegepande, 1 æbleskivepande og
øvrigt køkkeninventarium. Fuldstændig spisekam
merinventarium, derunder 3 dusin tallerkener, 4
stegefade, kopper m.m.m.
2oo kar, 4 spande i bryggerset
3o saltkar
2o spisebord med 3 plader
4o rundt egetræsmalet bord
2o sovekammerbord
lo skrivebord
2o -

X

1
2
1
lo
18
12
18
1
lo
1

langt bord i folkestuen og 2 bænke
lamper
servante
par lagner
pudebetræk
vidskestykker
håndklæder
symaskine
skilderier
damelommeuhr m. guldkæde

15 kr
2o 15 5o 25 6 18 4o 2o 5o 1428 kr.

skal være Rigmor Bolette Halds særeje og således være Gregers Jør-i
gen Jørgensen og hans kreditorer uvedkommende og.skal det samme gæl
de om de genstande, der fremtidig anskaffes til fornyelse eller kom
plettering af vort indbo, medmindre det godtgøres, at anskaffelsen
er sket for mandens eller fællesboets midler.

2.

Samtlige de brudegaver vi i anledning af vort bryllup måtte erholde,
skulde også selv om de nærmest ere at anse som skænkede Gregers Jør
gen Jørgensen, være Rigmor Bolette Halds særlige og udelukkende ejen
dom.
3.

Med forestående ægteskab for øje træffer vi derhos følgende testamen
tariske bestemmelser:

Når en af ved døden afgår uden at vi efterlader os livsarvinger, da
skal den længstlevende være den førstafdødes eneste og unervisalle
arving og således uden skifterettens mellemskomst kunne overtage det
hele bo.
Skulde jeg Gregers Jørgen Hald afgå ved døden før Rigmor Bolette Hald
og vi skulle efterlade os børn, da tillæger jeg hende den samme ret
til at forblive hensiddende i uskiftet bo med disse hvad enten de er
myndige eller umyndige, som ifølge loven tilkommer mig,

4.
Nærværende ægtepagt vil være at tinglæse ved vort Værneting i Dron
ninglund Herred.

Fpr det stemplede papirs skyld bemærkes, at hvad der er holdt uden
for ægteskabet ikke overstiger 2ooo kr, og at vor samlede formue
hvorover der testeres ikke andrager 8ooo kr.
Hugdrup den 9 september 19ol.

Gregers Jørgen Hald

Rigmor Bolette Hald

Som kurator:
Jørgen Hald.

Vi undertegne bevidner herved under eds tilbud, at vi i dag som sær
lig tilkaldte testamentevidner har været tilstede i gårdejer Jørgen
Halds hjem i Hugdrup og at Gregers Jørgen Jørgensen og Rigmor Bolette

Hald - sidstnævnte med kurator Jørgen Hald - der ere os personlige
bekendte der have underskrevet foranstående ægtepagt og testamente
i en tilstand, hvor de være deres fornuft fuldkommen mægtig,
Hugdrup den 9 september 19ol.
Hans K,Pedersen

Peter Chr,Kirkegård

gårdejer, Boller

forpagter,

Boller

Kuratorbeskikkelse fulgte sålydende:
Til
Dronninglund Herreds Skifteret.

Undertegnede Rigmor Bolètte Hald af Hugdrup, der er født den 12 ok
tober 1877 beder herved min fader gårdejer Jørgen Hald af Hugdrup
beskikket til kurator for mig,
Hugdrup den 9 september 19ol,

Rigmor Bolette Hald.
Undertegnede gårdejer Jørgen Hald af Hugdrup er viltg til at påtage
mig ovenstående kuratel,

Hugdrup den 9 september 19ol.
Jørgen Hald,

Deklaration om fredskov over 18 tønder land tinglyst 1 maj 19o2-6,
Gregers Jørgen Jørgensen solgte den 24 april 1944 til sønnen Holger
Hald Jørgensen,
14a 37.3540 m2
8p
17oo -

Blaakilde

matr.nr.14b mfl,
Peder Sørensen, der havde matr,hr,14d fra 16 august 1888, købte den
6 juni 19ol-22 et hus faderen Søren Peter Christensen havde opført
på hans jord i 189o, for looo kr.
Jørgensen, Byrdal solgte den 1 marts 1923-4o43 parcellerne 14b 14c
14d 14e til grd. Ditlev Jensen, Ouenstruplund, med bygning, for 8.
ooo kr,

Blaakilde Mølles fabrik i København købte noget af J, Kyed den 18
april 194o og den 22 juli s.å, købtes en del parceller fra Byrdal.
Fra 28 november 1978 navnet ”KRONJYDEN".

Blaakildevej 14
matr.nr.14h
Carl Mortensen solgte den 22 december 195o til Valdemar Pedersen,
der den 3o april 196o solgte til Hans Peter Christiansen. Margaret
Om Christiansen 29 januar 1982.
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Lille Aalgåardsodde
matr.nr.15b mfl.
Niels Christian Ottesen, der var en søn fra Algårdsodde, fik skøde
på jorden den 19 december, 1861, tinglyst 9 januar 1862, hartkornet
var 1 skp. 1 fjk. 2 3/4 alb. og gammel skatten 1 rd. 86 sk.
Niels Christian Ottesen solgte den 11 januar 1877 til Jens Chr. An
dersen, der solgte til Mads Pedersen, der den 1 oktober 1896-8 mage
skifter med Anders Chr.Christensen, Skævebro og fik 5ooo kr. i bytte.
Købte den 15 april 19o9 en eng matr.nr.44e for 13oo kr. af Christen
Jensen.

Anders Chr«Christensen døde den lo december 1915 og enken Jørgine
Christensen, født Jacobsen fik lyst adkomst den 4 maj 1916, men døde
den 7 maj s.å. Sønnerne Jacob Chr.Christensen og Martin Jacob Chri
stensen ovrtog den 8 juni 1916-47o og solgte den 11 januar 1917-2926
til Otto Jensen af Bolle for 17.25o kr.

Otto Jensen døde den 9 maj 1918 og enken Marie Kristine Jensen, født
Mikkelsen fik adkomst den 22 august s.å. og skiftede den 26 marts
1925-2786 med børnene Mogens Peter Jensen og Anna Marie Jensen og da
stod Otto Jensen omtalt som død 9.6.1918.
Enkefru Marie Kristine Jensen købte den 21 februar 1925 parcellen
44d fra Ravnsholt for 375o kr., men hun måtte havde giftet sig igen,
for skødet blev udstedt den 6 maj 1926-411 til Jacob Gotfred Jensen.
Gunnar Holbæk Thomsen købte den 1.januar 1954.
15b 17.0523 m2
44d

A-,A L GÅRDSODDE
matr.nr.15a m£l. mell.
Ålgårdsodde blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn ciL2 td. 6 skp.
o fjk. 1^ alb, og gammel skatten var 2o rd. 56 sk,

Otto Nielsen, der var gift med Maren Jensdatter, købte gården til
selveje, men jeg har ikke nogen kendskab til hvornår. Efter forældre
nes død fik sønnen Jens Ottesen adkomst ved skiftebrev den lo maj
I860, medens en anden søn Niels Chr,Ottesen fik en del jord til op
rettelse af ejendommen LI. Aalgårdsodde.

Jens Ottesen solgte den 8 juli 1869-3Oatil Jens Nielsen fra Øster
Hjermitslev for 55oo rd., alt løsøret medfulgte undtagen, 1 sort hingst,
1 sort hoppe med føl, 4 køer, 9 får, 1 vogn, 1 plov og 2 harver, samt
det bedste sæt seletøj, køerne udtages således, først tager køberen
een, derpå sælgeren een og så fremdeles.
Jens Nielsen overdrog med det samme retten til skødet til Jens Han
sen, Klattrup, skødet tinglyst nævnte dato 8.7,1869.
Jens Hansen, der også var kaldet Jens Hansen Cthl, solgte denl5 juli
1875-28 til Anders Jensen, Øster Mellerup i Jerslev sogn for 9.5oo
kr, og flyttede til Try i Torslev sogn.
Skifteretten i boet efter afdøde Anders Jensen stillede gården til
auktion den 19 december 1889 og her blev Frederik Hansen, Lundergård
i Volstrup sogn højstbydende med 12.600 kr,, men bød for Hans Peter
Christiansen fra Dorf, der fik skøde udstedt omtalte dato, se også
a f 1 « s•d.

Hans Peter Christiansen solgte i 1928 til sønnen Harald Christiansen,
der var født på gården den 24 september 1899 og gift med Gagmar Ma
rie Christiansen, født Madsen, født 16 juni 19oo på gården Tuen, dat
ter af Niels Peter Madsen. Besætningen var ved overtagelsen 6 heste,
24 køer, 12 ungkreaturer, 5o svin og 2 får.

Harald Christiansen solgte omkring 197o til sønnen Hans Peter Chri
stiansen.
Kurt Therkildsen købte den 4 august 1982.
15a 47.2182 m2
16c
7974 -
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Ålqårdsodde mark
o

r»

">

matr.nr.15c mell.

(

Christen Nielsen Thise købte ejendommen den 19 december 1861! skødet
tinglyst 9 januar 1863 og solgte den 11 januar 1866 til Lars Peder
sen af Estrup for 4oo rd«, der blev stående i ejendommen som l'prioritet til 4 % rente, hartkornet 1 skp. o fjk. 1 1/4 alb. og gammel
skatten var 1 rd. 2 sk., ifølge vedhæftende parcelkort var arealet
92.25o kvr. alen geometrisk mål og 13.5oo kvr. alen boniteret mål.
Lars Pedersen solgte den 6 juli 1871-29 til Ole Christian Nielsen
for 6oo rd., der den 12 oktober samme år, nr.13 oprettede følgende
lejekontrakt med sin broder Lars Chr,Nielsen:

Lejekontrakt.

Vi underskrevne Ole Christian Nielsen som ejer og Lars Christian Ni
elsen som lejer, har indgået sådan kontrakt:
1.

Jeg Ole Christian Nielsen bortlejer hermed til min broder Lars Chri- /
stian Nielsen for et tidsrum af fem år fra l'november d.å. at regne,
det mig ifølge skøde af 2o juni s.å., læst 6 juli s.å. tilhørende
hus matr,rir.15c i Skæve sogns mellemste del af hartkorn 1 skp. 1 1/4
alb., gammel skatten 1 rd. 2 sk., tilligemed den til huset hørende
jord, omtrent 7^ tønde land.
2.

Forinden udløbet af de fem år kan kontrakten ikke opsiges fra nogen
af siderne.

Skulde en af kontrahenterne afgå bed døden forinden lejetidéns ud
løb skal hans enke kunne opsige kontrakten til ophørelse en l'maj
eller l'november med tre måneders forugående varsel.
3.
Den årlige leje andrager for det første år 2o rd., for det andet år
15 rd., for det tredie år lo rd., for det fjerde år 5 rd. og for det
femte år lo rd.
(

4.
Samtlige af ejendommen gående skatter og afgifter udredes i lejeti
den af lejeren. Ligeledes er han pligtig at holde bygningerne for
svarlig vedlige.

5.
De til ejendommen hørende jorder må benyttes af lejeren efter almin
delig skik og brug.

6.
I lejen følger af besætning to køer,
jeren i lejetiden nyde, men skal han
bagelevere 2 køer til en værdi efter
stykket, et får til 8 rd. og en gris

et får og en gris. Dise må le
ved lejeforholdets ophør til
de gældende priser af 45 rd.
til lo rd.
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7
I lejetiden tager lejeren et af ejerens børn til sig, hvilket han
skal underholde og pleje som sit eget. Qfenne præstation ansættes til
2o rd« årlig.
8.

Lejeren skal være pligtig til, forsåvidt ejerens hustru i lejetiden
bliver frugtsommelig, da at tage hende til sig og give hende husly
indtil lejeforholdet ophører. Denne præstation ansættes til lo rd.
årlig.

9.
Ejendommen modtager lejeren med den på værende avl og aleverer han
den ved lejetidens udløb, ligeledes med tilhørende avl og afgrøde.

lo.
Det bemærkes, at på ejendommen hviler pantegæld ö'tor 4oo rd. med 1'
prioritets panteret, at 1/6 bankhæftelse er indfriet, men forrentes
og at konstateret liste om præstetiende er tinglæst.

11.
I søgsmålstilfælde skal bestemmelsen i frd. 25 januar 1828 komme til
anvendelse.
Til bekræftelse har vi underskrevet denne kontrakt i overværelse af
tvende vitterlighedsvidnere.

p.t, Fjembe den 8 oktober 1871.

Ole Christian Nielsen
Som ejer.

Lars C. Nielsen
Som Lejer.

Til vitterlighed:
O.A. Outzen.

E. Kjær.

Til kontrakten føres følgende bestemmelse, ejeren skal have ophold
hos lejeren, navnlig husly, når^ dét forlanges af ham. For længere
ophold skal ejeren betale lejeren for kosten. Gtfenne præstation an
sættes til 25 rd. årlig.

L.C, Nielsen.

Ole Nielsen.

Ole Christian Nielsen solgte den 16 juli 1891-32 til Niels Chr. Al
bertsen af Nørkjærhus i Torslev sogn for 24oo kr., der den 1 febru
ar 1894-49 mageskifter med Kristian Kristensen, Pamersbrohus, derr
den 5 juli s.å. solgte til Ole Chr.Sørensen, der den 29 november
19oo-2o solgte til broderen Chr.Peter Sørensen for 29oo kr.

Age Christensen solgte den 16 november 1943 til Arnold Johan Olsen,
der den 9 september 1983 solgte til Henry Christensen.
15c 2.6989 m2

Matr.nr.15e

Arnold Olsen solgte parcellen fra 15c til Hans Pedersen og Mogens
Pedersen den 6 august 197o, der den 24 september 1981 solgte til
Henry Christensen.
Minkfarm
• ■
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BAAS
matr.nr. 16a m£l. mell.
Baas blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 3 td. 2 skp. 1
fjk. 1 alb. og gammel skatten var 19 rd. 52 sk.

Jens Sørensen, der var født i Nr.Krogsdam i Torslev sogn i 178o og
gift med Margrethe Andersdatter, der var født i Skæve sogn i 1798,
besad gården fra omkring 182o, først som fæster og fra 1835 som ejer.
Jens Sørensen solgte den 6 april 1854 til Søren Peter Jensen.
Søren Peter Jensen blev gift med en datter fra Langholt, Karen Marie
Christensdatter, der døde den 3o november 1865, skifte 22 marts 186614, der var 2 sønner i ægteskabet.
Søren Peter Jensen, der købte jord til 25 maj 1871 og 22 januar 1891,
solgte den 2o marts 19o2 til sønnen Niels Peter Jensen for 22.ooo kr.
Niels Peter Jensen solgte den 16 maj 19o7 til Harald Henius Jensen
fra Hejselt for 32.ooo kr., der havde sognefoged J.C.Christensen,
Vestergård i Helium som kurator.

Harald Henius Jensen, der senere tog navnet Thrane, solgte den 7 <
juli 191o til Christen Jensen fra Nejsum for 26.5oo kr. og købte
derefter Ribberholt.
Senere var gården ejet af Holst Hansen, der står omtalt som ejer den
ECd^cember 1935, han solgte til Lars Larsen, der den 26 november
1969 solgte til Christian Huus, der den 13 juni 1979 købte parcellen
matr.nr.loa.
16a
49h
loa

52.0877 m^
9o86 2.3482 -
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LI. Baas

matr.nrl6b

Christen Jensen købte den 21 januar 1858 og solgte den 16 juni 1866,
skødet tinglyst 3o august s.å. til Jørgen Christensen af Falden mark
i Jerslev sogn for 15o rd., hartkorn 1 skp. 1 fjk, ? alb. gammel skat
92 sk.
Jørgen Christensen solgte den 22 juli 1869 til Zacharias Andersen
for 3oo rd., der den 15 april 1875 solgte til gårdmand Andreas Jen
sen fra Svennum i Jerslev sogn for 2ooo kr,, der den 25 november 1875
solgte til Carl Theodor Jensen Hjorth fra Tversted for samme pris,
der den 26 april 1877 solgte til Christen Nielsen, der døde den 3
september 1887. Enken Helene Nielsen, født Kling, solgte den 13 juni
1895-19 og 2o til sønnen Niels Kristoffer Nielsen for 221o kr., ibe
regnet aftægt, se ordning med søskende, ejendommen var da kaldet
Baashus.

Niels Kristoffer Nielsen købte den 4 oktober 1923 parcellerne 48t 48u
fra Guldbæk for 12oo kr.

Fru Meta Brinkmann Sørensen omtalt 26 september 1938. Asta Brinkmann
Sørensen solgte den 25 april 1967 til Age Hansen.
16b 2.o565 m^
48s
48t
48u

GULDBÆK
matr.nr.17a m£l. mell.
Poul Chr,Pedersen købte den 23 oktober 1856 og solgte den 26 juni
1867 parcellen 5oae til Chr.Nielsen til opførelse af en ejendom
(Srd. Guldbæk) for 5o rd.
Poul Chr.Pedersen mageskifter den 11 maj 1871 med Søren Peter Niel
sen, Grydbæk i Jerslev sogn, men døde kort tid efter og enken Ane
Margrethe Sørensdatter mageskiftede sig til Føltvedhus.
Søren Peter Nielsen solgte den 16 august 19o6 til Johan Chr, Conrad
Holst, hidtil Fladkær for 475o kr., der den 21 september 1911 solg
te til plejesønnen Georg Gottlieb Christensen for 4ooo kr., ibereg
net aftægten. Johan Chr. Conrad Holst døde som enkemand den 18 no
vember 1911.
Georg Gottlieb Christensen solgte den 7 marts 1918 til Nocolaj Val
demar Jensen for lo.ooo kr og købte derefter ejendommen matr.nr.24x
mfl. i Bollebakken.

Nicolaj Valdemar Jensen solgte den 14 oktober 1926 parcellen 17f
til Ravnsholt for 2oo kr. og den 28 oktober 1926 solgte han til
Hans Peter Christensen fra Skæve for 15.ooo kr.
Hans Peter Christensen solgte den 2o august 1986 til Knud Rasmussen,
Holtet«

Matr.nr.17d mfl.
Mathilde Christensen solgte den 9 december 1955 til Kaj Johan Chri
stensen,
17d 10.0878 m2
48n

Matr.nr.17e

Fogedudlægsskøde til Eva Fuglsang Nielsen som særeje den 14 marts
1969.
17e 139o m2

Karmisholt Skole,

matr.nr.17h

Skæve sogmeråd købte parcellen fra Guldbæk den 29 april 1897-19 for
35o kr.

Aage Olsen solgte den 8 oktober 1968 til Leif Bøgh.
17h

366o m2
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Sønder Guldbæk

matr.nr,18b mfl.

,

Chr.Nielsen købte den 27 juni 1867 parcellen matr.nr.5oae fra Guld
bæk for 5o rd., med hus som af køberån bygget og solgte den 26 april
1877 til Peder Christensen', Ll.Karmisholt, der den 18 juli 1878 solg
te til Bertel Christian Andersen af Ll.Karmisholt, se 2o marts 187929, for 12oo kr.

Jens Jensen købte den 14 september 1882 og hans enke Mariane Peder
sen solgte den 11 juni 1886 til Anders Christensen for 14oo kr., der
medfulgte en kakkelovn, 1 grubekedel og 1 ko, samt afgrøden på marken.
Bødker Niels Pedersen købte den 21 december 1899 også lejeret på et
stykke jord fra matr.nr.18, oprindélig stiftet 24 juni 1867 og løben
i 5o år og solgte den 24 december 19o3 til den tidligere ejer af Hø
jen, Niels Chr,Andersen for 16oo kr., der den 9 august 19o6 solgte
til Jens Andreas Andersen af Ovnstrup hede for 18oo kr., kaldet Di
germosehus.

Jens Andreas Andersen købte jord til 3o maj 19o7 og solgte den 3o
juli 19o8 til Jens Nielsen Sort fra Aså for 23oo kr, og købte ejen
dommen 8i 55c mfl.

(

Jens Nielsen Sort døde den lo september 1912, 83 år gammel og enken
Ane Marie Andersen, der hensad i uskiftet bo, adkomst 14 august 1913
og solgte den 24 maj 1917 til bygmester Frederik Chr.Jacobseh, St.
Karmisholt, for 35oo kr«, parcellerne 5oae 5oab 18b 48t 48u, der den
25 oktober 1917 solgte til Niels Chr.Jensen fra Stagsted for 45oo kr.,
der den 24 april 1927 købte parcellerne 5oac 5oad fra Nr.Ørvad, uden
vederlag, da der var et langtidslejemål på 49 år med ret til skøde
og parcellen 18c,
tønde land af samme for 14oo kr.
Alfred Pedersen solgte den 22 april 1947 til Niels Jacobsen, der den
8 oktober 1979 solgte til Bjarne Rosendal og Sonja Jensen, sidste
ifølge vielsesattest til Sonja Rosendal, solgte den 23 august 1984
til Lone Hansen.

Brøndenvej 119

matr.nr.18c
Niels Jensen til TagesJensen den 19 december 1942, der den 12 maj
1978 solgte til Mogens Bach.

,
<

Matr.nr.18e

Valdemar Madsen solgte til Elvin Madsen den 13 marts 1964.

Brøndenvej 122

matr.nr«18f

Otto Mønsted Larsen solgte til Peter Ahlmann Christiansen den 21 ja
nuar 1947.
Ørvad

Matr.nr.19
Andreas Johansen købte den 7.10.1861. lyst 12 s.m, lejekontrakt med
Christine Pedersen angående bygning af et grundmuret hus 26.8.186913. Nu under Nr.Ørvad,

/4
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ØRVAD&FOLSTED
matr.nr.21 mfl. mell.
Ejendommen, som nu kaldes Nr.Ørvad, er opstået ved sammenkøb og sam
menlægning af 4 forskellige ejendomme i Ørvad by og dertil kommer nog
le småparceller. Det er en lang og indviklet historie, men jeg skal
forsøge at udrede de forskellige tråde.
Ejendommen matr.nr.18, der var kaldet ørvad og i hartkorn sat til 7
skp, 2 fjk. 2? alb. og gi. skatten var 5 rd.53 sk., blev den lo marts
1864 købt af Thomas Christensen Holmen, herunder også matr.48u og 5oad.

Thomas Christensen Holmen solgte den lo marts 1866 til Thomas Chr.
Christensen, der den 13 september 1866-8 bortlejer matr.nr.48u, med
derpå værende hus, 18 alen langt og 8 alen bredt til Peder ‘Christen
sen for 5o år og for 16 rd, årlig, men handlen måtte være gået tilba
ge, for den lo marts 187o solgte Thomas Christensen Holmen til Niels
Nielsen fra Lyngså for 8oo rd., der samtidig købte ejendommen matr.
ns« 19 for 6oo rd.

Ejendommen matr.nr.19, der også blev kaldt Ørvad og i kartkorn sat
til 2 skp. o fjk. 3/4 alb., uden gi. skat, blev den 7 oktober 1861,
skødet tinglyst 5 december s.å. købt af Andreas Johansen, der den
lo marts 187o solgte til Thomas Chr.Christensen for 6oo rd., der
overdrager.retten til skødet til Niels Nielsen, Ørvad, matr.nr,18
for samme pris.
Niels Nielsen solgte den 2o august 1874-3 til Niels Ludvig Christian
Bøgeskov af Vester Iskov for 4ooo rd., der den 3o juni 1879! skødet
tinglyst 16 oktober s.å. solgte til Niels Anton Andersen, der den
9 april 1896-33 solgte til Anton Chr. Andersen, Foisted, for 9oo kr.

Ejendommen matr.nr.21 mfl., der blev kàldt Langholtshus elle Foisted,
blev den 8 juli 1862! skødet tinglyst 8 januar 1863 købte af Jens
Chr.Jespersen, der den 19 september 1867 solgte til Christen Nielsen,
der den 23 december 1869-48 solgte til Andreas Christian Jensen, der
havde Niels Andersen, Søndergård i Ovnstrup som kurator, skødet ting
lyst 3o juni 187o og solgte den 25 april 1872 til Bertel Chr.Ander
sen, der den 22 april 1875-14 solgte til svigersønnen Jens Olesen
af LI. Karmisholt, der havde sognefoged Jens Larsen, Damsgård i Un
dersted som kurator, for 12oo. kr + aftægt, matr.nr,21 og 46a.
Jens Olesen solgte til Jens Laurits Jensen, der den 11 januar 188346 solgte til Hans Christen Jensen af Skovbakken for 75oo kr«, der
den lo juni 1886-22 solgte til Niels Johan Andersen af Ørvad for 53oo
kr., der den 27.januar 1887-17 solgte til Marie Elicabeth Jensen,
enke efter Niels Chr.Andersen af Nejsum for 4ooo kr. og den næste
ejer Anton Chr.Andersen er formentlig hendes søn.
Anton Chr.Andersen forsatte med at købe jord til, således 3o.7.19o3,
18.2.19o4, 21.11.19o7 og 3o.1.1913 og ejendommen bestod herefter af
18a 5oad 19 48s 5oac 21 46 17c 2i 2n og den 26 juni 1919-874 solgte
Anton Chr.Andersen matr.nr.48s med derpå værende hus der var kaldet
Palmersminde til Niels Chr.Albertsen, Palmersbrohus, for 95o kr.
Anton Chr.Andersen solgte den 17 maj 1923-5o9 til landmand Jens Chr.
Madsen, Thorshøj, for 45.ooo kr,, der den 24 marts 1927 solgte par
cellerne 5oac 5oad til Niels Chr.Jensen, Srd. Guldbæk, uden veder
lag, da der er et langtids lejemål på 49 år, med ret til skøde og
samtidig solgte han parcellen 18c ca. l-j tønde land til samme for
14oo kr. og parcellen 18d til Laurits Nielsen, Srd. Ørvad for 7oo kr.

45

Jens Chr.Madsen solgte den 25 juli 1939 til sønnen Ejner Madsen, der
den 21 oktober 1957 købte parcellerne 2h 2o aT Karl* Ct* Karlsen,
Brøndens Kro.

Ejner Madsen er født den 27 april 1912 i Torslev sogn og gift med
Marie Kathrine Madsen, født Andersen, født den 9 juni 1915 i Skæve
sogn, datter af Jens Chr, Andersen, Srd. Hytten.

KORSHOLT

matr.nr.22'm£l.
Erik Jensen købte den 14 juni 1856! skødet tinglyst 19 januar I860
og solgte den 2o maj 1869 til Niels Andersen, Ovnstrup for 85o rd.
Ejendommen, der da var kaldet Langholtshus, var i hartkorn sat til
2 skp. 2 fjk. 2 1/4 alb, og gammel skatten var 1 rd. 94 sk., også
matr.nr.41b med 1 1/4 alb.

Niels Andersen solgte den 12 maj 187o til Jens Jacob Madsen, der den
22 september 187o solgte til Christian Juul Christensen for 9oo rd.,
der den 19 maj 1892-5 solgte til Niels Christensen fra Mølsighus i
Aasted sogn, der den 18 maj 1893-22 solgte tilSøren Chr.Christensen
fra St.Nejsum for 35oo kr., der den 8 december 1898-2? solgte til
broderen Anders Peter Christensen for 41oo kr. og købte derefter
Graverhus ved Syvsten.

Anders Peter Christensen købte den 4 februar 19o4 en eng matr.nr.7
Hejselt Hovedgård og solgte den 18 juli 19o7-49 til Søren Chr.Frede
riksen fra Vraa for 55oo kr. og overtog derefter hjemmet St.Nejsum.

Søren Chr. Frederiksen købte den 6 marts 1913 ca. 3-? tønde land, matr
nr,2p fra Langeslund for I600 kr. og s.d, parcellen 2m fra Langholt
for 18o4 kr. 93 øre og ejendommen var da kaldet KORSHOLT.
Søren Chr.Frederiksen solgte den 41februår 1915-2o86 til Marius Frand
sen fra Stagsted for 17.ooo kr., der var da vindmotor ved ejendommen.
Marius Frandsen solgte den 11 april 1918 til Chr.Marinus Thomsen, Ny
Rønholt, for 31.ooo kr. og købte derefter Tøsbæk Møllegård.

Chr.Marinus Thomsen solgte den 3o maj 1918-9ol til husejer Anders
Chr.Andersen, Hyttens mark for 31.ooo kr., der den 31 marts 1921 køb
te parcellen 2s fra Langholt for 4665 kr. kontant og solgte den 15
februar 1923-3855 til landmand Kristian Jensen, Nr, Hytten, fer 34e
ooo kr«, der den 16 november 1953 solgte til Aage Madsen.

0 R V A D

matr.nr.2oa mell.
Ørvad blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 6 skp. o fjk.
2 1/4 alb. og gammel skatten var 3 rd. 47 sk.
Søren Christian Jensen købte den 17 juli 185.7! skødet tinglyst 4 fe
bruar 1858 og bortfæster den 7 august 1862 matr.nr.5oab(tørvemose )
til Jens Svendsen, Tøsbæk Mølle for 5o år for loo rd, og solgte den
12 november 1863 til Anders Chr.Larsen, der nu af Ørsø fjerding,
den 2o december 1866 solgte til Lars Peter Larsen for 15oo rd.

Lars Peter Larsen solgte den 23 august 1878 til svigersønnen Christen
Andersen, der den 13 marts 1879 solgte tilbage til svigerfaderen
Lars Peter Larsen for 384o kr., der den 29 april 1886 solgte til en
anden svigersøn Niels Chr. Nielsen for 385o kr., iberegnet aftægt.
Niels Chr.Nielsen døde den 7 januar 19o9 og enken Mette Marie Nielseni, født Larsen fik lyst adkomst 12 januar 1911, der var fem børn
i ægteskabet. Mette Marie Nielsen, født Larsen solgte den 14 septem
ber 1922 til sønnen Lars Peter Nielsen for 18.ooo kr., der medfulgte
1 hest, 6 køer, 4 ungkreaturer, 4 svin og 2 får.
Lars Peter Nielsen var født på gården 6 januar 1889 og gift med Han
sine Kirstine Nielsen, født Hansen, født 13 marts 1892 i albæk sogn,
datter af Jens Chr.Hansen.

Efter Lars Peter Nielsens død fik enken gården overdraget ved skifte
rets adkomst 8 februar 1965 og solgte s.d. til sønnen Niels Ejvind
Nielsen.
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Skellet

matr.nr.23 mell. mfl.
Skolelærer Th.Christensen, Karmisholt, købte den 22 juni 1865,. den
Niels Chr,Pedersen forhen tilhørende ejendom og solgte den 5 okto
ber 1871 til Niels P.^.Pedersen af Hallund fjør 9oo rd., hartkorn 2
skp. 1 fjk. 3/4 alb. og gammel skat 1 rd. 88^ sk.
Christen Peter Mogensen købte den 12 februar 1874 og solgte den 3
juli 1877 til Anders Chr.Jensen af Bollehøj for 275o kr«, der den 11
november 188o solgte til Johannes Jensen af St.Nedergård for 255o kr.
Bødker Niels Chr.Pedersen købte den 4 maj 1882 og døde den lo decem
ber 19o7, 63 år gi. og sønnen Kristian Harald Karmark Pedersen, der
var født den 13 april 1883, overtog den 7 maj 19oB ejendommen som
eneste arving.

Kristian Harald Karmark Pedersen døde den 28 september 1911 og enken
Krista Marie Pedersen, født Sørensen, købte den 2o juni 1912 Karmis
holt gi. Skole og lagde en del af jorden dertil og solgte den 3o ja
nuar 1913 resten af ejendommen matr.nr.Ib 23b 5ob til Niels Andreas
Nielsen for 5ooo kr., der den 3o oktober 1913 solgte til Gert Jacob
sen, Karmisholt gi. Skole(der var bleven gift med den omtalte enke)
for 56oo kr.

Gert Jacobsen solgte den 29 juli 1915 til Wøhlk, Karmisholt gi. Sko
le for 52oo kr., skulde være mindst 7 tønder land, hvad der mangler
skal erstattes med 5oo kr. pr. tønde land - og købte derefter Skæve
Forsamlingshus.
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SØNDER

ØRVAD

matr.nr.24 mell.
Sønder Ørvad blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 5 skp. 3
fjk. 2 alb. og gammel skatten var 89 sk.
Claus Tommerup Henriksen, Knudseje solgte den 25 juni 1874 til Albreit Jørgensen det sted han hidtil havde haft i fæste, for 8oo rd.

Albreit Jørgensen døde den 14 oktober 1877 og enken Dorthea Jensdat
ter solgte den 11 maj 1882 til svigersønnen Christian Nielsen for
515o kr., iberegnet aftægt.
Christian Nielsen solgte den 3 december 1896 til Magnus Chr, Ander
sen fra Hållund for 76oo kr. og købte derefter en gård i Klæstrup
i Jerslev sogn.

Magnus Chr.Andersen mageskifter den 27 maj 19o9 med Jens Peter Si
monsen, Spånheden Skole. Ørvad var sat til 13.ooo kr. og skolen til
7ooo kr,
Jens Peter Simonsen, der var gift med Ane Marie Simonsen, født Søren
sen, solgte den 1 juni 1911 til sønnen Søren Chr.Simonsen for 12.2oo
kr., iberegnet aftægt, solgte den 6 juli 1916 til Kristian Peter
Andersen fra Grønheden for 29.ooo kr og købte derefter Langeslund.

Herefter blev. Laurits Nielsen ejer, men hvornår er usikkert, den
24 marts 1927 købte han parcellen 18d fra Ørvad for 7oo kr, og om
den Ths. L.Nielsen, der den 26 marts 193o solgte til Lars Peter Jen
sen, er den før omtalte Laurits Nielsen, er også usikkert.

Lars Peter Jensen var født den 31 december 19ol på gården Neder Ve
stergård i Understed, søn af Thomas Chr.Jensen og gift med Kathrine
Jensen, født Thomsen, født 2o marts 19o5 i LI. Grønhede i Volstrup
sogn, datter af Chr.Thomsen.
Efter Lars Peter Jensens død solgte enken Kathrine Jensen den 14
april 1978 til sønnen Jørgen Jensen.

49

Svampen
O

o

>

matr.nr,26a

Lars Chr.Christensen, der var gift med Plette Johanne Larsdatter,
købte den 24 juni 1854! skødet tinglyst 3 august s.å,, skrev testa
mente 27 juni 1879 og døde den 3o juni 1888, Enken Mette Johanne
Larsdatter solgte den 17 juli 189o til Johannes Nielsen af Skæve
for 45oo kr,, der den 29 januar 1891 solgte til Andreas Andersen
fra Aalbprg for 49oo kr,
Lars Hansens enke Ane Piarie Pedersen solgte den 9 oktober 1919 til
Anton Plarinus Tamborg for 2o,ooo kr,, der solgte til Peter Pløller
Jensen, der den 2o juli 197o solgte til Kurt Ringberg, men tog det
meste af jorden med til Sillebakken, som han købte ved samme lejlig
hed.

Adkomst for Grethe Marie Ringberg den 12 september 198o, der nu
hedder Grethe Marie Ringberg Hostrup,
26a 1,2835 m2

rn

SILLEBAKKEN
matr.nr.25 mfl. mell.
Sillebakken blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 7 skp. 1
fjk. 3/4 alb, og gammel skatten var 2 rd. 06 sk. og jordarealet var
omregnet i nutidsmål 9.1778 m .
Den første ejer vi med sikkerhed kender er Lars Christensen, der var
født i Karby sogn i Thisted amt i I808 og gift med Maren Christensdatter, der var født i Hørby i 1815. Før den tid var der en Peder
Andersen, der var gift med Dorthe Nielsdatter, men om det var som
fæster eller ejer er usikkert.
Lars Christensen købte formentlig i 1847 og solgte den 19 marts 1863!
skødet tinglyst den 9 april samme år, til Thomas Chr.Larsen, der den
17 juni 1875 solgte til Søren Jensen.

Søren Jensen solgte den 13 december 19o6 til Jacob Christensen, Ha
vens mark for 962o kr., der den 3o oktober 1913 solgte til grd.
Christen Jensen, Baas for 15.85o kr. og købte derefter Karmisholt
gi.skole. Jacob Christensen, der var gift med Ane Cathrine Eckærdt,
døde den 2o oktober 1914.
Christen Jensen ansatte tilsyneladen den tidligere ejer af Baas,
Niels Peter Jensen, som bestyre på Sillebakken og denne udstedte
den 26 februar 1914 et sålydende skadesløsbrev til Chr.Jensen:
Skadesløsbrev.

Til sikkerhed for skadesløs betaling af alt, hvad underskrevne gårdbestyre N.P.Jensen af Sillebakken i Skæve sogn er eller til enhver
tid måtte være skyldig til
gårdejer Chr. Jensen af Baas

være sig kontante lån, vexel- eller kautionsforpligtelser eller af
en hvilken som helst skyldgrund, meddeler jeg herved for et beløb
af I600 kr,, skriver et tusinde seks hundrede kroner første prio
ritets panteret i nedennævnte mig tilhørende, på min bopæl ” Sille
bakken ” beroende effekter:

1
1
1
1
1
1
1
8
6
4
1
1
1
1
1
1
3
16
5
7
6
1
1
1
2

25 kr. 00 øre
fyrretræs skrivebord
tobaksbord
lo - 00 —
sybord
lo — 00 —
lysbord
12 - 00 —
15 - 00 —
anretterbord
firkantet bord 2o — 00 —
25 — 00 —
nøddetræs bord
stole med rørsæde a 4 kr. 32 - 00 —
træstole a 2 kr.
12 - 00 —
stole m.mekkaplysch lo kr .4o - 00 25 - 00 egetræs gyngestol
6 - 00 lænestol m. brunt betræk
sofa m. grønt mekkaplysch 5o - 00 brunt 5o - 00 35 - 00 —
stueuhr
5o - 00 fyrretræs buffet
27 - 00 —
store skilderier a 9 kr.
små
- 1-j 24 - 00 —
_
- 1 5 — 00 —
35 - 00 —
store - 5 små
- 75 øre
4 — 5o —
6 - 00 amagerhylde
messing-morter
lo - 00 8 - 00 spejl, forniklet ramme
a 2.5o
' ’
5 — oo —
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12
1
1
1
1
2
1
lo
1
1
3
1
3
1
1
1
1
2
1
2
lo

1
2
lo
18
1
7
2o
25
2
2
18
36
18
18
1
2
3
1
6
1
1
1
1

forskellige nipsgenstande
servante m. marmorplade
fyrretræs
kommode enkelt klædeskab
—
—
håndklædeholder
urtepotter m. blomster
puf med klædebetræk
symaskine
hængelamper a 7 kr.
stålampe
små lamper a 1 kr.
kulkasse
stegegryde
kakkelovnsforsat
por6ellænsbakke, kikkelk.
lysestager a 5 kr.
rulle
klædekister a lo kr.
gardinstænger a 2 kr.
gardiner til 9 vinduer
servantstel
sofapuder a 4 kr.
stk. hørlærreds duge
stk. theskeer a 1 kr.
potageske
skeer af sølv
par gafler ig knive
par kopper a 5o øre
flødekander a 1 kr.
sukkeskåle a 1 kr.
stk. desserttalerkener
flade tallerkener
dybe - ølglas a 3o øre
suppeterrin
kagefade a 3 kr.
ølkander a 2 chocoladekande
stegefade a 1 kr.
osteklokke
saltkar
brødskæremaskine
kødhakkemaskine

lo kr. oo øre
2o - oo —
5 - oo —
25 — oo —
25 — oo —
4o — oo *
2 — 5o —
2o - oo —
lo - oo —
35 - oo —
21 - oo lo - oo 3 - oo 6 - oo —
5 - oo —
6 — oo —
lo - oo lo — oo 15 — oo —
2o - oo —
2o - oo 2o - 00 4 — 00 —
8 — oo —
5o — oo —
18 — oo —
15 - oo 35 - oo lo - oo 12 - 5o —
2 - oo —
2 — oo —
9 — oo —
18 — oo —
9 - oo 5 - 4o 4 - 00 6 - oo 6 — oo —
2 - op —
6 - oo 3 - oo —
lo — oo —
5 — oo —
5 — oo —

Christen Johannes Jensen købte Sillebakken den 13 juni 1918 og
Niels Peter Jensen købte gården Mølbak, se denne.
Efter Christen Johannes Jensens død, solgte enken Elicabeth Jen
sen den 2o juli 197o til sønnen Peter Møller Jensen.

Peter Møller Jensen havde i flere år ejet naboejendommen Svampen
o| herfra medtog han størsteparten af jorden, matr.nr.26b -5.1378
m og lagde til Sillebakken. Desuden hører de 2 moselodder matr.nr
5oy 5oz og matr.nr.45, der er på 4ooo m , til ejendommen.
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TUEBAKKEN

matr.nr.27 m£l. mell.
Tuebakken, der tidligere ofte blev kaldt ”Hatten”, blev efter 1844
matrikelen sat i hartkorn til 1 td. 4 skp. 1 fjk. 2 alb. og gammel
skatten var 1 rd. 41 sk. og arealet var omskreven til nutidsmål
11.0281 m .
Tuebakken var fæstegård under Dybvad gods og var fra den 11 novem
ber 183o fæstet af Anders Christiansen, der var født i Jerslev
sogn i 18oo. Han blev gift med Ane Kathrine Thomasdatter, der var
født i Skæve sogn i 18o8. Anders Christiansen overdrog fæstet til
sønnen Thomas Andersen og gik på aftægt på gården.

Thomas Andersen var født i 1832, han købte gården til selveje af
godsejer cand.jur. Adolf Nicolaj Winkel, Dybvad, den 26 juli 1865,
skødet tinglyst den 15 februar 1866, for 85o rd. og kom i denne
forbindelse til at skylde Winkel 15o rd., der fik panteret næst ef
ter aftægten til forældrene, se aflyst 16 august 1894. Gården blev
den 19 marts 1868 vurderet med henblik på optagning af et lån af
offentlige midler og følgende taxationsforretning blev foretaget:

Gårdens samlede areal er 37^ tønder land, heraf 28 ager, 3 eng, 5
hede, hvoraf de 3 er tjenlig til opdyrkning,
mose. Agerjorden er
indelt i 7 vange a 4 tønder land i følgende drift,1ste år brak, 2'
år rug, 3'år byg, 4'havre og 3 år med græsning.- Agerjorden er ler
mulle jord af god beskaffenhed. Efter jordens beskaffenhed og kul
turtilstand antages, at den kan afgive et udbytte på 8 fold rug, 8
fold byg og 12 fold havre, mergel findes flere steder på ejendom-*
men i tilstrækkelige mængder og af ganske fortrinlig kvalitet, 4
tønder land fuldmergles årligt. Engen afgiver 8 læs hø årligt. 3
tønder land er fraliggende. Tilstrækkeligt med tørveskær.
Våningshuset ;

2
3ox9 alen = 114 m , opført af bindingsværk med lerklinede--vægge,
indrettet til beboelse for en familie af bondestand, med bryggers.

Laden :
2
33x9 alen = 126 m’, opført af blandingstømret bindingsværk med kli
nede vægge og indrettet til lade og lo, heste- og kostald. Bygnin
gerne godt vedligeholdte og brandforsikret for 725 rd. Ved gården
er der ingen brønd, men lige ved stedet findes en vandam der gir
vand hele året.

Besætninq:
2 heste, 5 køer, 1 kvie, 1 kalv og 7 får, besætningen vil kunne for
øges når jorden bliver merglet.

Indtæoter:
4 td.land med rug
4 - byg
havren antages at
netto af 5 køer a
netto af 7 får a

a 8 fold = 32 td. a 5 rd. =
a 4 =
a 8 = 32 medgå til besætningen
2o rd. =
2 rd. =

16o rd
128 -

loo 14 4o2 rd.
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Udgifter :

udgifter til sæde- og foderkorn 13 td. rug a 5 rd. =
- 13 byg a 4 =
kongelig skatter, kommunal afgift og tiende
løn til en fast karl
bygningernes vedligeholdelse
avlsredskabernes vedligeholdelse
kløver og græsfrø
købmandsregning

65
52
3o
3o
lo
lo
8
lo

rd.
-

o

215 rd.
Overskud :

187 rd.

Vi vurderer gården til i handel og vandel at kunde koste 3ooo rd.
rigsmønt.

Torsdag den 19 november 1867.
Undall, propritær
Lykkesholm

H.C.Hansen
Stagsted, sognefoged

Thomas Andersen solgte den 25 maj 1871 parcellen 48f til propritær
Laurits Treschow, Sønder ^avnstrup, fæster Hytterengen, se afl. 26
martsl868, se også fæste kontrakt og aftægt afl.16.8.1894 og 18.8.
1894-27 og 28, aft. og dødsatt.

Thomas Andersen mageskiftede den 9 april 1896 med smed Johannes Ni
elsen, Knudstrup hus i Helium sogn, der den 12 november 1896 mage
skiftede med Peder Andersen, Skellet i Mosbjerg, se også 4.3.1897.
En gammel hoppe måtte ikke sælges uden Thomas Andersen var bleven
den tilbudt først og kun såfremt han ikke ville betale lige så me
get som en anden, måtte den sælges. Se løsøre 9.4.1896-21.
Peder Andersen, der var gift med Mettesine Andersen, født Nielsen,
solgte den 24 september 19o3-23 til svigersønnen Jens Winther Ander
sen for 9425 kr., der berigtiges ved overtagelse af et kreditfore
ningslån på 6.000 kr., aftægten kapitalliseret til 1425 kr., looo
kr. til sønnen Alfred Andersen og looo kr. til datteren Anna Ander
sen.
Jens Winther solgte den 3o november 1922 til landmand Valdemar Thom
sen Nielsen, Viborg, for 36.ooo kr., alt løsøret medfulgte undtagen
2 lam, halvdelen af hønsene og kyllingerne, -j gris og det antal
tørv, der var over 3o.ooo stk. Jens Winther flyttede derefter til
Vrå.
Valdemar Thomsen Nielsen solgte den 29 maj 1958 til sønnen Erling
Thomsen Nielsen.
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5oæ
7c

11.0281 m2
4.435o 251o 9732 -

HOLTET
matr.nr.28 mell.
Ovnstrupholt, som er gårdens egentlige navn, blev efter 1844 matri
kelen sat i hartkorn til 6 skp. 3 fjk. 1/4 a^b. og uden gammel skat.
Arealet var omregnet til nutidsmål 21.71oo nr,
Niels Nielsen købte gården den 8 juli 1858 og solgte den 16 maj 1872
til Jens Christensen fra Sæby for 265o rd. og ret meget mere er der
vist ikke at sige om den ting, men personen Niels Nielsen fortjener
en lidt nærmere omtale.

Niels Nielsen blev Sæby kredsens første Venstre folketingsmand og
iøvrigt, så vidt mig bekendt, den eneste folketingsmand Skæve sogn
nogensinde har fostret. Det skal dog bemærkes, at man dengang ikke
opstillede politisk og hver valgkreds valgte 1 kandidat - den der
fik flest stemmer, men op til valget i 1866 var det klart at linier
ne mellem højre og venstre var blevet trukket tydeligere op en de
tidligere havde været.

/

Op til rigsdagsvalget som skulde afholdes den 12 oktober 1866 var
vælgerne i Sæby kredsen på deres post. Man havde egentlig ikke no
gen egnet kandidat, men Niels Nielsen, Ovnstrupholt blev opfordret
til at stille op. Niels Nielsen var efter hvad der fortælles, ikke
nogen særlig dygtig landmand og politisk erfaring havde han heller
ikke - men' han havde - hvad mange anså for lige så vigtigt, mod til
at træde frem og over for herremænd og borgerstanden og sige sin
mening.

Niels Nielsen indleverede sin begæring om at blive opstillet til
valget rettidig på Herredskontoret i Sæby, men hans kandidatur blev
ikke taget gyldig, da begæringen manglede underskrift af kandidaten.
Niels Nielsen protosterede imod at en sådan formfejl kunne udelukke
ham som valgkandidat og han fik også prostesten ført til protokols,
men andet skete ikke.
Valget'2 øvrige kandidater, kredsens tidligere folketingsmand J.C.
H.Fischer og propritær H.C,Pape, Hejselt, var nu ene om budet og da
landboerne var kommet til byen og ikke kunde komme til at stemme på
Niels Nielsen, kastede de deres stemme på Pape, der efter ders me
ning var bedre end Fischer, der efter ders mening havde forrådt JuniGrundloven.
O

Pape fik 332 stemmer og var således valgt, da Fischer kun fik 197
stemmer, men der blev klaget over valget, fordi Niels Nielsen af
valgbestyrelsen var blevet udelukket som kandidat og da folketinget
prøvede valgbrevene, blev klagen taget till følge og Papes valg kas
seret og der blev udskrevet omvalg i kredsen til afholdelse den. 12
december s.å.
Ved valget den 12 december 1866 stillede J.C,H,Fischer ikke op da
han den 5 november s.å. blev udnævnt til landstingsmand, men foruden
H.C,Pape havde flere nu meldt sig. Niels Nielsen blev valgt med 388
stemmer. En smed Søren Pedersen fra Jetsmark var med i opløbet med
3o4 stemmer, hvorimod Pape kun fik 25 stemmer.
Det er vist almindelig kendt at der på en valgaften tidligere k-unde
let kunde opstå slagsmål, men denr aften blev det helt tosset, Sæbys
borgere blev så forbitrede over skredet til venstre, at havde det
ikke været fordi landboerne og enkelte besindige borgere i byen hav
de sluttet kreds om ham, var den nybagte folketingsmand ikke sluppet
helskindet ud af byen.
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Niels Nielsen solgte som nævnt til Jens Christensen denl6 maj.1872,
der den 21 juni 1876! skødet tinglyst 6 juli s.å. solgte til Kri
stian Larsen, der den 8 januar 19o3 solgte til Christian Casper Si
mon Pedersen fra Horslevmark i Hørby for lo.ooo kr., der den 6 fe
bruar 19o8 mageskifter med Johannes Nielsen, Store Nedergård i Try
i Torslev sogn.
Johannes Nielsen mageskifter den 7 maj 19o8 med smedemester Peder
Andersen fra Helium, værdien sat til 15.ooo kr., mageskifter den
6 maj 19o9 med husejer Andreas Martin Jensen, Hulvejen i Jerslev
sogn, der medfulgte 2 heste, 13 kreaturer, 4 svin og 1 får.

Christen Madsen Jensen er omtalt 19 september 1935, men havde mulig
vis overtaget ejendomiwen på et tidligere tidspunkt og solgte i 1966
til Preben Knudsen, der den 22 januar 1979 solgte til Knud Rasmus
sen,

T H U E N
matr.nr.29 mfl. mell.
Thuen blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 2 td. 4 skp. o
fjk. 2 1/4 alb. og gammel skatten var 15 rd. 36 sk.
Thuen var fra omkring 177o fæstet af Jens Pedersen, der var gift med
Anna Thomasdatter, deres datter Karen Jensdatter, der var født i 1776
blev den 11 november 181o gift med l*lads Jensen, der tilsyneladen over
tog fæstet ved samme tid.

Mads Jensen var født i 1779 i St.Brønden(nu Brøndens Kro), søn af
gårdfæster Jens Jensen og dennes hustru Maren Olesdatter. Karen Jens
datter døde den lo oktober 1826, 5o år gi. og Mads Jensen giftede
sig den 12 januar 1827 med sin husbestyreinde Johanne Kirstine Christensdatter og den 1 september 1827 fødtes sønnen Christian Madsen.

Der har været fremhævet at gården har været i slægtens eje i 35o år,
men som vi har set, kan slægten ikke føres længere tilbage en til
Mads Jensen og Johanne Kirstine Christensdatter. Mads Jensen købte
gården til selveje, formentlig i 1835 og formentlig fra Knudseje.
Efter Johanne Kirstine Christensdatters død giftede Mads Jensen sig
med Mariane Jensdatter, der var født i Dronninglund sogn i 1795 og
solgte den 1 december 1857! skødet tinglyst 28 januar 1858 til søn
nen Christian Madsen og kom på aftægt. Mads Jensen døde den 14 maj
1869, 894- år gammel.

Christian Madsen, der blev gift med Cecilie Marie Madsen, født Chri
stensdatter, købte den 14 marts 1867 parcellerne matr.nr.31b 47b
fra det såkaldte Krogenshus, matr.nr.31 mellemste del, for 2oo rd.,
der blev lånt mod pant i gården næst efter lo7 rd. 2 mark 13? sk.
og aftægten, der var anslået til 4oo rd.
Den 8 maj 19oo, tinglyst 14 juni samme år, blev der fredet 4 gravhø
je ved følgende dokument:

Jeg undertegnede gårdejer Christian Madsen ifølge skøde tinglæst 28
januar 1858 ejer af lodden matr.nr.29 af Skæve sogn mellemste del,
Dronninglund Herred, Hjørring Amt fredlyser herved under National
museet på statens vegne nedennævnte på min ejendom belig® ende 4
gravhøje. Ny beplantning af mindesmærkerne kan ikke finde sted. Den
ældre beplantning kan fældes, men rødderne må ikke opgraves. De så
ledes fredlyst mindesmærker er følgende:
Ï

II

ca. 29'fra gårdens nordvestre hjørne, beliggende i haven en høj,
der er beplantet og på hvis krone findes et lysthus, ca. 6'høj
og 32zi tværmål.
ca. 172's,f. gården en meget velbevaret høj. Ved foden mod syd
et bueformet irîdsnit(ca.8'langt og 5'bredt). 1 randsten ses mod
nordost og imod sydvest, ca. 9'høj mod nord, ca, 6o'i nord-syd.

III ca. 69'vestsydvest for foregående en smukt formet, anselig og
fuldstændig bevaret høj, ca. ll'høj og 63zi tværmål.
IV

ca. 115'syd for foregående en høj, hvis centrale del er velbe
varet, hvorimod den navnlig mod vest og øst er en del forstyr
ret, sværen brudt og mulden nedskredep, ca. 6zhøj mod nord, 41z
i nord-syd, 31zi øst-vest.

Thuen i Skæve sogn pr. Flauenskjold
Til viterlighed:

8 maj 19oo

Christ jan Madsen.

Comis L.Christensen
Brønden Kro

Johan Skjoldborg.
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Christian Madsen solgte den 7 juni 19oo til sønnen Niels Peter Marti
nus Madsen for lo.ooo kr. plus aftægt, der mecffulgte’ 2 hestê, Ö køer
4 ungkreaturer, 4 svin og 8 får. Cecilie Marie Madsen, født Christensdatter døde den 2o oktober 1922 og Christian Madsen 23 septem
ber 1925.

Niels Peter Martinus Madsen var født på gården den 21 december 1873
og gift med Ane Marie Madsen, født Andersen, født 27 juni 1872 i Hug
drup, datter af Johs. Johansen.
Niels Peter Martinus Madsen købte den 12 april 1935 parcellerne matr
nr.6f 16d af J.C.Madsen og solgte den 22 januar 1957 til sønnen Niel
Holger Madsen.

KROGEN

matr.nr.3o mfl. mell.
Krogen blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 2 tf. o skp. 3
fjk. 2 alb. og gagimel skatten var 9 rd. 38 sk.
Peder Svendsen,
der var født i Albæk sogn i 1784 og gift med Ida Ma
rie Larsdatter,
der var født i Skæve sogn i 1796, havde gården i fæ
ste fra omkring
1825 og afstod fæsteretten, samt besætning og andet
løsøre til sønnen Svend Pedersen den 6 juli 1854 og kom på aftægt,
se aflyst 5.7,1884.
Peder Svendsen døde den 28 august 1875 og Ida
Marie Larsdatter den 15 januar 1882 og opholdte sig da i ”Stubdrup”
i Øster Brønderslev sogn.
Svend Pedersen købte gården til selveje samtidig med at han havde
overtaget fæsteretten, altså den 6 juli 1854 og mageskiftede den 17
december 1863 med Christen Sørensen, der havde en ejendom i Gadholt
i Understed, matr.nr.lo sydlig, en ejendom der ikke er mere, men er
en del af gården ”Bakken”.

Christen Sørensen mageskifter den 9 juli 1889 med Christen Hansen,
der døde den 12 marts 19o4 og hustruen Elise Nielsen var død den 2o
december 19o5, uden at efterlade sig livsarvinger og skifteretten
solgte den 5 juli 19o6 gården til Peter Mathiesen ved følgende doku
menter :
Kjøbekontrakt.
Undertegnede Dronninglund Herreds Skifteret, som behandler boet ef
ter ægtefællerne gårdejer Christen Hansen af Krogen død 12 marts
19o4 og hans hustru Elise Nielsen, død 2o december f.å. efter at
have hensiddet i uskiftet bo, sælger og overdrager herved til Peter
Mathiesen af Østergård i Hæbbelstrup i overensstemmelse med hvad
der idag i en skiftesamling i boet er vedtaget - den boet tilhøren
de faste ejenodm ”Krogen”, beliggende i Skæve sogns mellemste del og
således matrikuleret og skyldsat:

Matr,nr«3o af hartkorn 2 td. o skp. 2 fjk. 1 alb,
- 47d
o-G1o -

samt den boet ligeledes tilhørende parcel matr.nr.21y Jerslev sogns
nordøstlige del af hartkorn 1/4 alb, Sammen med ejendommen følger al
le på samme værende bygninger med mur- og sømfast tilbehør og indvidere ejendommens avl, afgrøde, gødning, besætning og Inventarium,
derunder også køkken og bryggersinventarium, kar, spande, baljer af
alle slags, pigekammersengen med: sengeklæder, et sengested med madrats
i sovekammeret, det lange bord i dagligstuen, 2 spyttebakker, en øl
tønde, et dejgtrug, samtlige gardinstænger og en-gammel fodpose. En
delig medfølger også den til ejendommen hørende andel i mejeriet Skæ
ve og sammes overskud.

Købesummen er bestemt til 14.5oo kr., skriver fjorten tusinde fem
hundrede kroner, og den berigtiges ved, at køberen overtager til frem
tidig forrentning og indfrielse de tvende på ejendommen med solida
risk ansvar og på statutmæssige vilkår hæftende kreditforeningslån
lo.2oo kr., der er nedbragt til under lo.ooo kr, således at den amor
tiserede del af lånene og disses reservefondsandele kommer køberen
tilgode, og derved at køberen idag kontant betaler 2ooo kr., hvorfor
skifterettens underskrift gælder som kvittering, og i juni termin
d.å. betaler 25oo kr. uden renter.
Køberen overtager straks besiddelsen og det solgte henstår herefter
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for hans regning og risiko, hvorfor han også i tilfælde af ildebrand
oppebærer assurancen til anordningsmæssig anvendelse. Boet betaler
alle forfaldne skatter og afgifter af ejendommen, medens køberen be
taler alle fremtidig forfaldeøde. Køberen betaler hele den i juni
termin d.å. forfaldende halvårlige ydelse af kreditforeningslånene,
men boet godtgør ham den til tiden fra ll'december til dato svarende
del af bemeldte halvårlige ydelse. Når restkøbesummen i juni termin
betales, meddeles der køberen anmærkningsfrit skøde på ejendommen.
Alle omkostninger ved udfærdigelsen, stempling og tinglæsning af nær
værende købekontrakt og det senere skøde deles lige imellem parterne,
altså således at køberen betaler halvdelen.

Som selvskyldnerkautionist for køberens forpligtelser efter denne
kontrakt indstår gårdejer Anton Mathiesen af Storgård i Grinsted.
Jeg køberen Peter Mathiesen tiltræder herved denne købekontrakt og
forbinder mig i overensstemmelse med samme.
Sæby den 24 februar 19o6.

■Dronninglunds Herreds Skifteret:

Peter Mathiesen
Anton Mathiesen

Til vitterlighed:

Bolvig

Andersen

Peter Mathiesen solgte den 2o september 19o6-25 til Thomas Nielsen
for 15.000 kr«, der døde den 5 november 1915 og enken Ida Kathrine
Laurine Nielsen, født Larsen, skiftede den 25 oktober 1917 med ægte
parrets 4 sønner:
Niels Jacob Nielsen, født i Helium den 5 marts 19o4.
Frilev Ingeman Nielsen, født i Skæve den 4 november 19o7.
Alfred Kristian Nielsen, født i Skæve den 2 oktober 1911.
Herluf Kristian Nielsen, født i Skæve den23 november 1914.

Børnene arvede hver llo8 kr.69 øre efter deres fader, men herfra gik
arveafgiften, så beløbet blev kun lo94 kr.94 øre, hvorfor de fik pant
i gården. Børnene havde deres farfar Niels Nielsen, Nejsum som værge.
Enken giftede sig den 13 november 1917 med sin bestyre Peter Jørgen
sen o§ Skæve sogns kirkebog udviser, at ungkarl af Krogen, Peter Jør
gensen'!, født i Iskov, Voer sogn 22 december 1882 og Ida Kathrine
Laurine Nielsen, født Larsen, enke efter grd, Thomas Kristian Niels
Nielsen af Krogen, født i Dalhuset i Helium sogn, blev ægteviet i
Skæve Kirke den 13 november 1917.

Peter Jørgensen fik vielsesattesten tinglyst som adkomt til gården
den 14 marts 1918 og solgte den 18 marts 1957 til sønnen Christian
Hartvig Jørgensen,
Peter Jørgensen afgik ved døden den 11 april 1986, som Sæby kommunes
ældste borger.

3o 18.o9o5 m
47d 2.7601 -

2
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SØNDER

HYTTEN

matr.nr. 32a m£l. mell.
Laurs Thomassen, der var gift med Dorthe Berthelsdatter, havde går
den i fæste fra omkring 1775. Sønnen Thomas Laursen, der var født i
1776 og senere gift med Ane Marie Jeppesdatter, overtog tilsyneladen fæstet omkring 182o. Han købte gården til selveje, formentlig i
1835 og formentlig fra Knudseje og solgte den 29 december 1854! skø
det tinglyst 18 januar 1855, til sønnen Lars Thomsen. Ejendommen be
stod da af matr.nr.32a 47a 48b og fik den 25 april 1855 indenrigs
ministeriets tilladelse til at frasælge matr.nr.47 til Anders Stef
fensen', se 47a.

Lars Thomsen købte jord til flere gange, således 18.2.1855, 14.3.
1867 og 25.7,1871 og solgte den 5 juli 1888 til sønnen Thomas Lar
sen for lo.ooo kr., der den 24 oktober 1912 solgte til Jens Chr.An
dersen fra Iskov for 39.ooo kfc, og flyttede til Dybvad, hvor han
opførte villa ”Hytten” og blev siden sognefoged.

Jens Chr.Andersen, født i Voer sogn den 22 august 1884 og pigen Ma
ren Kirstine Hansen af Redet i Voer sogn, født 24 oktober 1891, gift
i Voer Kirke den 25 oktober 1912.
Jens Chr.Andersen købte den 6 maj 1926 ca. lo tønder land, matr.nr.
32c 48y 33c 34? 48cc, fra Ravnsholt for 75o kr. pr. tønde land =
7659 kr., var der stadig 14 august 1934.
Hagbart, Viggo og Knud Mouritsen solgte den 23 april 1968 til Knud
Chr. Andreasen, der den 2 april 197o købte parcellen 34b af Vang
Thomsen' Holmgård og den 8 juni 1972 købte han -en del jord af Ingvard Christensen. Skifterets adkomst for Anna Andreasen 25 april 1978,

Bildhus

matr.nr.33
Birkelse solgte den 1 januar 1855 samtlige træer, buske og opvækst’
i den såkaldte Bildhus skov på Ravnstrup grund, der er taxeret til
afdrivning, til Mathias Sørensen, Ravnsholt, for 25o rd., skovskyld
2-2-0, Bildhuset, der er beboet af Lars Chr.Jørgensens enke som fæ
ster, er handlen uvedkommende.

Thomas Andersen købte fra Birkelse den 6 juli 1857! skødet tinglyst
29 april 1858.

Treschov, Srd.Ravnstrup solgte den 9
og 48a til Lars Thomsen, Hytten, med
det blev først tinglyst 2o maj 1875,
matr.nr.33b med bygning til Brønnum,
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marts 187o Bildhus matr.nr.33
bygning for 4oo rd., men skødog s.d. solgte lårs Thomsen
Ravnsholt, for loo rd.

NØRRE HYTTEN
matr.nr.32b mfl.
Nørre Hytten er udstykket fra Hytten, det nuværende Srd.Hytten, men
der er siden købt en del jord til fra Ravnsholt m.m.

Lars Chr.Christensen købte den 3o juli 1863 og 26 maj 1871 købte han
parcellen 34c og døde den 22 maj 189o. Enken Mariane Mortensen fik
lyst adkomst 8 januar 1891 og solgte den 9 april s.å. til Peder Chr.
Frederiksen, der den 17 marts 1898 mageskifter med Jens Chr,Jensen,
Mølhaven, matr.nr.7 nordi., der den 15 februar 19oo solgte til Lars
Chr.Thomsen, Hejselt mark, for 8ooo kr., der den 5 juni 19o6 solgte
til E.S.E,Philipsen•
E.S.E.Philipsen mageskifter den 16 august 19o6 med! grd. Jens Peter
Christensen fra Lyngså, matr.nr.16a 18a mfl., der den 22 marts 1917
købte ca. 17 tønder land, matr.nr.34d 33b fra Ravnsholt for 5ooo kr.
og solgte den lo maj 1917 til partikulier Chr.Badskær, Hørby for
43.000 kr«, der nu var ejer af Nr,Klit, solgte 18 april 1918 til .
Jens Peter Albertsen, LI. Porsmose for 5o.ooo kr«, der den 26 febru
ar 192o solgte til Harald Jens Laurits Larsen, Skævebro for 51.5oo
kr. og købte derefter dennes ejendom matr.nr.7 mell.
Harald Jens Laurits Larsen solgte den 4 maj 1922 til købm. P.Hansen,
Dybvad, propritær Kræmmergård, Ravnsholt, grd. C.Jensen, Baas, propritær M.Sørensen, Langholtsminde og grd. Gotfred Pedersen, Stagsted,
i lige sameje, for 42.5oo kr., der den 11 januar 1923 solgte til
Jens Martinus Villumsen fra Borup for 45.ooo kr, der den 5 nobember
1925 solgte tilbage til konsortiumet for 4o.ooo kr., dtfer den 31 de
cember 1925 solgte til Johannes Grønvald Nielsen fra Ellitshøj for
43.000 kr. Fredning af 2 gravhøje 25 august 19oo.

Senius Kristensen omtalt lo december 1947.
Kaj Fuglsang Christensen solgte den 14 maj 1956 til Niels Steen Lar
sen, N!y Mølle, der den 17 juli 1974 solgte bygningerne med 4172 m2
jprd til Valdemar P,Christensen, der den lo december 1979 solgte til
Bjarne Thorndal., nu matr.nr.32g.

Kroqenshus

matr.nr.31

Therkild Rasmussen, der var gift med Maren Jensdatter, købte ejen
dommen til selveje af Glerup, Knudseje, den 31 december 1849, der
medfulgte andel i fællejorden Fældheden, matr.nr,47 og Lotsig matr.
ner.48 og i den huset til'lagte tørvelod i Langmosen matr,nr.51, af
harkorn '2 skp, o fjk. 3/4 alb., gi, skat 1 rd. 68 sk«, se nr.47.
Senere var Anders Steffensen ejer, der den 12 juli 1866 solgte til
Carl Chr.Frederiksen, der den 14 marts 1867 solgte parcellerne 31b
47b til Chr.Madsen, Thuen for 2oo rd. og matr.nr.48d til Ravnsholt
for 2o rd., se Srd,Hytten.
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SØNDER

RAVNSHOLT

matr.nr.34a mfl. mell.
Sønder Ravsholt blev efter vor første matrikel fra 1662 sat i hart
korn til 6 td. -4 skp. o fjk. o lab. Efter den såkaldte landmåler
matrikel fra 1688 var tallene 5-6-1-2 og det dyrkede areal var op
givet til 31.5 tønder land. Efter 1844 matrikelen var hartkornet 5
td. 3 skp. 3 fjk. 3/4 alb. og gammel skatten var 41 rd. 46 sk.

Ravnsholt var fæstegård under Knudseje og var fra den 26 november
1774 fæste af-Jens Andersen, der havde giftet sig med den forrige
fæster Peder Thomsens enke, men måtte frasige sig fæsige sig fæs
tet den 16 juni 1781, på grund af skatter og landgilde restance-,
samt ejendommens forfald.

Den-næste fæster var formentlig Peder Jørgensen, der var gift med
Inger Christensdatter. Han overlod kort tid efter fæstet tii søn
nen Christen Pedersen, men blev boende på gården som aftægtsmand.
Christen Pedersen blev senere gift med Lisbet Christensdatter og
havde stadig gården i fæste i 1834.
Mathias Rosinius Sørensen, der var født«i Vester Nykirke i Ribe
Amt i 18o2, købte gården til selveje i 1835. Han var da ugift,
men blev senere gift med Else Christensdatter, der var født i Sejl
strup sogn i Hjørring Amt i 1815. Han solgte i 18561 skødet ting
lyst den 15 januar 1858, til Laurits Treschow og flyttede til Sund
by i Kjær Herred, med kone og en tjenestepige og en tjenestekarl,
samt en:-brodersøn på 15 år.
Laurits Treschow begyndte at opkøbe nogle hedêloâder, der efter ud
skiftningen af overdrevet matr.nr.48, var tildelt de omkringliggen
de ejendomme, for omkring 5o rd. pr. stk., fks. matr.48g fra Aalgårdodde, 48h fra Nørgård og 48i fra Søndergård. Han lånte den 12
juni 1866, 12.ooo rd. af Gehejmekonferensråd Treschow og solgte den
25 maj 1871 til Even Breyn Brønnum, Krogens Mølle, ved følgende så
lydende skøde:

SKaøDE.
Jeg underskrevne propritær Laurits Treschow af Sønder Ravnsholt
sælger og overdrager hermed til Hr. Even Breyn Brønnum, den mig til
hørende ejendom Sønder Ravnsholt i Skjæve sogns mellemste del. med
sammes til- og underliggende, til købte parceller, og som denne ejen
dom efter stedfundne magelæg, som nu er fuldbyrdede og hvorom Dekla
rationer tinglæses samtidig hermed, nu befindes og står for hartkorn
under:
matr.nr.34a
48k
48g
48h
48i
48d
48f
48e
48c
48x
48v

5 td. 3 skp. o fjk. 2
2
2
2
1

alb.
1/4
1/2
1/2
•1/4

3/4
1
1

3/4
1/2
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gi.skat 41 rd. 46 sk
2 —
3 1 5
1
6
4
4
3

—
-

-

—
-

I kjøbet følger ejendommens bygninger med mur- og naglefaste ting,
dens sæd, avl, afgrøde og gødning, samt ilde.brændsal. så og den på
ejendommen værende skov, der har skovskyld 2 skp. 2 fjk.
Det bemærkes, at 1/6 bankhæftelse forrentes uden aktieret for matr.
nr.48f 48i og 48e, at 48f er indbefattet under pantet for aftægt
anslået til 35o rd. og gæld 4oo rd., at matr.nr.48c er indbefattet
under pantet for gæld 8oo rd.»til kreditforeningen og at matr.nr.
48v-er indbefattet under pantet for looo rd. Indvidere bemærkes,
at den til Thomas Chr.Pedersen udstedte og den 28 febr.1857 tingiæste lejekontrakt nu er ophævet og aflyst i retten.

Med hensyn til at min adkomst har fået retsanmærkning om den på
ejendommen værende skov, bemærkes, hvad også fremgår af min formands
adkomst, at der ikke var nogen skov som han kjøbte fra Birkelse,
men kun enkelte så godt som værdiløse træer, buske og opvækst, som
var tilbage af den såkaldte Bildhusskov, anført i den ny matrikel
under nr.33.
Bildhusskoven tilhørte Stamhuset Birkelse ved den ny matrikel, men
skoven fandtes på S.Ravnsholts•grund. Henvisning af nævnte skov, '
de ommeldte enkelte træer, der vat bestemt til afdrivning(oprydning )
købte min formand og han og jeg have opelsket den lille skov som nu
findes på ejendommen, i stedet for som bestemmelsen var, at bort
rydde træerne.
Det er følgelig urigtig når den i min adkomst er anført som solgt
med gården en fra Birkelse købt skov.
Og da køberen hr. E.B.Brønnum har berigtiget den akkorderede købe
sum 23.000 rd., skriver tre og tyve tusinde rigsdaler rm., så skal
ommeldte ejendom, som han har taget i besiddelse og brug og hvoraf
han udreder skatter og afgifter fra dato, herefter tilhøre ham med
de samme rettigheder, almindelige byrder og forpligtelser, hvormed
den har tilhørt mig og hjemler jeg ham det solgte ved lovligt skø
de, fri for præjudicerende retsanmækkning.
Til bekræftelse med vore underskrifter.

p.t. Sæby den 16 marts 1871.
L.Treschow
Til vitterlighed:

E.Kjelgård

C.Petersen

Even BreyBn Brønnum, der i 3 år havde ejet ejendommen Krogens Møl
le i Torslev sogn, var født den 9 september 1839 på gården Lengsholm, søn af Chr.Sev,Brønnum og gift den 7 november 1867 med Johan
ne Georginç Bruum* føqlt deg 8 januar 1839 på Oripholt, datter, af Hans
Christian Bruun og dennes hustru Elicabeth Cathrine Bende Rudolfine
Bruun, født Deichmann. Det fremgik ikke af skødet hvordan købesum
men skulde berigtiges, men der blev udstedt en panteobligation på
12.000 rd. til cand.juris. Chr.Rosenkilde Treschow til Frydendal,
den 13 maj 1871, der blev slettet den 15 juni 1887.
E,B,Brønnum købte den 2o oktober 1887 nabogården LI.Nejsum, matr.
nr.44 for 18.ooo kr«, men solgte den 8 december samme år en parcel
herfra, matr.nr.44c til Kammerherre, Hofjægermester Sophus Frederik
Erik Otto Skeel, besidder af Stamhuset Birkelse for 3311 kr.94 øre
og den 7 november 1889 bortlejede han et gården underhørende hus
” Skovhuset ” med ca. 4 tønder land, ved følgende lejekontrakt:
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Lejekontrakt»
oprettet mellem underskrevne propritær E.B.Brønnum af Ravnsholt,
som ejer, og Peter Nielsen af Skovhuset, som lejer.

Jeg E.B.Brønnum bortlejer herved til Peter Nielsen det under min
ejendom ”Ravnsholt” i Skæve sogn, matr.nr.34a mellemste del med fl.
nr. hørende såkaldte ”Skovhus” med ca. 4 tønder land på følgende
vilkår :

1.
Jordlodden, som lejemålet omhandler er indgrøftet, og da skellet
går midt i grøfterne, skal lejeren tage halv del i disses oprens
ning.

Den under lejemålet indbefattede bygning skal forblive uforandret
og lejeren skal vedligeholde denne i lejetiden forsvarligt ud- og
indvendigt, med undtagelse af taget. Bygningen overleveres lejeren
ved syn af 2 gode kyndige mænd, en valgt af hver af perterne, og
beskriver bygningen nøjagtigt og dens tilstand i en skriftlig over
leveringsforretning, der forbliver i ejerens værge og skal tjene
til regel ved afleveringen når lejeretten ophører. Afleveringsfor
retning afholdes på samme måde som overleveringsforretning, og skul
le mændene ikke blive enige, da vælger disse en opmand til endeligt
at afgøre spørgsmålet. Forefundne mangler ved afleveringensforret
ningen er lejeren pligtig at erstatte efter mændenes værdiansættel
se. Alle mur- og nagelfaste ting i Bygningen tilhører ejeren.
2.
Lejemålet har taget sin begyndelse eller regnes fra 1 maj 1889 og
vedvarer derefter til 1 maj 1896, i denne tid uopsigeligt fra eje
rens side når lejeren punktlig overholder kontrakten. Derimod har
lejeren til at opsige lejeforholdet til fraflytning en 1 maj eller
1 november, med et halvt års forudgående varsel. Altså senest den
1 maj 1896 ophører lejemålet uden opsigelse fra nogen af siderne.

3.
Lejeafgiften er bestemt til loo kr., skriver et hundrede kroner år
lig, hvilken afgift lejeren betaler skadesløst til ejeren på dennes
bopæl med halvdelen hver 1 maj og 1 november, stedse forud for ? år.

4.

Lejeren må drive jorden efter eget forgodtbefindende, men selvføl
gelig forsvarligt, dog må han ikke det sidste år af lejetiden for
andre driften.
Engen langs bækken, ca. 4o alen bred, må ikke opdyrkes.

5.

Der indrømmes lejeren ret til at tage mærgel og sand til jordlodden
i den mærgelgrav, som ligger sydvest for lodden, med færsel til og
fra mærgelgraven, alt efter ejerens anvisning.
6.

Lejeren må ikke lade gødning, fourage eller tørv komme bort fra den
lejede ejendom.
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7
Fremleje under nogen som helts form er ikke tilladt.

8.

Skulde lejeren nogensinde udeblive med afgiften længere end 8 dage
over forfaldstid, ikke holde huset tilbørlig vedlige eller i andet
punkt misligholde denne kontrakt, navnlig overtræde
6 og 7, da
har ejeren ret til i ethvert af disse tilfælde straks at hæve leje
forholdet og fordre at lejeren flytter og i mangel af godvillig
flytning, at lade ham på hans egen bekostning udsætte ved fogden,
og har ejeren i sådant tilfælde krav på erstatning for kontraktens
misligholdelse, hvilken erstatning efter overtrædelsens beskaffen
hed fastsættes af 2 gode mænd, eventuelt ved opmand, udnævnte på
samme måde, som overfor om udnævnelse af synsmænd bestemt.
9.

I søgsmålstilfælde er den hurtige retsforfølgning efter forn. 25
januar 1828 anvendelig.

Jeg Peter Nielsen tiltræder herved denne kontrakt og tiltræder,
samt underkaster mig samtlige dens bestemmelser.
Den originale kontrakt forbliver hos ejeren. Lejeren erholder en
bekræftet genpart.

Af hensyn til forbrug af stemplet papir anslåes lejerens del i op
rensning af grøfter til 6 kr. årlig.

Således indgået bekræftes med vore underskrifter vidnefast.

Ravnsholt den 12 oktober 1889.
Som ejer:

Som lejer:

E.Brønnum

Mads Peter Nielsen

Til vitterlighed:
N.F.Jensen

A.Kris Jensen

Synsforretning.

I andledning af lejekontrakt oprettet 12 oktober 1889 imellem hr.
propritær E.B.Brønnum af Ravnsholt som ejer og arbejdsmand Peter
Nielsen som lejer har vi underskrevne dags dato efter fælles over
enskomst af parterne foretaget det i lejekontraktens § 1 omtalte
syn som følger:

1.
Bygningen forefindes velvedligeholdt både ud- og indvendig. Vægene
er hvittede og i meget god stand, i sovekammeret forefindes en vind
ovnskakkelovn, i dagligstuen 1 bilæggerovn. Køkkenet er forsynet
med komfur og bageovn, samt nagelfast bord og vask, tilligemed en
trappestige til opgang til loftet.

2.

Kostalden tilligemed den i samme værende svinesti er ligeledes i
god stand.
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At ovennævnte beskuelse af ”Skovhuset" er i overensstemmelse med
virkeligheden bekræfter vi ved vore egenhændige underskrifter.

f.t. Ravnsholt den 1 november 1889.
Jens Jensen

Kr.Larsen

At ovenstående synsforretning godkendes af begge parter bevidnes
ved vore egenhændige underskrifter.
Mads Peter Nielsen

E.Brønnum

Som lejer

Som ejer

E.B.Brønnum solgte den 13 december 1894 Lille Nejsum til sit eneste
barn, sønnen Hans Christian Brønnum. Bækken der skildte de 2 ejen
domme var, eller blev opstemmet og et badehus blev placeret på den
nordlige side af søen. Ja, de havde forstået at nyde livet på Ravns
holt og vi må jo heller ikke glemme, at vejen fra Brønden ÿil Øster
Vrå dengang gik ned forbi de 2 Lille Nejsum gårde og der havde været
en naturskønhed som vi idag ikke altid får øje på når vi halser for
bi oppe på dæmningen, der blev anlagt i forbindelse med vejregule
ringen.
Hans Christian Brønnum var født den 4 februar 1869 i Krogens Mølle
og blev gift med Kristiane Marie Elise Busch, født
i Tveden i
Karup dent8 januar 1875, datter af Georg Ditlev Heironymus Busch og
dennes hustru Ane Dorthea Georgine Busch, født Schunck.
Even Bereyen Brønnum solgte den 2 november 19o6 pr. købekontrakt
til sønnen, men døde den 28 juli 19o7, 67 år gammel og da var skødet
ikke udstedt. Enken berigtigede senere skødet der blev tinglyst den
3 december 19o8.

Købekontrakt.
Undertegnede propritær Even Breyn Brønnum af Ravnsholt sælger her
ved og forpligter mig til at skøde og endelig overdrage til min søn
Hans Christian Brønnum af Nejsum den mig ifølge skøde tinglæst 25
maj 1871, 25 marts 1873, 2o maj 1874 26 august 1884 og 2o oktober
1887 tilhørende ejendom "Ravnsholt" beliggende i Skæve sogns mellem
ste del, betegnet og skyldsat således: matr.nr.eet.
med påstående bygninger, disses mur- og nagelfaste genstande, udven
dig besætning og inventarium, avl, afgrøde og gødning.
De nærmere vilkaar er:

1.

Overtagelsen finder sted den 1ste oktober dette år, dog forbeholder
sælgeren sig, sålænge han - men ikke hustruen - lever, uindskrænket
og udelukkende brug og benyttelse af det til fredskov indtagne are
al, der på et over "Ravnsholt Plantage" optaget kort er betegnet
ved litra A og B, ligesom hanforbeholder sig fri og uhindret adgang
dertil ad de bestående veje, såvel som ret til at lægge træ på den
tilstødende mark og ret til kørsel til og fra samme.
2.

Købesummen er fastsat til 75.ooo kr. skriver syvti fem tusinde kro
ner, hvoraf 25,ooo kr. regnes som vederlag for det i handlen medfulg
te løsøre og afgøres således:
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a. Kontant har køberen betalt
4.ooo
b. Køberen overtager at forrente fra 11 juni d.å. at
regne og at indfri den på ejendommen hvilende gæld
til Aalborg Stifts offentlige midler
25.ooo
c. Kontant og skadesløst betaler køberen såsnart han
ved lovligt skøde ønsker sig ejendommen endelig over
draget, hvilket tidspunkt han selv må bestemme
21.ooo
d. Samtidig med skødets udstedelse meddeler køberen på
nedenfor omtalte nærmere vilkår sælgeren panteobligation for restkøbesummen
25.ooo
Ialt

kr,
-

75.000 kr.

De under litra c og d nævnte beløb ialt 46.ooo kr. forrenter købe
ren fra overtagelsen den 1 oktober dette år at regne med 4 % p.a.,
hvilken rente skadesløst betales med 1/4 hver l'april, l'juli, 1'
oktober og l'januar hver gang for det forløbne fjerdingår.

Den i Litra d ommeldte panteobligation sikres ved oprykkende 2'prioritet i Ejendommen næstefter et så stort lån, som kan erholdes i
Kreditforeningen eller af offentlige midler, og klausuleres således
at kapitalen forrentes med 4 %, der erlægges i de nysnævnte 4 ren
teterminer og indestår uopsigelig sålænge sælgeren og hustru lever,
hvorhos det udtrykkelig stipuleres, at gælden fuldtud er bortfal
den, når den længstlevende af køberens forældre afgår ved døden.
Skulde køberen sælge ejendommen, forfalder kapitalen straks uanset
den foran betingede uopsigelighed til skadesløs udbetaling, hvori
mod sådan følge ikke indtræder fordi ejendommen ved køberens død
går over til hans enke eller børn.
De i litra c nævnte 21.ooo kr« er køberen eller arvinger eller ef
terfølgere til enhver tid berettiget til at indbatale med 4 % rente
bærende kasseobligationer i Kreditforeningen af jydske Landejendoms-r
besidder eller lignende solide papirer. Skulde køberen afgå ved dø
den før betalingen af de 21.ooo kr. har funden sted kan sælgeren
straks mod udstedelse af lovligt skøde forlange beløbet udbetalt,
med mindre han begæres udnævnt og af myndighederne virkelig beskik
kes til fast lavværge for køberens enke, eller såfremt også hun er
død, til værge for børnene. Skulde sælgeren imidlertid i sådant
fald selv ikke ønske at påtage sig sådant værgemål, er han beretti
get til straks at opsige beløbet med 3 måneders varsel til den l'i
en måned. Betales de 21.ooo kr. ikke straks til anførte forfaldsti
der, kan sælgeren straks fordre købekontrakten hævet uden pligt til
at betale de i litra a nævnte 4ooo kr. tilbage.

3.

Køberen må ikke uden sælgerens tilladelse overdrage sin ret efter
nærværende kontrakt til andre.

4.
Skødet, der som anført bliver at udstede, såsnart de 21.ooo kr. er
berigtiget, meddeles fri for præjudicerende retsanmærkning, hvorved
bemærkes, at køberen er bekendt med og respekterer, at der under 25
maj 1871 er tinglæst 3 deklarationer om magelæg, en mellem matr.nr.
34a 48x og 48b, en mellem 49a 48d 49b og en mellem 34 43’og 44 og
af matr.nr.48i 48f 48x 32c og 48d forrentes 1/6 bankhæftelse, at en
tidligere ejer af matr.nr.33b og 33c har manglet tinglæst adkomst,
at der under 18 juli 1895 er tinglæst deklaration om fredsskovsfor
pligtelse og under 23 marts f.å. påtegning på samme dokument om,
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at fredskovforpligtelsen nu træder i kraft, og at plantagen, der
kaldes "Ravnsholt Plantage" har et areal af 49^ tønde land, at der
under 23 august 19oo er tinglæst deklaration til Nationalmuseet om
fredning af 2 gravhøje og at retsanmærkning frafaldes om de ejendom
men påhvilende tiendebyrder.
5.

Omkostningerne ved stempling og udstedelse af nærværende købekon
trakt, såvelsom i sin tid ved skødets udstedelse og tinglæsning bæ
rer køberen alene.
Jeg Hans Christian Brønnum tiltræder som køber denne kontrakt og
forpligter mig i overenstemmelse med dens indhold.

I søgsmålstilfælde gælder den hurtige retsforfølgning efter frd. 25
januar 1828.
Til bekræftelse vidnefast.

p.t. Dybvad den 2 november 19o6
Som sælger:

Som køber:

E.Brønnum

H.C.Brønnum

Til vitterlighed:
J.Herskind

C. Nielsen
Skøde.

Da køberen nu har berigtiget den akkorderede købesum, så skøder en
delig overdrager jeg undertegnede Johanne Georgia Brønnum, født
Bruun, enke efter propritær Even Breyn Brønnum af Ravnsholt, efter
hvem jeg hensidder i uskiftet bo, hvorom tinglæsning samtidig her
med finder sted, herved til køberen Hans Christian Brønnum den i
kontrakten nævnte ejendom med tilbehør og skal ejendommen således
fra nu af tilhøre køberen som dennes lovlige ejendom med de samme
almindelige herligheder og rettigheder, byrder og forpligtelser,
hvormed min afdøde mand og jeg hidtil har ejet samme og hjemler jeg
ham ejendommen på lovlig måde i henhold til kontrakten.

Den min mand ved kontraktens post 1 forbeholdte brugsret over fred
skoven er overensstemmende med bestemmelsens indhold bortfalden
ved min mands død.
Til bekræftelse med min underskrift i vitterligheds vidners overvær.

Ravnsholt den 25 november 19o8

J.G.Brønnum, født Bruun
Til vitterlighed:
Anna Frederiksen

A.Ramlov

Hans Christian Brønnum forpligtede sig til at betale sin moder looo
kr. årlig sålænge hun levede og i tilfælde af salg af gården 25.ooo
kr. en gang for alle. Den 8 januar 1914 solgte H.C.Brønnum gården
Lille' Nejsum, men uden at miste sin sø og badehus m.m. for i købe
kontraktens § 5tér følgende indført:
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Sælgeren forbeholder sig og efterfølgende ejere af ejendommen
”Ravnsholt'’ matr.nr.34a mfl. Skæve sogn mellemste del, ret til at
opstemme vandet i den langs ejendommens sydside løbende bæk ved at
have stemmeværk anbragt, hvor sådant nu er indrettet, samt til at
have badehus anbragt ved stemmeværkets nordre bred, samt fri adgang
til og udelukkende afbenyttelse af det lille afmærkede jordstykke,
hvor badehuset er anbragt. Fremdeles forbeholder sælgeren sig vej
ret fra Ravnsholt Skov over ejendommens sydøstlige del til den ind
kastede vej(Nejsumvejen ) således som markvejen nu forefindes, hvil
ken ret også tilkommer efterfølgende ejere af Ravnsholt.

Endelig forpligter køberen sig og efterfølgende ejere til i forhold
til sælgeren og efterfølgende ejere af ”Ravnsholt” i et tidsrum af
lo år fra dato at frede rådyr på ejendommen, således at sælgeren
og efterfølgende ejere af Ravnsholt i det nævnte tidsrum som ulov
lig jagt kan påtale jagt på og nedlæggelse af rådyr på ejendommen.

I de heromhandledes 3 anledninger bedes skødet tillige tinglæst som
servitut på den solgtenejendom.

Hans Christian Brønnum og Kristiane Marie Elise, født Busch, havde
følgende 3 børn:

Erik Busch-Brønnum født 3 april 1897
Ingeborg Gerda Brønnum født 22 august 19oo

Ingrid Hedvig Brønnum født 5 april 19o6
Hans Christian Brønnum solgte den 22 marts 1917 ca. 17 tønder land
matr.nr.34d 33b til Jens Peter Christensen, Nr.Hytten for 5.ooo kr.
og den lo april 1918! skødet tinglyst 25 april s.å. solgte han går
den til Søren Peter Jensen Kræmmergård, Karstensskov i Helium, ved
følgende skøde :
Skøde.
Undertegnede propritær Hans Christian Brønnum af Ravnsholt, sælger
og endelig overdrager fra mig og arvinger til Søren Peter Jensen
Kræmmergård, af Karstenskov, den mig ifølge skøde, tinglæst 3 decem
ber 19o8, tilhørende ejendom ”Sønder Ravnsholt” kaldet, beliggende
i Skæve sogns mellemste del, betegnet og skyldsat således:

Matr.nr . 34a
48k
48c
48d
—
—
48e
—
—
48f
48g
—
48h
48i
48v48x
49a
—
—
32>c
48?
—
—
33c
44d

hartkorn 4 td. 6 skp. o fjk. 1 3/4 alb
o o o 2 1/4 o 0 o 1
0 o 0 o
—
0 —
0 —
0 —
1
—
o —
0 o —
3/4 —
—
1 1/2 0
o
o —
o 0 0 —
2 1/2 —
o
o
0 1 1/4 0 o o —
1/2 o 0 o 3/4 —
o o 0 1
—
—
—
0
0
o
1/2 0 o o 1
—
o 0 o
1 —
o 3 3/4
2
-

med påstående bygninger, disses mur- og nagelfaste genstande, be
sætning, inventarium, maskiner, avls- og mejeriredskaber, delvis
bryggerinventarium, avl, afgrøde og gødning, 5 folkesenge, så og
bord og bænke i folkestuen. Endelig medfølger andel, men ikke over
skud i Hjørring Amts Andelskartoffelmelsfabrik.
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Sælgeren forbeholder sig 3o rommeter brænde og 4o td« kartofler,
som køberen leverer frit i banevogn i Dybvad, brændet i løbet af
sommeren og kartoflerne i april måner d.å.
De nærmere vilkår er

1
Købesummen er fastsat til 211.ooo kr«, skriver to hundrede bileve
tusinde kroner, der er afgjordt således:

a. Køberen overtager at forrente fra 11 juni d.å. at regne og at
indfri den på ejendommen med solidarisk ansvar og statutmæssi
ge forpligtelser hvilende gæld til Kreditforeningen i Viborg
oprindelig og efter pantebogen
7o.ooo kr.
således at det amortiserede og reservefondsandelen
kommer køberen til gode.
Køberen er bekendt med, at reservefondsandelen kun
• ‘
delvis er indbetalt og påhviler det ham at udrede
at udrede de bidrag, der forfalder efter 11 juni d.å.
b. Kontant har køberen betalt
141.ooo Ialt

211.000 kr.

2.
Overtagelsen har fundet sted, og det solgte står således allerede
for køberens regning og risiko, i ildebrandstilfælde mod regres
til assurancesummerne.

3.
Køberen udreder de skatter og afgifter, der forfalder den 1 april
d.å. og fremtidig forfalde, medens sælgeren betaler alt tidligere
forfaldent.

Omkostningerne ved udstedelse, stempling og tinglæsning af nærvæ
rende skøde betaler parterne, hver med halvdelen.

I henhold hertil skal den fornævnte ejendom med anførte tilbehør
således fra nu af tilhøre køberen, Søren Peter Jensen Kræmmergård,
som dennes lovlige ejendom med de samme almindelige herligheder
og rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed jeg hidtil har
ejet samme, og hjemler jeg ham ejendommen på lovlig måde, hvorved
bemærkes, at køberen er bekendt med og respekterer, at 3 deklarati
oner om magelæg er noteret i matrikelen, at der af nogle af parcel
lerne forrentes 1/6 bankhæftelse uden aktieret, at Chr.Christensens
ret til at benytte vandet i en bæk på matr.nr.44d reserveret, at
der under 18 juli 1895, med påtegning, læst 27 marts 19o5, er ting
læst deklaration om fredskov på 49-j tønde land, at der under 23 au
gust 19oo er læst deklaration om fredning af 2 gravhøje, at der un
der 3o januar 19o8 er tinglæst Landvæsenskommissionskendelse, hvor
efter udredes en halvårlig udgift af 6 kr.78 øre, og at der under
II juni 1914 er læst deklaration om fredskovsforpligtelse på 4 td.
land af matr.nr.34a.
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Det bemærkes udtrykkelig., at under de almindelige herligheder og
rettigheder, hvormed ejendommen hidtil har tilhørt mig, og hvormed
den herved overdrages køberen, henhører også og fremhæves udtrykke- {
lig de ejeren af Ravnsholt eller mig tilkommende rettigheder til be
nyttelse af vandet fra stemmeværket i en bæk og vejret overfor ejen
dommen ”Lille Nejsum”, men derimod ikke den mig overfor samme ejen
dom tilkommende jagtret, der tilkommer mig personlig, samt de Ravns
holt eller mig hidtil tilkommende rettigheder over ejendommen ”Nør
re Hytten”, særlig retten til benyttelse af vandet i Drebelvældet,
- og jagtret«
Ejendommen er senest til ejendomsskyld vurderet til 75.ooo kr.

Til bekræftelse med vore underskrifter i vitterlighedvidners over
vær.
p.t. Sæby den lo april 1918.

Som sælger:

Som køber:

H.C.Brønnum

J.Kræmmergård

Til vitterlighed:
Asta Nielsen

J. A.Bo

(

Hans Christian Brønnum købte efter salget af Ravnsholt den nyoprettede ejendom ”Søvang” ved Sæby.

Ifølge en senere producerede vielsesattets blev, ungkarl mejeribestyre Søren Peter Jensen, Hellested sogn, født i Øster Brønderslev
29 oktober 1882 og Inger Margrethe Sørensen, Skovby, født i Skovby
den 21 juli 1887, den 27 oktober 1911 lovligt og med fuld borgerlig
gyldighed for sognepræsten i Skovby Kirke har indgået ægteskab med
hinanden. Kr.H.Hillgård, sognepræst, Skivholme-Skovby pastorat og
politimesteren i Stevns-Faxe herred meddeler, at i overenstemmelse
med lov af 22.4.19o4, får familienavnet Jensen Kræmmergård.
Kræmmergård havde ikke solgt Karstensskov da han købte Ravnsholt,
det skete først den 2o marts 1919, og for at berigtige handlen op
tog han et lån på loo.ooo kr. i Sæby Bank. Herfor kautionerede
propritær Martinus Christensen, Pilgårds Mølle, sognefoged P.Chr.
Kræmmergård, Kræmmergård, begge Helium og forpagter V,Brandt(iøv
rigt stavet forkert) Juellinge pr. Karise. Sognefogden i Helium var
ikke som navnet kunde antyde en broder, men en svoger. At forpagter l
William Branth, Juellinge var med havde sin egen forklaring.
Kræmmergård fik efter giftemålet ansættelse som fodermester på Juel
linge og det kan måske rent umiddelbart se mærkelig ud at en mand
lader en stilling som mejeribestyre gå for at blive fodermester, men
fodermesterpladsen på Juellinge var heller ikke en almindelig røg
terplads, men en meget eftertragtet stilling. For selv om William
Branth vel aldrig opnåede den berømmelse hans navnkundige fader
godsejer Harald Branth, Sønder Elkær fik, var han en af datidens dygtigestj8'i landmænd. Der var en højtydende kobesætning på Juellinge i
de dage på 265 malkekøer+ opdræt. Fodermesteren, der gik klædt i en
hvid kittel, havde underfodermester, foderelever, røgtere og malke
koner i lange baner, at holde styr på. Navnlig blev Juellinge kendt
for sin skiftefoldsmetode. De vedvarende græsmarker var inddelt i
mange små folde og her blev skiftet fold hver 5'dag.
Selv om gården var dyr købt under højkonjukturene under l'verdenskrig, opnåede Kræmmergård at få nogle tåelige år i Ravnsholt, men
efterhånden faldt prisen på alt og bedre blev det ikke af at han
havde overtaget gårdens andel i Hjørring Amts Andelskartoffelmelsfabrik, der gik i likvidation i 1922 og det var et dyrt bekendskab
lo

v

for andelshaverne, men Kræmmergård havde tilsyneladen ikke tabt tro
en på kartofler, for da man reorganiserede fabrikken i Dybvad, der
kom til at hede Andelskartoffelmelsfabrikken i Dybvad, Var han i
bestyrelsen der fra starten af.
Den 19 april 1926! lyst 22 april s.å., mødte kongens foged op i
selskab med alle landmænds bussemand, den nidkære sagfører Lønager,
Sæby, der præsentere Kræmmergård for 3 relative små fordringer, på
tilsammen ca. 16oo kr., men Kræmmergård havde tilsyneladen opgivet
at køre videre og erklærede sig ude af stand til at betale. Hvorefder blev gjordt udlæg i gården, der blev vurderet til 125.ooo kr.
og i følgende løsøre:
7 heste
7.000 kr.
25 køer
6.000 15 ungkreaturer
2oo 3oo loo høns
60 4 gæs
25 3 ænder
1 fjedervagn
2oo 1 jumbe
loo 1 ponyvogn
15o 1 skrivebord
5o 1 klaver
15o 1 egetræs spisebord
4o 1 stueuhr
2o 1 ovalt bord, mahogni
5o 5o 1 skab
1 dragkiste, egetræ
2oo 1 lænestol
2o 15 1 anretterbord
1 gulvtæppe
lo 1 gammel egetræs kiste
loo 1 bogskab
loo 2 kurvestole
156 spisestuestole, egetræ
60 loo 1 sofa, rødt plyds
15o 2 lænestole, rødt plyds
75 5 stole, rødt plyds
1 skrivebord
2o 25 1 sybord
1 lysekrone
5o 1 lysekrone
2o loo 1 egetræs buffet
samt panteobligation stor oprindeli looo kr., nu 800 kr. udstedt af
bagermester Søren Møller, Skovly, ved Hammel.

Søren Peter Jensen Kræmmergård solgte den 6 maj 1926 til enkefru Anna Christensen, Pilegårds Mølle og grd. P.Chr.Kræmmergård , Helium,
i lige sameje, for 161.5oo kr., der berigtigedes således :
Landkreditforeningen 93.ooo, nedbragt med I0.800 kr.
Jydsk Land-Hypotekforening
Køberne overtager og forrenter fra 5 maj 1926 den
til Sæby Bank skyldige gæld
Restkøbesummen
er berigtiget ved overtagelse af gældsforpligtelser
der påhviler den solgte ejendom

93. ooo kr
2o. ooo 45.ooo
3.5oo

161.500 kr.
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Kræmmergård solgte samtid ca. lo tønder land til Sønder Hytten for
7659 kr. kontant og parcellen 44f til Palmerbrohus for 375o kr. og
parcellen 44d til LI.Aagårsodde for 375o kr.

Enkefru Anna Christensen og P.Chr.Kræmmergård solgte den 4 oktober
1929 til Niels Mogens Sanden og Gudrun Kristiane Sanden, født HolstHansen og gården var da efter det sidste frasalg af jord, på 188
tønder land.

Niels Mogens Sanden var født den 3 august 19o6, søn af propritær
Niels Sanden, Sønder Ravnstrup pr. Haallerup og Gudrun Kristiane
Sanden, født Holst-Hansen var født den lo januar 19o7 på Korslund
i Hellevad, datter af propritær Peder Holst-Hansen.
Efter at havde drevet gården i 55 år, solgte Niels Mogens Sanden
den 25 oktober 1984 til Anna-Lise Hansen og flyttede til Brønder
slev.

M 0 L B A K

matr.nr,35 mell.
Mølbak blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 2 td. 3 skp. 3
fjk. 1 3/4 albi og gammel skatten var 12 rd. 78 sk. Arealet var om
regnet til nutidsmål 41.5614 m , hvilket er det samme som nu, for
som noget helt enestående, der har ikke siden været solgt jord fra
eller købt jord til og det er den enested ejendom i Skæve sogn der
kan siges det om,

Peder Nielsen købte gården til selveje fra Knudseje den 16 juni 1835!
skødet tinglyst 3o s.m. og solgte den 25 november 1869-14 til sønnen
Christen Pedersen for looo rd. + aftægt og døde som aftægtsmand den
29 november 1879.
Christen Pedersen døde den 18 februar 1896, 62 år gammel og enken
Ane Johanne Pedersen, født Andersen solgte den 3 april 19o2-21 til
sønnen Johan Gotfred Pedersen for 5ooo kr. + aftægt.

Johan Gotfred Pedersen solgte den 23 august 1917-14o9 til bestyren
på Vester Bundgård i Stagsted, Søren Petersen for 39,ooo kr. og køb
te derefter Vester Bundgård, der var hans kones hjem.
Søren Petersen solgte den 4 april 1918 til Niels Peter Jensen, hid
til Sillebakken, for 47,3oo kr, Niels Peter Jensen var født den 26
august 1869 i Baas og gift i Skæve Kirke den 26 november 1897 med
pigen Louise Kristine Kristensen, født 7 februar 1875 i Kalum Ve
stergård i Serrislev sogn.

Den 6 april 1922-3 gjorde Jyllands Frøhandel, N.Th.Jacobsen og Co.
Aarhus udlæg i gården og følgende løsøre, for et beløb af 6o3 kr,
38 øre. Gården blev vurderet til 25,ooo kr«
1
1
1
7
1
1
3
5
1
8
2
2

1
1
1
1
i
1
1
1
1
2
1
1
1

brun følhoppe, 6 år gi.
gi. hoppe
sort hoppe, 3 år gi.
sortbrogede køer
rød ko
rødbroget ko
kviekalve, 1 år gi.
små kalve
so (løben)
grisepolde a ca. 5o pund
smågrise
får
ca.15 høns og 1 hane
ca. 5o tdr. kålrabi
ca. 2o tdr. kartofler
tærskemaskine
hakkelsmaskine
hesterive
rensemaskine
part i en slåmaskine
aljetønde
dobbelt plov
enkelt plov
harve
arbe jdsvogne
kassefjedervogn
ponnyvogn
slæde
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7oo kr
2oo 5oo —
12oo —
15o —
15o —
3oo —
loo —
2oo • 56o 5o —
7o —
5o —
4oo —
8o —
loo —
4o —
5o 4o 5 25 3o 25 25 loo 5o loo lo —

Niels Peter Jensen solgte den 4 marts 1926! skødet tinglyst 18 marts
s.å., til forvalter Jørgen Michael Jørgensen, Hareåted, men* je*g har
ikke set noget skøde, så prisen kendes ikke.

Inga Larsdatter-Jensen solgte den 13 februar 1974 til sønnen Lars
Chr.Møller Jensen.

(
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MØLLE

matr.nr,36a m£l, mell.
Ny Mølle blev efter den såkaldte landmåler matrikel fra 1688 sat i
hartkorn til 3 td, 4 skp. o fjk, 1 alb. og mølleskyld 3 td. 1 skp.
2 fjk, o alb., ny hartkorn 2 td. 7 skp. o fjk. 3/4 alb. og gammel
skatten var 23 rd, 95 sk.
Jens Christian Nielsen, der var en søn fra Søndergård i Ovnstrup,
købte den 5 april 1871 gården og møllen til selveje fra Knudseje
for 44oo rd., den hans svigermoder Jens Chr.Pedersens enke, Ane Tho
masdatter hidtil ifæsteboende går ”Nymølle”, skødet blev udstedt
og tinglyst den 11 juli 1872-31. Ane Thomasdatter kom på aftægt på
gården og døde 12 januar 1872.

Jens Chr.Nielsen solgte den 21 maj 1874! skødet tinglyst 21 maj 1877,
en parcelj.Eatr.nr.36b til sin fader grd. Niels Andersen, Søndergård
i Ovnstrup, derr opførte et hus der blev kaldet Nymøllehus. Efter Niels
Andersens død overdrog skifteretten den 25 juli 1895-15 huset til
sønnen Jens Chr.Nielsen,
Jens Chr.Nielsen mageskifter den 31 juli 19o2-2 med Jens Jacob Jes
persen, Vadet i Hollensted by, Hallund sogn, hvis ejendom var sat
til 9.442 kr. og Ny Mølle og Nymøllehus til 2ô.ooo kr.
Jens Jacob Jespersen solgte den 16 februar 1911-37 pr. utinglyst kø
bekontrakt, tinglyst 2o juli s.å, men ikke bogført, til propritær
Jens Eriksen Knudsgård, Nr.Vinstrup, der na-havde Axelholm, mage
skiftede den 7 marts 1912-1794 med Chr. Marinus Christiansen, ”Kvist
marken” i Hørby sogn. Ny Mølle var da på lo8 tønder land og der var
en besætning på 4 heste, 12 køer, lo ungkreaturer, lo svin og 4 får.

Chr.Marinus Christiansen var født den 4 marts 1879 i Gærum, søn af
Peter Christiansen og gift med Karoline Christiansen, født Jensen,
født 9 maj 1881 i Volstrup, datter af Niels Jensen.
Chr.Marinus Christiansen solgte i 1937 ca, 2o tønder land fra til en
søn til oprettelse af ejendommen ”Ny Møllesminde” og solgte den 17
april 195o til Niels Steen Larsen, der den 14 oktober 1952 købte matr.
nr,36e af Niels Peter Martin Christiansen(Ny Møllesminde) og den 14
maj 1956 købte han Nr.Hytten og solgte den 9 juni 1975 halvparten af
gården til sønnen Niels Christian Steen Larsen.
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M'Y MØLLESMINDE

mâtr.nr,36b

’

’

'

C

Niels Andersen, Søndergård i Ovnstrup købte den 21 maj 1874, skødet
tinglyst 21 maj 1877 parcellen 36b af sønnen Jens Chr.Nielsen, Ny
Mølle og opførte et hus, efter hans død overdrog skifteretten den
25 juli 1895 huset til førnævnte Jens Chr.Nielsen, der herefter hør
te til Ny Mølle.
Chr.Marinus Christiansen solgte i 1937 ca. 2o tønder land til søn
nen Niels Peter Martin Christiansen, der oprettede ejendommen ”Ny
Møllesminde”.

Niels Peter Martin Christiansen var født den 2o januar 1911 i Hør
by, søn af Chr.Marinus Christiansen og gift med Thomine Christian
sen, født Jensen, født 25 april 1912 i Serrislev, datter af Anton
Jensen. Senere kom en del af jorden tilbage til Ny Mølle, de denne.
Niels Peter Nielsen soligte den 17 januar 1973 til Kaj Andersen og
Asger Nielsen, der den 25 juni s.å. solgte til Steen Larsen, Ny Mølle.
36c 1.3387 m2

(
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NØDBAKKEN
matr.nr.37 mell.
Anders Bertelsen havde gården i fæste og købte den 22 december 187o
af Claus Tommerup Henriksen, Knudseje, gården til selveje for 800
rd«, hartkorn 1 td. o skp. 3 fjk. 1/4 alb. og gammel skatten var 7
rd. 66 sk.
Anders Bertelsen solgte den 11 marts I880 til sønnen Berthel Peter
Andersen for 29oo kr. + aftægt, kapitaliseret til 115o kr., der den
16 februar 1882 mageskiftede med Jens Chr.Andersen, Knepholt i Tor
slev sogn.

Jens Chr.Andersen mageskiftede den 3o august 1883 med Lars Chr.Ber
telsen, Clausholm mark, udlæg hos hans enke Ane Johanne Bertelsen
den 11 februar 1897, tvangsauktion 8 april s.å. og tilslået skræd
dermester 0.C,Pedersen, Aalborg for 355o, der den lo juni s.å. tran
sporterede retten til skødet til Peder Mathinus Thomsen af Onstrup
hede, der døde den 3o november 1925 og enken Marie Thomsen, født Jen
sen fik lyst adkomst 31 december s.å.
Simon Sørensen og Knud Sørensen solgte den 17 juni 1966 til Svend
Erik Christensen, tvangsauktion 29 november 1983 og overtaget af D.
L.R. 5 marts 1884, der 22 maj s.å. solgte til Hans Uggerhøj, der
lagde det meste af jorden til sin gård, se 4oc mfl. og solgte den
18 januar 1985 til Norman Holm Sørensen.

MOSEN:

matr.nr.38
Claus Tommerup Henriksen, Knudseje solgte den 12 marts 1874-34 til
Hans Thomsen, det han hidtil ifæsteboende sted, for 800 rd«, der blev indestående i ejendommen i lo år til 4 % rente, hartkorn 7
skp. 2 fjk. 2 alb. gammel skat 3 rd. 95 sk.
Hans Thomsen solgte den 3 april 1879-2o til sønnen Jens Hansen for
3ol3 kr.7o øre, iberegnet aftægt, der den 2o maj 1915-242 solgte \
til svigersønnen Jens Jensen fra Hellevad for lo.2oo kr.

Erik Børge Christensen solgte(vist nok) i 197o til major P.D.Larsen,
der den 1 oktober 1986 solgte til Kim Harvey Andersen.
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LILLE

VRÆNGMOSE

matr.nr.39 mellemste del
Stamhuset Birkelse solgte den 23 maj 1893 pr. købekontrakt! skødet
tinglyst 23 juli 1896, til Bertel Peter Andersen for 2ooo kr.(se i
fine titler), hartkorn 6 skp. o fjk, 1 alb. gi. skat 6 kr.83 øre.
Bertel Peter Andersen solgte den 1 december 1898 parcellerne 39b 39c
til Jens Severin Nielsen, Høngårdshus for 243 kr. og 39d til Marie
Andersen, VrågårdsMøllehus for 81 kr. og mageskiftede den 22 august
191o med Søren Peter Sørensen af Jerslev hede, der den 14 maj 19o3
solgte til Jens Marinus Anton Christoffer Jensen af Milholt mark
for 38oo kr., der med det samme mageskiftede med Ole Chr.Sørensen
af Sortemosehus, matr.nr.25L Torslev sogns s.v. del.
Ole Chr,Sørensen solgte den lo oktober 194o til Karl Sørensen, der
den 29 december 197o købte en del jord fra Mosen og solgte den 4
august 1977 til Gunnar Thomsen, der den 14 december 1979 solgte til
Karl Andersen, der den 3 juli 1981 solgte til Aksel Krogh Mosskov
Andersen, tvangsauktion 15 juni 1982, til Helge K. de Thurah 3 fe
bruar 1983.
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STORE

VRÆNGMOSE

matr.nr.4oa mell.
Store Vrængmose, der nu omtales som Øster Vrængmose, blev udstykket
på et tidligt tidspunkt og i nogle år derefter er det lidt vanskeligt
at holde styr på hvad der er hvad.
Jørgen Christensen købte hovedparcellen af Christen Larsen den 23
januar 1857, efter udstykning 23 februar 1856 og solgte den 19 novem
ber 1868-7 med de på parcellen værende bygninger til mejeriforpagter
Carl Marthinus Dahl for 22oo rd., men samtidig har Rasmus Jensen af
Store Musse på Lolland fået auktionsskøde på en gård ved samme navn
den 27 november 1862, hartkorn 2-5-2-1/4 gi. skat 11 rd. 13 sk., og
solgte den 22 juni 1866 til Andreas Ferdinand Andersen, der den 8
november 1866-6 solgte hovedparcellen af ejendommen tilHans Peter
Christoffersen af Falden, men forbeholder sig loo alen jord øst for
den af ham opførte bygning - altså medfølger der ej nogen bygning i
købet - men kun jorden, for 3ooo rd.

Tvangsauktion 22 oktober 1868-14 og købt af propritær Jacob Andreas
Weimann, Dahl i Torslev sogn, der transporterede retten til skødet
til skovrider Julius Sørensen af Nejsum.
Julius Sørensen fik den 26 september 1896 landbrugsministeriet til
ladelse til at udstykke parcellerne 4oc 40d 42d 42e, se disse, eller
rettere Enken gjorde, for Julius Sørensen døde den 6 juni 1893 og
enken Karen Sørensen, født Ingvardesen fik adkomst til gården 22
juli 1897-30 og solgte s.d., med propritær E,Brønnum, Ravsholt som
befuldmægtig, til sønnen Johan Henrich Ludvig Sørensen for 12.13o
kr., iberegnet aftægt der var kapitaliseret til 163o kr., men kun
4oa og 42g.

Johan Henrich Ludvig Sørensen solgte den 17 februar 191o til Marti
nus Andreasen, der den 8 maj 1913 solgte til Jens Chr.Jensen, der
derr. 31 januar 1918 solgte til Søren Jensen, hidtil Bækgården i Hug
drup, for 37.25o kr«, der medfulgte 3 heste, 8 køer, 5 ungkreaturer,
2 svin,
Søren Jensen var født den 21 april 1885 i Skæve sogn, søn af sogne
foged Jens Chr.Jensen og gift med Marie Magdalene Jensen, født Willumsen, født 22 juli 1887 i Borup, Rå sogn, datter af Frederik Willumsen.
Svend Thomas Hagedorn Midtgood solgte den 18 januar 1972 til Niels
Kirkegård Olesen.
4oa 29.8101 m2

Matr.nr.4od

Thomas Chr.Nielsen, der var gift med Ane Margrethe Nielsen, købte
den 23 december 1897-41, skødet tinglyst 13 januar 1898-63 fra St.
Vrængmose for 6oo kr.,og solgte den 25 maj 19o5-15 til sin steddat
ter, ugifte Christine Marie Sørensen for 16oo kr., men forbeholder
sig vederlagsfrit ophold for livstid i 2 stuer på ejendommen.

Peter William Nielsen, Vrængmosehus 18 marts og 14 oktober 192o,
solgte den 14 april 1921-113 til Ernst Eskild Hansen, Rævbak for
45oo kr.
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Engholm

matr.nr.4ob
Niels Jensen, Vrængmose, solgte den 21 januar 1886 det ham tilhøren
de hus til teglbrænder Hans Henriksen af Klæstrup Teglværk for 6800
kr., hartkorn 5 skp. 1 fjk. 2-£ alb. gi. skat 5 kr.64 øre.

Hans Henriksen mageskiftede den 2o januar 1887 med Ole Chr.Jørgen
sen fra Helium, der den 23 maj 189o mageskiftede med Kristian Mag
nus Jensen fra Jerslev, der den 17 marts 1896 solgte til propritær
D.L.Bruun, Ormholt, der den 12 januar 1899 solgte til kraturhandler
Christen Christensen(Råholt ) for 8000 kr,, var kaldet Vrængmosehus.

Tvangsauktion 3o august 19ol, hvor Jens Andreas Larsen, Skellet,blev
enestebydende med 4o5o kr«, der den 5 september s.å, overdrog retten
til skødet til Lars Chr.Larsen, lyst 3o januar 19o2.
Arne Martin Pedersen købte den 28 november 1956 og solgte den 13
juni 1979 til Arne Gisle Jensen, tvangsauktion lo august 1981, til
Margit Marie Hansen 4 november 1981, der den 11 september 1985 køb
te parcellen 42m.

4ob
42m

14.1196 m2
8.7297 -

Langmosevej 4

matr.nr.4oc mfl.
Andreas Julius Brinkmann Sørensen af Vrængmose købte parcellen 4oc
den 12 august 1897-28 af enkefru Karen Sørensen, født Ingvardsen, St.
Vrængmose, ved befuldmægtig E.Brønnum, Ravnsholt, for 45o kr. og den
8 marts 1883 købte han parcellen 42f.
Andreas Julius Brinkmann Sørensen, der var gift med AninePetra Søren
sen, født Nielsen, var vurderingsmand for ”Kreditforeningen af ejere
af mindre ejendomme på Landet i Jylland” omkring århundreskiftet og
solgte den 26 juli 1917 til sønnen Jens August Brinkmann Sørensen og
døde i Vrængmose den 15 januar 1918 og er da omtalt som fhv. land
post.

Jens August Brinkmann Sørensen var født den 24 december 189o i Skæ
ve og gift i Skæve Kirke den 24 maj 1921 med Anna Marie Jensen, født
i Skæve 6 januar 1891.
Jens August Brinkmann Søren sen solgte den lo januar 1927 til grd.
Anders Peter Christensen, St.Nejsum for 16.ooo kr., og medtog en
hest, en vogn, et sæt seletøj, 14 høns og en hane.

Oluf Mikkelsen solgte den 11 februar 1976 til Hans Uggerhøj, der har
købt det meste af jorden fra Nødbakken og lagt til gården.
4oc 5,937o
42f 4.9860
41e 5.7790
36g 3.3371
3 7b 30.4897

m2
-
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STORE

NEJSUM

matr.nr.41a mell.
Store Nejsöm var fæstegård under Stamhuset Birkelse, se tinglæstè
dokumenter 1852 og 1853, Johanne Jespersdatter havde gården i fæste
efter skiftebrev 9 juli 1839, afstod fæstet til sønnen Anders Jen
sen 12 januar 1843, se aftægtskontrakt.

Besidderen af Stamhuset Birkelse, Kammerherre, Hofjægermester Sophus
Frederik Erik Otto Skeel, gav den 27 november 189o St. Nejsum i fæ
ste til hr. Johannes Herskind. Kammerherren døde den 2 august 1897
og enkekammerherreinden Erikke Josephine Eleonora Skeel, født Baro
nesse Shaffalitsky de Munkedal overtog stamhset den 15 november s.å,
der straks efter overdrog dette til sønnen Hofjægermester Jørgen
Erik Frederik Skeel, se 12 maj 1898-28. Under St.Nejsum hørte også
matr.nr.53 og 54 mell., der omtales som Nejsum fredskov, der bemær
kes, at der ikke ses at være tinglæst nogen adkomst for stamhuset
på de fornævnte ejendomme under Hjermitslevgård.

Hofjægermesterinde Fanny E. Skeel, født baronesse Gyldenkrone, be
sidder af Stamhuset Birkelse, solgte den 26 februar 192o-13o2 til
Peter Chr. Ankjær Herskind, den gård i Nejsum hans fader Johannes
Herskind sidst har brugt og besiddet i fæste, for 28.ooo kr. Land
gilden for 1919 var 4o td, byg.
Niels Chr.Jensen har fra 8 maj
1895 brugskontrakt på et hus med jord af 41a.
Peter Chr. Ankjær Herskind solgte en del jord fra den 24 februar
1921-2517, bla. matr.nr.41e til St.Nejsum for 4ooo kr.
Alfred Andersen-Skovsgård købte gården i 194o. Skovsgård var født
den 13 november 1911 i Gjersholt i Torslev sogn, søn af Jørgen
Skovsgård og gift med Margrethe Skovsgård, født Jensen, født 6 juni
1918, datter af Søren Jensen, 0. Vrængmose. Der var ved overtagel
sen en besætning på 2 heste, lo køer, 6 ungkreaturer og 2 svin.
Alfred Skovsgård solgte den 5 februar 1947 til Ingemann Nejsum Chri
stensen, der den lo januar 197o solgte til Villy Buchhave.
41a 33.0017 m^
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Skovfogedqârden
matr.nr.41b mfl.

Stamhuset Birkelse solgte den 31 maj 1917 til Christian Magnus Jen
sen af Sæby, Nejsum Skov matr.nr.53 mell., for 14.ooo kr., skovskyld
5 td. og Nejsum skovfogedsted matr.nr.41b til samme for 15.ooo kr.
og matr.nr.44c, se denne, til samme for 8ooo kr.
Den 17 september 1914-1171 blev der tinglæst følgende deklaration,
det satmhuset tilhørende skovfogedsted, Anders Peter Kristensen,42a
(St.Nejsum) giver tilladelse til et Vandværk ved stødhævert.

Chr.Magnus Jensen solgte i 1939 til sønnen Niels Jensen, der var født
den 26 juni 1893 i Skæve sogn og gift med Olga Jensen, født Larsen,
født 15 april 19o2 i Sindal, datter af Peder Larsen.
Niels Jensen solgte den 1 marts 1963 til sønnen Magnus Ågård Jensen,
der den 7 november 1984 solgte til Kirsten Iversen.
Højvang i Nejsum

matr.nr.41c

Niels Steen Larsen, Ny Mølle, solgte den 28 november 197o til Heine
Munksdal, der den 4 januar 1978 solgte tilbage til Niels Steen Lar
sen. Areal: 8274 m^

Christiansminde
matr.nr.41d
Peter Chr. Ankjær Herskind, St.Nejsum, solgte den 23 december 192o
parcellen til Christen Larsen for 5125 kr.
Alfred Christeian Jensen solgte den 13 august 1945 til Jens Godtfred
Jensen. Areal: 8.913o nr

Matr« nr.41f
Anders Peter Christensen solgte den 29 november 1951 til 3 brødre
Nejsum Christensen og^Martha Larsen, ejes nu af forskellige arvin
ger. Areal: 12.16oo m^

Matr.nr.41h
Niels Jensen solgte den 2 februar 197o til Chr, Ågård Jensen, Peter
Agård Jensen, Edel Marie Agård Severinsen og Jens Ågård Jensen.
Areal: 14.o6o8 m^(fredskov)

Matr.nr.41i
Alfred Skovsgård solgte den 5 februar 1947 til Ingemann Nejsum Chri
stensen.
Areal: lo.72oo m?

(
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NEJSUM

matr.nr.42a mell.
Store Nejsum blev efter den
i hartkorn til 4 td. 2 skp.
len blev forhøjet til 5 td.
ten var 29 rd. 28 sk., samt

såkaldte landmålermatrikel fra 1688 sat
o fjk. 3/4 alb., der efter 1844 matrike4 skp. o fjk. 1 1/4 alb. og gammel skat
nrølleskyld 2 skp. o fjk, 2 alb.

Adolf Nicolaj Winkel, Dybvad Hovedgård, solgte den 31 oktober 1854
pr. købekontrakt til Jens Olesen, den hans moder Mette Larsdatter,
Thøger Christensens enke, fortiden ifæsteboende gård for 25oo rd.
Skødet blev tinglyst 18 september 1862.
Jens Olesen døde den 1 marts 1863 og enken Marie Christensdatter fik
lyst adkomst den 22 oktober 1868 og solgte s.d. parcellerne 42d 42e
42f til skovrider Julius Sørensen, St.Vrængmose, med derpå værende
bygning, for 45o rd., testamente,se 22.10.1868-16.

Marie Christensdatter døde 9 september 1881 og hendes arvinger solg
te den 17 juni 1882! skødet tinglyst 6 juni 1889, gården til afdødes
broder grd. Hans Christensen, Østergård i Stagsted for 3o.ooo kr.,
se 6.6.1889-4 og 19 også afl. s.d.
Hans Christensen solgte den 25 april 19o7 til sønnen Anders Peter
Christensen for 35.58o kr. og købte derefter Knapperhuset. Anders
Peter Christensen havde i en del år ejet ejendommen Korsholt, matr.
nr.22 mell», købte den 21 juni 1917 parcellen 42b for 3ooo kr,,se 54
og den 24 februar 1921 købte han parcellen 41e kaldet Langmose plan
tage, fra 41a for 4ooo kr., der blev den 5 april 1923-61 lyst fred
skovspligt over 13.3 hektar.
Anders Peter Christensen solgte i 1936 til sønnen Hans Nejsum Chri
stensen for llo.ooo kr., der medfulgte en besætning på 8 heste, 4o
køer, 2o ungkreatuer og loo svin.

Hans Nejsum Christensen var født den 3o september 19oo i Korsholt
og gift med Alma Kathrine Christensen, født Larsen, født 27 august
19o7 i Hult i Jerslev sogn, datter af Laurits Larsen.
Hans Nejsum solgte den 29 april 1968 til Otto E.Thomsen, der den 22
august 1972 solgte halvparten af gården til sønnen Lars Chr.Thomsen,
der den 16 maj 1978 blev eneejer.

areal: 91.5866 m2
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Matr.nr.42c
o

Or

Julius Sørensen, St.Vrængmose købte parcellen fra St,Nejsum den 22
oktober 1868 og solgte den 3 juli 1873-40 til Christian Marinus Pe
dersen for 875 kr., der den 2o august 19o8-29 solgte til svigersøn
nen Anders Peter Andersen for 68oo kr.
Fogedudlægsskøde fra Thorvald Boel til Chr.Djernæs den 16 januar 1953,
der den 11 oktober 1966 solgte til Leo Cordes.

Matr.nr.42d
Enkefru Karen Sørensen, født Ingvardsen, St.Vrængmose, solgte den
29 juli 1897-35 parcellen til Christian Jensen af Vrængmose for
75o kr., hartkorn
alt), gi. skat 8 øre, låner looo kr. i Stamhuset
Sæbygård til 4 % rente og solgte den 25 september 1919-1823 til Chr.
Julius Jensen for 12.ooo kr.

Âge Christensen solgte den 5 marts 1947 til Carl Brander, der den
1 marts 1985 solgte til Leo Cordes.

Hø jmark

matr.nr.42e mfl.
Enkefru Karen Sørensen, født Ingvardsen, St.Vrængmose, solgte den
23 december 1897-lo6 parcellen til Niels Chr.Nielsen, Ny Møllehus
for 75o kr«, der den 3o oktober 19o2 solgte til Hans Chr. Nicolaj
Ramlov, der den 21 december 1911 købte parcellen 52a og solgte den
7 december 1916 til Chr.Peter Larsen, hidtil Godthåb i Torslev sogn
for 82oo kr.

Chr.Peter Larsen døde 7 juni 1922 og enken Petra Karoline Amalie
Larsen, født Pedersen fik lyst adkomst 27 juli 1922.
Christian Vilhelm Pedersen solgte den 5 oktober? 1945 til Poul Dam
toft Andersen.

42e 5,1261 m
52a 1.7590 -

2

LILLE

NEJSUM

matr.nr.43a mell.
Lille Nejsum var fæstegård under Dybvad Hovedgård og var
1815 fæstet af Simon Pedersen, der satmmede fra Hellevad
med Ane Thomasdatter, der stammede fra Volstrup sogn. De
syneladen fæstet til sønnen Thomas Simonsen omkring 184o
aftægt på gården.

fra omkring
sogn og gift
overlod tilog kom på

Thomas Simonsen, der var gift med Cecilie Marie Thomasdatter, der var
født i Aasted sogn,købte gården til selveje den 2o april 1865 og solgden 28 juni 1883-45 og 46 parcellen 43b til sønnen Jørgen Thomsen for
3ooo kr. + aftægt og den 17 juli 1884-15 og 16 solgte han gården til
svigersønnen Niels Chr.Nielsen for 16.ooo kr. Cecilie Narie Thomas
datter døde den 26 februar 1885 og Thomas Simonsen den 5 december 1898.
Niels Chr,Nielsen købte jord til den 24 juni 1897 og solgte den 7
august 1919-1355 til sønnen Søren Chr. Engelbert Nielsen for 33.ooo
kr., iberegnet aftægt til sælgeren og dennes hustru Inger Marie Niel
sen, født Thomsen.

Det er såvidt jeg er orieenteret, Søren Chr.Engelbert Nielsen der i
1945 solgte til Knud Ejler Hæstrup, der er født den 14 februar 191o
i Hørby, søn af Johan Peter Hæstrup og gift med Ellen Kathrine Hæ
strup, født Mikkelsen, født den 12 januar 1913 i Hørby, datter af
Rasmus Mikkelsen, St.Estrup.
Knud Ejler Hæstrup solgte til Jens Chr.Andreasen, der solgte til søn
nen Hans August Andreasen og svigersønnen Martin Tage Nielsen i lige
same je.

Martin Tage Nielsen blev eneejer den 4 april 1955 og solgte den 16
november 1972 til Peter Hjertensgård Jensen, Lille Nejsum.

Vestermark

matr.nr,43b
Jørgen Thomsen købte parcellen fra sin fødegård LI.Nejsum den 28 juni
1883 og mageskifter den 27 juni 1889 med Magnus Christian Nielsen,
se deklaration om fredskov over den 2o b/4 tønde land store Vester
mark plantage, aflyst lo marts 1892.
Magnus Christian Nielsen solgte den 18 november 1897-17 parcellen
matr,nr.43c, se denne, og samtidig solgte han til Christen Ramlov
for 75oo kr.

Chr.Ramlov, Try, solgte den 9 januar 1919-3368 til sønnen Marinus
Ramlov, Nejsum, for 22.ooo kr, der medfulgte 3 heste, 8 køer, 4 ung
kreaturer, 5 svin, 2 får, 7 læs hø, 26 traver rug, loo traver vårsæd,
5o td. kartofler og 3oo td. roer.
Marinus Ramlov solgte den 22 april 1926 til Chr.Peter Sørensen, Nr.
Ropperheden, for 25.ooo kr., men forbeholdte sig en 4 år gi. hest,
et føl og 1 får, og købte derefter dennes ejendom matr.nr.li lea let
af Haven.
Gunnar Bak solgte den 3 november 1967 til Kaj Pedersen.
43b

3.1912 m2
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Nejsum Hede
O

o

matr.nr.43c
Magnus Chr.Nielsen, Vestermark, solgte den 18 november 1897-17 par
cellen til Jens Chr.Larsen af Try - der selv havde bebygget - for
18oo kr.
Jens Chr.Larsen solgte den 11 januar 1915 til Chr.Peter Svendsen for
355o kr., der den 12 januar 1918 solgte til Jens Peter Jensen for
6ooo kr«, dér den 6 marts 1919! skødet tinglyst 31 juli 1919 solgte
til skæder Peter Stenvald Pedersen for 87oo kr., der den 12 juli
1923 solgte til husejer Martin Thomsen, hidtil Faldt i Albæk sogn,
for 82oo kr.
Svend Dissing solgte den 11 december 1972 til Ejnar Pedersen.

43c 6.54ol m^
43e
789o -

Brøndenvej 92H

matr.nr.43g

Gunnar Bak solgte den 12 marts 1959 til Leo Cordes, der den 3 januar
197o solgte til Peter Cordes, der 26 juni 1975 solgte til E.B.Jørgen
sen, til E.B.J. Glas A/S 19 januar 1987.

Véstermarken
matr.nr.43ø
Gunnar Bak købte den 1 juli 1942, skifterets adkomst for Astrid Mar
grethe Bak 2o juni 1983, til Aksel G,Bak 29 august 1986.
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NEJSUM

matr.nr.44a mell.
Lille Nejsum, der var fæstegård under Dybvad Hovedgård, blev efter
1844 matrikelen sat i hartkorn til 3 td. 3 skp, 3 fjk. 2 alb. og
gammelskatten var 25 rd. 2o sk.

Gårdfæster Anders Christensen, der var gift med Ane Nielsdatter, af
stod fæstet til fordel for sønnen Niels Christian Andersen, der køb
te gården til selveje den 29 juni 1859! skødet tinglyst 8 september
s.å. og ved samme lejlighed blev parcellen matr.nr.44b frastykket
og solgt til en anden søn Christen Andersen, der oprettede ejendom
men ”Nejsum”, som idag ejes af Âge Bering. Anders Christensen døde
den 28 april 1861 og Ane Nielsdatter den 2o august 1864.
Efter Niels Chr.Andersens død solgte enken Marie Elisabeth Jensen
den 2o oktober 1887 til propritær Even Breyn Brønnum, Ravnsholt for
18.000 kr. og købte derefter ejendommen Ørvad, matr.nr.21, der nu
er en del af Ejnar Madsens gård.

E.B.Brønnum solgte den 8 december 1887 parcellen matr.nr.44c til
Kammerherre, Hofjægermester, Sophus Frederik Erik Otto Skeel, be
sidder af Stamhuset Birkelse, for 3311 kr.94 øre. og den 13 decem
ber 1894 solgte E.B.Brønnum til sønnen Hans Christian Brønnum for
22.000 kr. Hartkornstallene var nu 2-1-3-O og gi.skatten 32 kr.o3
øre. Brønnummernes familieforhold er omtalt under Ravnsholt.
Efter at havde overtaget Ravnsholt, solgte Hans Christian Brønnum
derr 8 januar 1914 til manufakturhandler Jacob Jacobsen, Dybvad for
30.000 kr.

I købekontrakten står, at under salget af den mig tilhørende ejen
dom ” Nejsum ” i Skæve sogns mellemste den matr.nr. eet., med på
stående bygninger, disses mur- og nagelfaste genstande, besætning
og inventarium, avl og afgrøde og gødning, alt som ejendommenser og
forefindes. Endvidere medfølger fra sælgerens ejendom ” Ravnsholt ”
lo tønder havre, 8 tønder kartofler, 1 rejsefjedervogn med char-abanqsæder, 1 arbejdsvogn, 3 læs havrehalm, 2o høns og 1 hane, 1
dobbeltplov, 1 roesåmaskine og 1 sengested med klæder og under § 5
i kontrakten, står:
Sælgeren forbeholder sig og efterfølgende ejere af ejendommen ”Ravns
holt” matr.nr.34a mfl. Skæve sogns mellemste del, ret til at opstem
me vandet i den langs ejendommens sydside løbende bæk ved at have
stemmeværk anbragt, hvor sådant nu er indrettet, samt at have bade
hus anbragt ved stemmeværkets nordre bred, samt fri adgang til og
udelukkende afbenyttelse af det lille afmærkede jordstykke, hvor ba
dehuset er anbragt. Fremdeles forbeholder sælgeren sig vejret fra
Ravnsholt skov over ejendommens sydøstlige del til den indkastede
vej(Nejsumvejen) således som markvejen nu forefindes, hvilken ret
også tilkommer efterfølgende ejere af ”Ravnsholt”.

Endelig forpligter køberen og efterfølgende ejere til i forhold til
sælgeren og efterfølgende ejere af ”Ravnsholt” i ei .tidsrum af lo
år fra dato, at frede rådyr på ejendommen, således at sælgeren og
efterfølgende ejere af Ravnsholt i det nævnte tidsrum som ulovlig
jagt kan påtale jagt på og nedlæggelse af rådyr på ejendommen.

I de heromhandlede 3 anledninger bedes skødet tillige tinglæst som
servitut på den solgte ejendom.
Jacob Jacobsen solgte den 28 oktober 1915 til Frederik Olsen, hid
til Øster Søndergård for 46.5oo kr., der den 18 april 1918 solgte
til Harald Chr. Georg Jensen, tidligere Ø.Mylund, for 53.25o kr.
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Sælgeren forbeholdte sig 3 får, 1 jumbe, 1 sæt seletøj, 1 ny fod
pose, 1 aftalt kule kartofler, 2 læs brænde, 1 læs tørv, samt,
gris, men der medfulgte gardiner til hele lejligheden og 2o høns,
1 hane og 2 ænder.

O

Harald Chr. Georg Jensen var født den 18 april 1888 på ”Aastruplund” i Jerslev sogn, sø af Martin Jensen og gift den 9 marts 1915
i Hellevad Kirke med Kirsten Marie Larsen, født den 5 maj 1893 på
”Hjærtensgård” i Allerup, datter af Peder Larsen.

Foruden de føromtalte høns og ænder, medfulgte der ved overtagelsen
en besætning på, 4 heste, 18 køer, 15 stk. ungkvæg og 2 får. Harald
Chr.Georg Jensen oprettede avlscenter for Oxforddown får og var
medlem af Skæve sogneråd.
Efter Harald Chr.Georg Jensens død, solgte enken Kirsten Marie Jen
sen den 3 november 196o til sønnen Peter Hjærtensgård Jensen,

O
Nejsum

matr.nr.44b
Christen Andersen, der var søn af gårdfæster Anders Christensen, LI.
Nejsum, købte parcellen fra LI.Nejsum den 8 september 1859, da hans
broder Niels Christian Andersen købte LI.Nejsum til selveje fra Dyb
vad Hovedgård. Ejendommen blev sat i hartkorn til 6 skp. o fjk. 1
3/4 alb. og gi. skatten var 11 kr. 8 øre. eller 5 rd. 52 sk.
Christen Andersen døde den 22 juni 187o, enken Christiane Christensdatter fik adkomst til gården den 27 oktober 187o og solgte den 11
november 1886 til Christian Christensen, der den 14 august 19o2 solg
te til Christen Jensen, Baas, for 75oo kr., der den 15 april 19o9
solgte en særskildt beliggende eng på 3153o kvr. alen til Anders
Chr.Christensen, Ålgårdsodde mark, for 13oo kr.
Christen Jensen solgte den 14 april 191o til Jens Jacob Rafn fra
Iskov for 15.000 kr. Rafn, der var søn af Carl Rafn i Estrup, solg
te den 22 august 1918 til Vitus August Bering, hvis søn Åge Bering
overtog ejendommen den 7 juli 1964.

Matr.nr.44c
Propritær Even Breyn Brønnum, Ravsholt, der var ejer af gården LI.
Nejsum solgte den 8 december 1887 parcellen til Kammerherre, Hof
jægermester, Sophus Frederik Erik Otto Skeel, besidder af Stamhuset
Birkelse for 3311 kr.94 øre. Kammerherren døde den 2 august 1897 og
enkekammerherreinden Erikke Josephine Eleonora Skeel, født Barones
se Shaffalitsky de Munkedal fik adkomst 15 november 1897.

O

Hytten Mark

matr.nr.47a mell.
Lars Thomsen, Hytten fik den 24 april 1855 indenrigsministeriets til
ladelse til at frastykke og sælge matr.nr.47a mellemste del, af hart
korn 2 fjk. 3/4 alb. og gi. skatten var 75 sk. Man solgte den 24 juni
1862 til Anders Steffensen for 600 rd., der den 12 juli 1866 solgte
til Carl Chr.Frederiksen, der den 2 marts 1871 solgte til Thomas Chr.
Larsen, Sillebak for 800 rd., der solgte videre til Lars Peter Niel
sen for samme pris, men forbeholder sig ret til at benytte en vej.
Lars Peter Nielsen solgte den 7 marts 1878 til Lars Peter Bertelsen,
LI. Dårbakken i Jerslev sogn for 24oo kr, der den 28 juni 1883 solg
te til Jens Chr.Pedersen, der den 12 december 19o7 solgte til Lars
Kjeld Christiansen, der den 21 marts 1918 solgte til husejer Anders
Chr.Andersen, hidtil Milbak, for 19.5oo kr.r der den 3o maj s.å.
solgte til husejer Jens Peter Hansen, Ørvad hus, der medfulgtes 1 hest,
1 føl, 4 køer, 2 kalve og købte derefter Korsholt.

Jens Peter Hansen solgte den 6 september 1928 til Christian Ingvard
Christensen, der den 28 juni 1977 solgte til Emil Madsen, der den
2o
juli 1979 solgte til Frank Nielsen, det den 4 juni 1986 solgte
til Regnar Bertelsen. Der er nu kun 8880 mzjord tilbage, resten solg
te Ingvard Christensen fra til Srd.Hytten.

GULDMARKEN
matr.nr.48c mfl.

Valdemar
31 marts
og Mette
5 januar

Emil Madsen købte parcellerne 48c 48d 48e 48f 48g 48x den
1927. Valdemar Emil Madsen af Stradenshus i Torslev sogn
Marie Christine Nielsen, samme sted, gift i Torslev Kirke
1915.

Vagn Thomsen Holmgård ejede.ejendommen igennem mange.år og solgte
til Knud Andreasen, Srd.Hytten, der lagde jorden til 3rd,Hytten og
solgte bygningerne med 3991 mz til Peter Fabricius den 22 juli 197o.
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Nymark
matr.nr.48m
Otto Mølgård Nielsen er omtalt 11 november 1941. Magda Kristine Ni
elsen solgte den 6 januar 1945 til Johannes Therkildsen, der den
4 marts 1965 solgte til N.M.Sanden og Axel Koustrup. Axel Koustrup
eneejer 7 januar 1972.
areal: 2.7975 m^
Blåkildevej 35

Baasvej 5

matr.nr.48ae
Alfred Pedersen solgte den lo maj 1949 til Jens Chr.Christensen, ad
komst for Martine Christensen 31 august 1983, solgte s.d. til Torben
Hylding og Aase Andersen.
2
arear: 134o m

Ovnstrupholt hus
matr.nr.48n
Christian Larsen, Ovnstrupholt solgte den 8 marts 1888-33 parcellen
med en bygning, der var brandforsikret for 35o kr., til pigen Kirsten
Marie Nielsen for 6oo kr., der den 14 juni 19o6-22 købte parcallen
48L af Anton Andersen, Ørvad for 135o kr. og solgte den 29 november
19o6-23 til sønnen Karl Nielsen for 3775 kr., iberegnet aftægt, der
den 14 februar 19o7-42 solgte til Bertel Bertelsen fra Foisted for
35oo kr., der den 15 april 1915 købte parcellen 48o og solgte den
2 september 1915-1137 til grd. Jens Chr.Jensen, Nørgård i Allerup
for 11.5oo kr., der den 3o september s.å. solgte til husejer Niels
Chr.Christiansen fra Brøndbak for 11.ooo kr., der solgte til Søren
'
Chr,Nielsen, Nr. Ørvad, der den 21 marts 1918-3631 solgte til Lars
Chr,Nielsen, Ørvad for lo.ooo kr«, der den 25 oktober 1923-2176
solgte til landmand Hans Nikolaj Hansen, Estrup i Hørby sogn, for
13,8oo kr.

Ovnstrupholt hus

matr.nr.48u
Thomas Chr.Nielsen solgte den 26 maj 1887-10 til KristianBe Larsen
det af ham opførte hus på en under Ovnstrupholt hørende hedelod for
231 kr.
Niels Anton Andersen, der ejer matr.nr.18 i Ørvad, bortlejer et hus
der er 18 alen langt og 8 alen bredt, den 16 maj 1895-21 for 5o år
til Niels Christensen for 4o kr. årlig, senere lejet af Niels Chri
stensens datter Inger Marie Christensen og den 5 april 19oo-26
bortlejer stedets ejer, Anton Chr.Andersen huset til Peder Chr.Pe
dersen for 42 kr. årlig.

Som indfæstning skal lejeren rømme den i det lejede mergelgrav(fjerne fylden) indtil mergelen, hvilket arbejde anslåes til 3o kr. og
skal være udført inden 15 maj s.å.

Peder Chr.Pedersen købte den 7 januar 19o4-83 huset af Anton Chr.
Andersen for 8oo kr., ejede selv løsøret, fik looo kr. i kreditfor
eningen og var kaldet Krathuset den 18 maj 19o5-34, da Peder Chr,
Pedersen solgte til Carl Chr. Frederik Kiel fra Ørvad for 122o kr.,
der den 2 august 19o6-39 mageskifter med husejer Valdemar Petersen
fra Åsted.

Tvangsauktion 23 oktober 19o6, handelsfirmaet Winther & Andersen,
Brønderslev blev eneste bydende og transporterede retten til skødet
til Chr, P. Jørgensen den 19 april 19o7, der den lo maj 19o8 tran
sporterede til Peder Chr. Pedersen, der igen transporterede til Jens
Nielsen Sort, se 18b mfl.

Matr.nr.48o

Henrik Julius Andreasen fra Dårbæk i Jerslev sogn købte fra Karmis
holt gi. skole den 2o april 19o3 for 15oo kr., men dør inden skødet
blev udstedt, men enken Ane Kirstine, født Larsen overtog den 18 au
gust 19o4-22 og solgte den 7 marts 19o7-53 til skrædder Chr.Nielsen
fra Hugdrup for 14oo kr,, der måtte havde solgte til Jens Chr.Chri
stensen fra Øster Broen, der den 2 september 19o9-7 solgte til ung
karl Christian Nielsen fra Sæsing for 18oo kr.
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Ålqårdsodde hede
matr.nr.49c

Husmand Christen Nielsen købte den 29 januar 1863 og solgte den 22
januar 1874-34 til Niels Peter Sørensen, Velhavens Teglværk, Serrislev. sogn, for 45o rd., der medfulgte 2 borde, 1 bænk, 2 stole, 1
stige og en hakkelskiste med kniv.

Christen Christensen købte den 28 maj 1891 og den 24 juli 19o2-3o
købte han parcellen 7d mell. af Jens Chr.Nielsen, Ny Mølle for 15oo
kr. og solgte tilsyneladen til Niels Martinus Frederiksen den 23
november 1922! skødet tinglyst 1 februar 1923.
Niels Martinus Frederiksen var født den 26 april 1894 i Serrislev i
Børglum Herred, nu boende Ravnsholt i Skæve, blev gift i Skæve Kirke
den 25 oktober 1922 med pige Severine Marie Kristensen af Ålgårds
odde mark, født s.s. 16 september 19o4.

Pia H, Højer købte den 8 november 1982.
49c 3.2971 m2

7d er solgt til Gunnar Thomsen, LI.Ålgårdsodde.
Matr.nr.5oa mell.
Jens Julius Eriksen af Sønder Guldbæk købte den 18 april 189o og
solgte den 21 december 1899-35 til bødker Niels Pedersen af Lang
holt mark for 185o kr.

Matr.nr.51

Peder Chr.Brodersen solgte den 11 sepetember 1956 til Carl Chr.Fre
deriksen. areal: 1237 mz

Vrængmose Skov

matr.nr.54 mell.
Hofjægermester Jørgen Erik Frederik Skeel, besidder af Stamhuset
Birkelse, solgte den 3 maj 1917 til postmester C.P.Madsen og A.
Carlsen', begge Ø.Vrå, for 8ooo kr., skovskyldshartkorn 3 td., da
det er fredskov, må hugst af nogen art ikke foretages uden efter ud
visning af statens tilsynsførende riskovrider.

Postmester C,F.Madsen, Thisted købte den 8 februar 1923 og solgte
den 2o december s.å, til A.P.Christensen, St.Nejsum for 65oo kr«,
der den 25 april 1936 solgte til sønnen Hans Nejsum, adkomst for
Alma Nejsum 16 august 1985, der s.d. solgte til Alfred Nejsum.
2
areal: lo.96o7 m
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HAMMERVÆRKSTED
matr.nr.1 sydøst1.
Hammerværksted blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 2 td.
o skp. o fjk, 1 1/4 alb. og gammel skatten var 6 rd. 24 sk.

Hans Larsen, der var født i Krogen i 1782, søn af gårdfæster Laurs
Hansen og dennes hustru Else Christensdatter og gift med Johanne
Kjeldsdatter, havde gården i fæste fra omkring 1827 og købte til
selveje den 23 oktober 1856. Solgte den 18 januar 1866 til sønnen
Lars Hansen for 12oo rd., heraf var lloo rd. gæld der hæftede på
gården, aftægt se 25.1.1866-16 & 17. Hans Larsen døde den 28 maj 1872
og Johanne Kjeldsdatter den 29 september 1874.

Lars Hansen bortlejer den 19 juni 1873 et mosestykke i Degemosen til
Thomas Chr.Larsen, Sillebakken for 5o år for 25 rd, een gang for alle
og mageskifter den 9 september 1875 med Jens Chr.Jensen, Store Mølholt, der den 21 juni 19oo solgte til svigersønnen Bertel Christen
sen for lo.ooo kr., det var matr.nr.1 og 33a s.ø. 5op mell., der
medfulgte 2 heste, 6 køer, 2 kvier, 2 kalve, 6 svin, 2 får med lam,
nogle høns, alle avlsredskaberne, samt et dagligstuebord og en bænk.
Bertel Christensen solgte den 22 juni 1916 til Mads Madsen, Langes
lund for 39.000 kr., der den 3 juli 1919 solgte parcellen 5oq til
Mikkel Sørensen, Langholtsminde for looo kr.
Mads Madsen solgte den 29 september 1921 til træhandler Chr. Johan
Christensen, Skæve, for 5o.ooo kr. og købte derefter dennes forret
ning, matr.nr.8f s.ø., en tallerkentromle og en hesterivei ejes i
fællesskab med trediemand.

Chr.Johan Christensen solgte i 1941 til svigersønnen Hans Ingvard
Pedersen, der var født den 16 februar 19o8 på gården Mølbak, søn
af Peter Johan Godtfred Pedersen(senere V,Bundgård) og gift med Ane
Marie Vesterskov Pedersen, født Christensen, født lo april 1913 i
Skæve. Der var ved overtagelsen en besætning på 2 heste, 12 køer,
8 ungkreaturer og 12 svin.
Hans Ingvard Pedersen solgte den 5 august 1983 til Orla Falden Chri
stensen., der siden har bygget nyt stuehus m.m,
la 16.0228 m2

Skævevej 181

matr.nr.Ib

Petra Christensen og Hans Ingvard Pedersen solgte den 17 september
1942 til Âge Larsen, der den 4 november 1969 solgte til Kjeld E.
Jørgensen.
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F E J B O R S
matr.nr.2a m£l. s.ø.
Ole Christensen, der var født i Skæve sogn i 18o3 og gift med Kir
stine Marie Biber, der var født i Aalborg i 18o6, havde gården i
fæste og købte til selveje den 2 januar 1843.

Ole Christensen døde den 27 marts 1852 og enken skifter den 21 ok-?
tobe-r s.å., sa afl. I0.6.I880, der var 3 børn i ægteskabet. Enken
Kirstine Marie Biber giftede sig den 19 november 1852 med ungkarl
Anders Kristian Jensen fra Mølholt, der fik vielsesattesten ting
lyst som adkomst til gården den 4 december 1856, se 27.11.1879-20.

Der blev af forståelige grunde ingen børn i ægteskabet med Anders
Kristian Jensen, der skrev testamente den 19 november 1878, hvoref
ter hans søster Johanne Sofie Jensen af St,Mølholt skulde arve 44oo
kr. Han døde den 28 december 1878 og enken solgte den 26 juni 1879
til Christen Jeppesen, der var gift med hendes ældste datter af 1*
ægteskab, Karen Marie Olesen, Kirstine Marie Biber døde som aftægts
kone i Damsig den 4 juni 1886, 82 år gammel, hos svigersønnen Chri
sten Jensen.
Anders Kristian Jensen havde købte parcellerne 34e 34f 44g fra Ve
ster Bundgård og den 19 december 1889 solgte Christen Jeppesen par
cellerne 34e 34f til Bollehøj for 3ooo kr.
Karen Marie Olesen døde den 9 april 189o, der var 4 børn i ægteska
bet, Christen Jeppesen skiftede med børnene den 23 oktober 1891-6
og giftede sig med Ane Marie Sørensen.
Christen Jeppesen døde den 17 juli 19o5, 66 år gammel og enken fik
adkomst til gården den 15 marts 19o6. Der var 6 børn i 2zægteskab,
hans 4 børn af l'ægteskab gav afkald på arv efter faderen.

Enke Ane Marie Jeppesen, født Sørensen, solgte den 5 april 19o6 til
staldforpagter Peder Konrad Pedersen for 12.5oo kr,, der medfulgte
2 heste, 6 køer, 2 kvier med kalv, 1 kvie uden kalv, 2 kalve, 6 grisepolde, 3 får, 1 vædder og alle hønsene, 1 folkestuebord med tilhø
rende bænke, 1 stueuhr og en seng med sengeklæder. Der blev den 14
juni 1900-5 fredet 1 gravhøj på matr.nr.24a s.v.
Peder Konrad Pedersen solgte til Fr.Kyllesbebeck og M,Christensen,
der den 2 marts 1911 mageskifter med Frederik Chr.Christensen, Vang
i Helium, der den 27 november 1924 solgte til landmand Niels Marti
nus Christensen, Skæve Mejeriby, for 25.ooo kr. Ejendommen bestod
af matr,nr,2a 33b 44z s.ø. 24a s.v.

Niels Martinus Christensen solgte den 6 januar 1927-2458 til land
mand Peter-Julius Christensen fra Helium for 25,2oo kr.

2a 9.7251 m2
24a 4,9o57 -
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Torstendal
matr.nr.2b mfl.

•

•

•

Torstendal hører ikke til SkæVe sogn., men efter der i 1911 blev købt
noget jord til fra Fejborg, matr.nr.2b, har vi lidt oversigt over
ejerforholdene.
Christen Jensen Christensen købte den 2o oktober 19o4 og solgte den
17 oktob,er 1918 til bestyre Søren Pedersen, Lykkesholm, for 41.9oo
kr., der medfulgte 3 heste, 4 køer, 3 kvier, 6 kalve, ca. 8 læse hø,
2o traver rug og 3o traver vårsæd.

Søren Pedersen solgte den 12 oktober 1922 til Peder Chr.Jensen fra
Rønholt for 27.ooo kr. og flyttede til Lemme pr. Mørke.
Peder Chr.Jensen var født i Skæve Præstegård den 23 oktober 1892 og
gift i Skæve Kirke den 2o september 1921 med Krista Margrethe Jensen,
født i Klæstrup i Hørby sogn 8 juli 19ol.

Peder Chr.Jensen solgte den 16 september 1926 til Jens Eriksen, Bol
lebakken, for 32.000 kr. og købte derefter dennes ejendom matr.nr.
24x mfl. s.ø. Jens Eriksen blev gift i Komdrup Kirke den 11 oktober
1919 med Else Annine Eriksen, født Eriksen.
Skifteretsskøde fra Jørgen Kaj Pedersen til Ragnhild Pedersen den
12 juni 1948.

Skæveve.j 195
matr.nr.2d
Axel Halle solgte til Per Andreas Nielsen den 11 maj 1967, der den
17 juni 1977 solgte til B. Fibiger.

2d 1346 m2

F L A D K Æ R
matr.nr.3 s.ø.
Anders Nielsen, der var født i Volstrup sogn i 18oo og gift med Ka
ren Rasmusdatter, der var født i Skæve sogn i 18o3, havde gården i
fæste fra omkring 1825 og købte den 2 december 1857! skødet ting
lyst 4 februar 1858 gården til selveje af Adolf Nicolaj Winkel, Dyb
vad Hovedgård.

Fladkær blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 td. 3 skp.
2 fjk. 2 3/4 alb, og gammel skatten var 5 rd. 94 sk.
Anders Nielsen solgte den 5 november 1863! skødet lyst 26 s.m. til
svigersønnen Lars Nielsen Rasmussen og kom på aftægt på gården, hvor
han døde den 5 marts 1868 og Karen Rasmusdatter døde den 16 juni
1877. Der var følgende 8 børn i ægteskabet:

Rasmus Andersen, født 22 juni 1826
Niels Krist jan Andersen, født 16 oktober 1828
Kristen Andersen, født 31 marts 1833
Peter Andersen, født 2 juni 184o
Jens Kr.Andersen, født 11 november 1847
Kristjan Karl Andersen, født 19 september 1843
Kirsten Marie Andersdt. født 3 juni 1831
Ane Marie Andersdatter, født 5 oktober 1836

Af disse er 2 døde, nemlig Peter Andersen, der døde 22 juli 1862 og
Rasmus Andersen, der blev fundet død 15 april 1877, se 14c.
Lars Nielsen Rasmussen døde den 22 oktober 1878 og enken Ane Marie
Andersen solgte den lo august 1882 til Johan Christian Conrad Holst
for I2.800 kr.
Johan Christian Conrad Holst var født i 1836 i Øster Vrå, søn af
skolelærer Peder Hansen Holst, senere Karup, og gift den 21 april
1882 med Petrine Kristiane Kristensen af Fjeldgårdsoddb, 42 år gi.
og solgte den 19 april 19o6 til Thomas Peter Jensen for 16.5oo kr.
ved følgende sålydende skøde:
Skøde.
Underskrevne Johan Christian Conrad Holst tilstår herved at have
solgt og afhændet, ligesom jeg herved skøder og endelig overdrager
til Thomas Peter Jensen af Østergård i Stagsted, den mig tilhørende
ejendom ”Fladkjær” i Skæve sogn, skyldsat således:

Matr.nr.3 s.ø.
hartk. 1 td. 3 skp. 1 fjk.
- 33c- -0-0o- 500 mell,
o o o - 24b s.v. 0-0o-

2 alb. gi.skat 5 rd.94 sk.
1 3/4
1/4
1 3/4

samt den under ejendommen hørende andel i matr.nr.33r sydøstlige del,
tilligemed de ejendommen påstående bygninger med mur- og nagelfast
tilbehør, avl, afgrøde og gødning, ildebrændsel, al udvendig besæt
ning, inventarium og avlsredskaber og mejerispande, alt således som
det i dag er overtaget af køberen.

Købesummen er akkorderet til 16.5oo kr., skriver sexten tusinde fem
hundrde kroner, der afgøres ved at køberen overtager til indfrielse
og forrentning, således at han betaler den pr. 11 juni termin d.å.
forfaldende rente, den i ejendommen indestående kreditforeningsgæld,
der skyldes med solidarisk ansvar og på tatutmæssige betingelser,
stor 85oo kr.
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Således at betalte afdrag herpå og reservefondsandelen kommer købe
ren tilgode.
Samt i dag kontant betaler resten - 8000 kr., skriver?otte tusinde
kroner, for hvilke sælgerens underskrift herfåå gælder som kvittering.
Samtlige skatter og afgifter af det solgte, som forfalder på og med
l'ds«, betales af køberen, tidligere forfaldne betales af sælgeren.

Køberen respekterer Dorthea Marie
ät bebo det af hende selv opførte
hun selv skal holde huset vedlige
til bageovnen. Herom er og ønskes
som om at køberen ikke må formene

Larsens ret til i hendes levetid
hus i gårdens vestre side, dog at
og ikke kan nægte ejeren adgang
ikke noget tinglæst, ligesålidt
hende adgang til brønden.

Samtlige med handlen forbundne omkostninger deles lige mellem køber
og sælger.
Da Thomas Peter Jensen således har afgjordt og lovet at afgøre kø
besummen for ejendommen, som han som nævnt allerede har taget i be
siddelse, skal den herefter tilhøre ham med fuldstændig ejendoms
ret og med de samme rettigheder og almindelige byrder hvor med den
har tilhørt mig, samt med forpligtelse til at forrente 1/6 bankhæf
telse uden aktieret ifl, obi.
Konståtering af præstekorntienden
er tinglæst, ligeså konge- og kirkekorntienden.

For vanhjemmel er jeg ansvarlig.
Af hensyn til det stemplede papir regnes 14.ooo kr. for den faste
ejendom, 25oo kr. for løsøret.
Til bekræftelse underskrevet vidnefast.
p.t. Flauenskjold den 6 april 19o6.

Chr.Holst

Thomas Peter Jensen

Til vitterlighed:

Secher Jensen
Thomas Peter Jensen solgte den 22 december 1944 til sønnen Ernst
Jensen.

(
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EGEVÆRKSTEDET

matr.nr.4 s.ø. mfl.
Peder Jensen, der var født i Ørum sogn i 18o5, giftede sig med den
19 år ældre fæsterenke i Egeværkstedet, Maren Christensdatter, der
var født i Baas i 1786, datter af Christen Olesen og Dorthe Christens
datter, nu enke efter Thomas Christian Thomsen. Peder Jensen købte
gården til selveje fra Knudseje dep 18 juli 1836,

Peder Jensen skrev testamente den 23 maj 1874, se 4 september 18799, ejendommen skal tilfalde hans husholderske Petrine Hanne Ander
sen fra Uglehøj i Serrislev, mod at hun udreder visse beløb til hans
stedbørn.,, Thomas Christian Thomsens børn.

Peder Jensen solgte den 7 marts 1889 til Niels Andersen Hansen, der
var bleven gift med den omtalte husholderske Petrine Hanne Andersen,
for aftægt og de i testamentet bestemte beløb, ialt 33oo kr,
Niels Andersen Hansen solgte den lo august 1899 til Frederik Tscherning Andersen fra Røgelhede for 14.ooo kr,, heraf 8.000 kr. kontant.

Frederik Tscherning Andersen var født den 23 juni 1874 på Vestergård
1 Røgelhede, søn af Jens Chr.Andersen og Laura Sophie Frederikke Mad
sen og gift med Anna Petra Andersen, født Møller. Der var ved over
tagelsen en besætning på 3 heste, 6 køer, 4 ungkreaturer, 4 svin og
2 får. Ejendommen bestod af 4a 33a s,ø, 5or mell, 24d s,v,

Anna Petra Andersen, født Møller døde den 28 januar 192o og ægteman
den skiftede den 26 februar 1925 med ægteparrets følgende 9 børn:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Richard Andersen, født 2o marts 19oo
Mathilde Andersen, født 5 april 19ol
Dagny Andersen, født 1 oktober 19o3
Jenny Vestergård Andersen,født 22 juni 19o8
Mary Møller Andersen, født 31 maj 191o
Lilly Møller Andersen, født lo november 1911
Gunnar Møller Andersen, født 2o august 1913
Inger Møller Andersen, født 5 februar 1916
Carla Emilie Møller Andersen, født 28 april 1918

Der blev 6o2 kr,36 øre til hver af børnene som arv efter deres moder,
hvorfor de fik pant i ejendommen og Frederik Tscherning Andersen gif
tede sig derefter med Marie Emilie Christence Frost, der var født i
Aalborg 14 januar 1888, datter af Chr.Frost,
Frederik Tscherning Andersen solgte den 29 juli 1957 til sønnen Chri
stian Frost Andersen,
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LILLE

BRØNDEN

matr.nr.5 s.ø.
Hans Peter Saurbier, der var født i Sæby i 1822 og ifølge folketæl
lingslisten fra 185o, opholdte sig på Solholt som tjenestekarl, var
bleven ejer af ejendommen og solgte den 12 januar 1865 til Morten
Larsen, for hvem ejendommen den 31 oktober 1872-5 gik til tvangsauk
tion, begæret af Kreditforeningen af Jydske Landejendomsbesiddere
og her købt af Jane Frederik
Lundredt for 55o rd., er også nævnt
som Jeanne Frederik Lundstedt, der den 24 juni 1874! skødet ting
lyst 9 juli s.å. solgte til Lars Chr.Bertelsen.
Lars Chr.Bertelsen solgte den 1 juli 1875 til Christian Frederik
Jensen af Jerslev hede for 32oo kr, og flyttede til Lille Dårbakken
i Jerslev sogn, men forbehodte sig ret til halvdelen af den på mar
ken stående vinterhvede og boghveden og
tønde æbler fra frugtræerne, se LI. Brønden hede med hus 8.7.1875-52.

Tvangsauktion 7 marts 187B og her købte af småhandler Morten Chri
stensen, Hjørring, der transporterede retten til skødet til Stef
fen Dissing af Odden mark, der den 23 januar 1879 solgte til Søren
Larsen fra Øster Hassing for 2ooo kr.
Søren Larsen solgte den 2 november 1881 til gårdmand Søren Jensen,
Sillebakken for 26oo kr. Herefter bliver det meste af jorden lagt
til Brøndens Kro og LI.Brønden bliver skyldsat under matr.nr.5b og
tilsyneladen bliver der oprettet en forretning på ejendommen, for
den 8 april 1897 omtales detaillist Niels Mathinus Andersen og se
nere bliver handelsfirmaet Winther & Andersen i Brønderslev ejer af
stedet og solgte den 4 juni 19o8-12 til karetmager Chr.Hansen, Hørby,
med butiksinventar, for 3ooo kr.

Hans Chr.Hansen købte den 28 oktober 19o9 og solgte den 29 juli 191S829 til Niels Jensen Frandsen, hidtil Mellergård i Stagsted, for 39oo
kr., der den 29 november 1917 solgte til Laurits Chr.Hesthaven for
4ooo kr., der den 28 august 1919 solgte til Thomas Chr.Pedersen, Bol
lebakken for 6ooo kr.
Johanne Marie Andersen solgte den 28 marts 195o til Anna Marie Thom
sen', født Pedersen, skifterets adkomst for Harry Gerhardt Skjødt
Thomsen den 2 december 1977,
adkomst for Casper Thomsen, Georg S.
Thomsen, Hanne Sørensen og Svend Pedersen 6 oktober 1981, der s.d.
solgte til Tom Vest.

5b 175o m2
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BRØNDEN

K R G

matr.nr.6a s.ø. m£l.
Store Brønden, der var ejendommens oprindelige navn, blev efter den
såkaldte landmålermatrikel fra 1688 sat i hartkorn til 5 skp., der
efter 1844 matrikelen blev forhøjet til 1 td. 1 skp. 1 fjk. 1 3/4
alb. og gammel skatten var 4 rd. 26 sk.
Store Brønden var fæstegård under Knudseje og var fra omkring 1775
fæstet af Jens Jensen, der var gift med Maren Olesdatter. Deres dat
ter Ane Sophie Jensdatter, der var født i 1784, blev gift med Jens
Pedersen, der var født i Voer sogn i 1779, der overtog fæstet omkring
182o, måske lidt før.

Jens Pedersen købte den 7 juni 1835! skødet tinglyst 16 juli s.å,
gården til selveje af Carsten Andreas Færch, Knudseje og solgte den
19 januar 1849, se 1853, til svigersønnen Vigel Thomas Zachariasen
Holm, der var bleven gift med hans datter Inger Marie Jensdatter,
for 7oo rd,, ved følgende sålydende skøde:

Skøde
Jeg underskrevne selvejer gårdmand Jens Pedersen af Store Brønden i
Skæve sogn - tilstår og hermed vitterliggør: at have solgt, ligesom
jeg herved sælger, skøder og aldeles afhænder til min svigersøn Tho
mas Holm sammesteds og hans arvinger, den mig tilhørende gård Store
Brønden i Skæve sogn, Dronninglund Herred i Hjørring Amt, af gammel
ager og engs hartkorn 5 skæpper, der nu er anført til nye matrikels
hartkorn 1 td. 1 skp. 1 fjk. 1 3/4 alb., gammelskat 4 rd. 26 sk.,
hvoraf køberen der har tiltrådt gården og taget denne i besiddelse,
svarer alle kongelige skatter, offentlige og privatte afgifter og
tiender fra sidste afvigte l'oktober og hermed er sælgeren uden no
get ansvar.

Og da køberen bemeldte Thomas Holm har fyldestgjordt mig for den
akkorderede købesum 7oo rd., skriver syv hundrede rigsbankdaler,
ved kontant loo rd«, som er betalt, og ved at overtage og udbetale
min prioritetsgæld 2oo rd, til fæstegårdmand Christen Jensen, Ryk
ind i Voer sogn, og ued dags dato udstedt aftægtskontrakt, der an
drager 4oo rd., skriver fire hundrede rigsbankdaler, der ialt ud
gør bemeldte købesum 7oo rd., skriver syv hundrede rigsbankdaler, og
da køberen således har berigtiget købesummen på bemeldte gård Store
Brønden med påstående bygninger og tilligende, ejendommens avl og
afgrøde, besætning, ind- og udbo, samt gården avlsredskaber, således
som samme nu befindes, og med de samme rettigheder og herligheder,
samt forpligtelser og byrder hvormed jeg hidtil har ejet samme iføl
ge skøde dateret 3o'juni 1835! tinglæst 16 juli 1835, tilhøre købe
ren bemeldte Thomas Holm og hans arvinger som en lovlig tilkøbt og
betalt ejendom.
Dette til stedfæstelse min hånds underskrift i 2'vitterlighedsvid
ner overværelse.

Store Brønden den 19 januar 1849

Th.Holm

Jens Pedersen
m. f.p.

Til vitterlighed:

Jens Jensen
m. f • p •
fra Karmidsig

A »Larsen
fra Røgelhede
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Jens Pedersen og Ane Sophie Jensdatter kom derefter på aftægt hvor
de var lovet en god og forsvarlig kost at nyde*sammen'med den "øv
rige familie, men lidt privatliv fik de også og skulde således have
2o potter god brændevin årlig, til eget brug og 1 pund røgtobak om
måneden, samt 4 rigsbankdaler om året i rede penge. En søn Jens Pe
ter Jensen blev heller ikke forbigået, idet han efter forældrenes
død skulde arve et chatol med skab, samt 2 andre skabe og loo rd.
som Thomas Holm skulde udrede den l'termin efter forældrenes død,
men det var iberegnet de 7oo rd. som han betalte for gården. Jens
Pedersen døde den 5 september 1851.

Thomas Holm fik krobevilling den 28 oktober 1851, men gården blev
stadig i nogle år omtalt som Store Brønden, derefter som Krostedet
Brønden, der så blev til Brøndens Kro, se 21.8.1873-2.

Thomas Holm døde den 24 februar 1854, 33 år gammel og står i Kirke
bogen at være født i Ugilt sogn, men ifølge folketællingslisten fra
185o skulde han være født i Gærum sogn.
Inger Marie Jensdatter giftede sig den 27 juli 1855 med sin bestyre,
den 39 årige ungkarl Erik Rasmussen, der fik vielsesattesten ting
lyst som adkomst til gården den 28 august 1856 og den 11 april I860!
skødet tinglyst 3 maj s.å. købte han ejendommen Carmislettingen, matr
nr.7 mfl, s.ø. og jorden derfra blev efterhånden lagt til Brøndens
Kro. Ejendommens bygninger lå formentlig ca, der hvor Anton Larsens
hus nu ligger. Der var på et tidligt tidspunkt købmandsforretning
i Brøndens Kro, vi ser således at købmand Kristian Madsen af Brøn
dens Kro overtog forpagtningen af Øster Vrå Kro den 1 november 1884.
Erik Rasmussen solgte den 23 november 1885! skødet tinglyst 3o sep
tember 1886, til sin svigersøn Mads Godiksen Larsen Sørensen, en søn
fra Langholt, ved følgende Købekontrakt:

Kjøbekontrakt

oprettet mellem Erik Rasmussen som sælger og hans svigersøn Mads Go
diksen Larsen Sørensen som køber af ejendommen Store Brønden eller
Brøndens Kro og Carmidsletting i Skæve sogn.

1.
Jeg Erik Rasmussen sælger herved til min svigersøn Mads Godiksen Lar
sen Sørensen den mig ifølge adkomster tinglæst 28 august 1856, 8
januar 1863 og 24 marts 1881 tilhørende gård, Store Brønden eller
Brøndens Kro med undechørende jorder i Skæve sogn, skyldsat således:
Matr.nr.6 sydøstl. del, hartkorn 1 td. 1 skp, 1 fjk, 1 3/4 alb.
- 33fo o o1 1/2 - 5ox mell.
- 12d nordi.
o-l31 3/4 Andel i matr.nr.33r sydøstlig del

Det mig ifølge skøde af 1 april I860, tinglæst 3 maj s.å tilhørende
hus, Carmidssletting med underhørende jorder i sammme sogn således
skyldsat :
Matr.nr.7 sydøstl.
- 33g - 5ou mell.

del, hartkorn o td. 3 skp. 2 fjk. 1 1/4 alb.
0-0o1/2 -
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med andel i matr.nr.33r sydøstlige del, med samtlige de på disse
ejendomme værende bygninger og deri værende mur- og nagelfaste ting,
samt avl, afgrøde, besætning og inventarium, udbo og indbo, dog hvad
dette sidste angår med undtagelse af de genstande, som sælgeren i
henhold til post 5 i denne kontrakt forbeholder sig.
2.

Køberen overtager de anførte ejendomme med tilbehør den 1 april 1886
i den stand de da befindes, idet navnlig sælgeren indtil overtagelsen
har fundet sted forbeholder sig fri dispositionsret over løsøregen
standene. I tilfælde af ildsvåde genopfører køberen bygningerne imod
at hæve assuranceerstatningen.
Skøde udstedes først den 1 april 1889 og indtil den tid forbeholder
sælgeren sig at udøve den ham tilkommende ret til krohold i Store
Brønden, og er køberen som følge heraf pligtig at afgive de til ud
øvelsen af kroholdet fornødne beværtningslokaler, gæsteværelser og
re jsestald.

3.
Den betingede købesum er 14.2oo kr«, skriver fjorten tusinde to hun
drede kroner, der berigtiges således, at køberen:

1. overtager til indfrielse og forrentning den Store Brønden påhvi
lende prioritetsgæld til Kreditforeningen af jydske Landejendoms
besiddere ifølge tvende af sælgeren udstedte panteobligationer,
henholdsvis for 6ooo kr. og 2ooo kr. = 8ooo kr.
2. overtager til indfrielse og forrentning den huset Carmidssletting
ifølge panteobligation af 23 februar 1864, tinglæst 25 s.m. på
hvilende gæld til samme kreditforening = 12oo kr.(Køberen betaler
første gang renter af disse prioriteter i juni termin 1886, og
den amorticerede del af gælden kommer køberen tilgode).
3. udbetale, når sælgeren og hustru Inger Marie Jensen begge er dø
de, nemlig i den juni eller december termin som indtræffer
år
efter at den længstlevende af dem er afgået ved døden, til sæl
gerens børn, Jens Julius Christian Eriksen og Sine Margrethe
Eriksen, gift med smed Anton Jacobsen i Dronninglund sogn, eller
deres arvinger, den sum 5ooo kr«, således, at Jens Julius Chri
stian Eriksen eller hans arvinger får 3ooo kr., skriver tre tu
sinde kroner og Sine Margrethe Eriksen eller hendes arvinger 2ooo
kr., skriver to tusinde kroner - er 14.2oo kr.

4.
Foruden den anførte købesum skal køberen udrede en livsvarig under
holdning og aftægt til sælgeren og hans ovennævnte hustru, nemlig:
a. årligen contantant udbetaling af 432 kr., skriver fire hundrede
to og tredive kroner, som betales skadesløst til sælgeren ocj hu
stru eller den længstlevende af dem med en fjerdedel hver lzjanu
ar, l'april, l'juli og l'oktober.
b. levere dem hvert år i rette tørvebjergningstid lo tusinde stykker
gode knoptørv, som køberen ansætter til årlig værdi - 2o kr.
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c. levere dem daglig 2 potter nymalket mælk, som ansættes til værdi
8 øres pr. potte = 58 kr. 4o øre.
d. overlader dem til fri og uhindret benyttelse og brug deres leve
tid den beboelseslejlighed, som er i sønder ende af gårdene”Store
Brønden'* vester hus, bestående af 2 stuer samt loftet over dis
se stuer og det til samme stødende køkken og bryggers, der er til
fælles afbenyttelse for sælgeren’ og hustru og køberen og familie.

Denne aftægtsbolig, som køberen skal holde i forsvarlig stand ved
lige, ansættes til værdi 2o kr. årlig = 53o kr. 4o øre, som taget
5 gange udgør en kapitalværdi af 2652 kr., så at købesummen, når
ovenanførte 14.2oo kr. tillægges, bliver ialt 16.852 kr., skriver
sexten tusinde otte hundrede, to halvtredssinds tyve kroner, til
hvilken værdi den faste ejendom ansættes, medens løsøretansættes
til værdi 3148 kr.
5.

Når overtagelsen den 1 april 1886 har fundet sted er sælgeren og hu
stru berettiget til straks at indflytte i fornævnte aftægtsbolig,
og køberen forpligtet til fra nysnævnte dato at tilsvare aftægtsfol
kene de ovennævnte ydelser i penjge og varer.
Når aftægtsfolkene til nævnte tid eller senere, nårsomhelst de selv
ønske^ indflytte i aftægtsboligen, er de berettiget til at udtage
af gårdens bohave, derunder også senge og sengeklæder, de genstande
som de selv skønner at have brug for i aftægtsboligen, og forbeholde
det dem fri dispocitionsret over disse genstande i deres levetid,
men hvad der af samme forefindes efter deres død tilhører køberen.
Aftægtsfolkene have fri adgang til gårdens brønd og ret til at fær
des i og omkring gården, samt til at tilstede fremmede adgang til
deres aftægtsbolig.
6.

Når begge aftægtsfolkene er afgået ved døden kunne de i post 4 anfør
te aftægtspræstationer aflyses og udslettes af pantebogen ved frem
læggelse af behørig dødsattest.

Dersomsælgeren afgår ved døden forinden køberen den den 1 april 1889
skal have skøde, da udstedes dette af Sælgerens enke, såfremt hun til
den tid er i live, og ellers af arvingerne eller skifteretten. Omkost
ningerne ved skødet udstedelse og tinglæsning og hvad anden dermed
står i forbindelse udredes i ethvert tilfælde af køberen alene.
8.

Fra 1 april 1886, da køberen skal overtage ejendommen, udreder han
alle skatter, tiender og andre afgifter af samme, hvorimod sælgeren
udreder alle sådanne afgifter som er forfalden til betaling førend
1 april 1886.
9.
Såfremt køberen måtte overdrage ejendommnen til andres eller den af
anden vej måtte komme i en andens besiddelse, kunne sælgeren og
hustru fordre den dem efter post 4 tilkommende aftægt leveret på

hvilket andet sted de måtte forlange dette, i riget, dog at ildebrændsel, mælk og husly i så fald betales med penge efter de oven
for ansatte værdier, så at der i dette tilfælde bliver at udbetale
dem årlig 53o kr, 4o øre, som erlægges med en fjerdedel hver l'januar, l'april, l'juli og l'oktober.

10.

Dersom« køberen, forinden han har erholdt skøde måtte væsentlig for
ringe ejendommen eller den til samme hørende besætning og inventa
rium, hvilket skal afgøres af tvende af retten udmeldte mænd, som
bor i nærheden af ejendommnen, eller dersom han pådrager den restan
ce af renter eller skatter og afgifter, eller af aftægtspræstatio
nerne, kan sælgeren fordre nærværende købekontrakt ophævet og for
lange sig strax indsat i besiddelsen.
11.

Køberen er bekendt med, at det på ejendom men Carmidsletting væren
de hus er bortlejet og respekterer han dette lejeforhold imod, at
han for fremtiden oppebærer lejeafgiften, og med at købmand Søren
Nøhr i Flauenskjold ifølge udtinglyst kontrakt af 14 oktober 1884
har en del af bygningerne på Store Brønden i leje i 6 år fra l'november 1884 at regne, nemlig butikken og stuen i vester ende af vå
ningshuset med ret til at benytte den del af kælderen han har brug
for, såvel pakboden i det lille hus foran butikken og loftet over
samme, og respekterer køberen selvfølgelig også denne kontrakt, med
hvilken han er bekendt, i alle dens ord og punkter, mod at han fra
den 1 maj 1886 oppebærer lejeafgiften, navnlig skal køberen også
fra tiltrædelsen i overensstemmlese med bemeldte kontrakts post 8
give lejeren købmand Nøhr eller dennes handelsbetjent fuld og for
svarlig kost i lejetiden mod den derfor bestemte betaling 15o kr.
årlig.
12.

Den sælgeren og hustru tilkommende underhold og aftægt sikres mod
prioritet nestefter den i post 3 anførte gæld til kreditforeningen
i samtlige køberen overdragne ejendomme og ejendele, og udbetalin
gen til Jens Julius Christian Eriksen og Line Margrethe Eriksen med
prioritet næstefter bemeldte prioritetsgæld og aftægten i samme ejen
dom og ejendele, og bliver nærværende derfor strax at tinglyse som
pantebrev, uagtet køberen endnu ikke har tinglæst adkomst.

13.
Jeg Mads Godiksen Larsen Sørensen med min beskikkede kurator min fa
der gårdejer Søren Christian Christensen - af Langholt, erkender at
have indgået foranstående kontrakt og forpligter mig i overenstemmelse med dens iqjdhold, idet jeg navnlig også herved giver den i post 12
ommeldte prioritet og panteret for aftægten til sælgeren og hustru
og udbetalingerne til disses børn, og begæres i så henseende nærvæ
rende kontrakt tinglæst som pantebrev.

Jeg underkaster mig i søgsmålstilfælde den hurtige retsforfølgning
efter frd. 25 januar 1828, hvorhos det vedtages, at der for de mig
påhvilende ydelser og udbetalinger skal kunne gøres udlæg i pantet
uden foregående lovmål og dom i henhold til lov 29 marts 1873 § 15.
Det tilføjes, at af de 2ooo kr,, som køberen ifølge post 3 skal ud
betale til Line Margrethe Eriksen skulde de looo kr. skriver et tu-
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sinde kroner af ham betales samtidig med at han den 1 april 1889
skal have skøde«
Således indgået bekræftes med vore underskrifter.

Brøndens Kro den 1 deåember 1885.
Erik Rasmussen

Mads Godiksen Larsen Sørensen

Søren Chr.Christensen
Til vitterlighed:

Helium
Medfulgt sålyden

J.Thomsen

kuratorbeskikkelse:
Kuratorbeskikkelse

Efter derom fremkommen begæring beskikkes herved gårdejer Søren Chistian Sørensen af Langholt til kurator for hans mindreårige søn Mads
Godiksen Larsen Sørensen, født 13 februar 1864, og har dette kuratel
at forestå overensstemmnede med lovgivningen og således som han kan
forsvare•

Herredsfogedkontoret i Sæby den 23 november 1885,
Chr. Ravnkilde.

Mads Godiksen Larsen Sørensen fik som en slags bryllupsgave fra sin
fader, ret til at skære 3o.ooo stk. knobtørv i Langholts mose sålæn
ge han var ejer af Brøndens Kro.(årlig)
Erik Rasmussen døde den 3 juli 1889, 73 år gammel og Inger Marie Jens
datter den 23 april 1892.

Den 14 juni 19oo tinglæstes følgende dokument:

Jeg undertegnede kroejer Mads Sørensen ifølge skøde, tinglæst 16 maj
1889 ejer af lodden matr.nr.6 af den sydøstlige del af Skæve sogn,
Dronninglund Herred, Hjørring Amt, fredlyser? herved under National
museet på statens vegne nedennævnte på min ejendom beliggende 2 min
desmærker, på statens bekostning. Retsanmærkning frafaldes. Ny be
plantning af mindesmærkerne må ikke finde sted og rødderne af den
gamle ikke opgraves.
De således fredlyste mindesmærker ere følgende:

T

II

ca. 116'fra østre skel en iøjnefaldende, smukt formet, særdeles
velbevaret høj. Dens sider er nyplantede med nåletræry ca. lo'
høj, ca. 57'i tværmål.
ca. 7o'nordost for foregående, nedgangen til et gravkammer under
jordoverfladen i en naturlig banke. Kammerets retning er vest
nordvest - østsydøst. Længde ca. 7-^f, bredde ca, 4^', højde 3^-J
Kammeret er ikke skarpt firkantet, men nærmer sig mere en oval
og svagt hvælvet form. Væggene er byggede af 2-3 lag sten. De
største danne nederste lag, , ca. 12 i tallet, hvoraf den høje
ste måler ca. 3'og den bredeste ca. 3^
3 dæksten ca, 2 og 3'
bred. En fjerde dæksten står på skrå mod øst, hvor en lille åb
ning rammer nedgangen i et øverste hjørne.

Sammen med kammeret fredlyses jordoverfladen indtil en afstand
af 4'fra Åbningen og 2'uden om de yderste sten.
Brøndens Kro pr. Flauenskjold d. 8 maj 19oo.

M, Sørensen
Til vitterlighed:
Comis L,Christensen, Brøndens Kro

Johan Skjoldborg.

6
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Bemærkningen om, at højens sider var nyplantede med nåletræer, hen
leder vor opmærksomhed på, at træer der står i små klynger ikke, ;
selv om jordbundsforholdene i orden, vokser maksimalt, men det er
vel også kun en bekræftelse på hvad man vidste i forvejen.
Udskrift af Dronninglund Herreds dødsanmeldelsesjournal.

Aar 19o7 den 28'november 19o7 anmeldtes, at kroejer Mads Godiksen
Larsen Sørensen af Brøndens Kro, 43 år gammel, den 23'samme måned
var afgået ved døden, efterladende sig som sine arvinger sin efter
levende enke Jørgine Amalie Sørensen, født Eriksen og hans og hen
des 11 fællesbørn, hvoraf 2 mindre årige og 9 umyndige.
Enken hensidder i uskiftet bo, forsåvidt hendes umyndige medarvin
ger angår med skifterettens samtykke, og forsåvidt de mindreårige
arvinger angår med disses og deres kurators til skifteretten indgiv
ne samtykke.

Udskriftens rigtighed bekræftes. Herredsfogedkontoret i Sæby den lo
december 19o7.
Jacæbæus

Bedes tinglæst som adkomst for Jørgine Amalie Sørensen på den hen
des afdøde mand, kroejer Mads Godiksen Larsen Sørensen, tilhørende
ejendom i Skæve sogn, skyldsat under
matr.nr.6 sydøstlige del, hartk•
- 33f —
—
—
—
—
5ox mell.
—
—
—
7a sydøstl.
- 33g - 5ou mell.
5a sydøstl.
- 33e
—
— 5ov mell.
—
—
—
—
2h —
—
7b sydøstl.
—
—
—
—
7c —
7d -

1 tde 1 skp. 1 fjk. 1 3/4 alb
o 0 —
0 —
1 1/2 o —
o —
0 —
0
o 3 —
2 —
2 3/4 o 0 0 1/2 —
0 o o o
o 3 0 o i/2 o 0 0 0 1/2 —
0 —
0 —
o —
o
o —
o —
1 —
2 1/4 o —
0 —
0 —
o 1/2 o o —
o —
o 1/2 0 o o 0 1/2 -

Jørgine Amalie Sørensen, født Eriksen, fik adkomsten tinglæst den
12 december 19o7 og drev herefter ejendommen til hun den 27 januar
1916 solgte til sin ældste søn Erik Rasmussen Sørensen, der var født
den 29 maj 1886, for 35.ooo kr.

Erik Rasmussen Sørensen købte den 18 september 1919 gården Højen,,
men nogen sammenlægning blev det ikke til,og nedlagde senere kro
holdet - efter forlydende i 1923 - og solgte i 1929 til Thomas Møl
ler Jensen.
Thomas Møller Jensen var født den 11 januar 1888 i Rakkeby, søn af
Jens Jensen og gift med Elise Jensen, født Christensen, født 2 juli
1886 i Børglum, datter af Christen Christensen, men døde den 28 febrràar 1928. Besætningen var ved overtagelsen, 2 heste, 12 køer, lo
ungkreaturer og lo svin.

Thomas Møller Jensen solgte(vist nok) i 1957 til Karl Daniel Karl
sen., der den 19 november 1964 solgte til Thomas Chr.Pedersen.
Tvangsauktion 27.6.1987.
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Carmidslettinqen
matr.nr.7

Carmidslettingen blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 3
skp. 3 fjk. 1 1/4 alb,
og gammel skatten var 2 rd. 36 sk.
Jens Chr.Christensen solgte den 11 april I860, skødet tinglyst 3
maj samme år, til Erik Rasmussen, Brøndens Kro, og jprden har hørt
til denne ejendom siden.

Brønden Smedie: Smed Vilhelm Nielsen, løsøre 23 marts 1893-9, på
min bopæl Brønden Smedie.

Skævevej 172

matr.nr,6b mfl.

Thomas Møller Jensen, Brøndens Kro, solgte den 26 juli 1934 parcel
lerne 6b 6d 7f 7h til Jens Bertelsen, skifteretsadkomst for Mathil
de Bertelsen 2 november 1964, adkomst for Thorkild Bertelsen og 13
andre arvinger 17 marts 1967, der samme dag solgte til Robert Ber
telsen og Holger Bertelsen,
Skævevej 174

matr.nr.6c mfl.

Thomas Møller Jensen, Brøndens Kro, solgte den 8 august 1952 par
cellerne 6c 7g 7i til Jens Laurits Larsen, der den 19 september 1966
solgte til Christen Madsen Jensen.

Idræts 21 adsen
matr.nr.6L

Karl Daniel Karlsen solgte den lo oktober 1962 til Skæve Borgerforening.

Skævevej 177

matr.nr,7c

Skifterets adkomst fra Ingeborg Simonsen til Søren Chr.Simonsen 26
august 195o, der den lo januar 1963 solgte til Anton Larsen, skifte
rets adkomst for Dagmar Larsen 8 januar 1986.

Matr.nr.7f
Kristine Marie Olsen solgte den 19 august 1926 til Jens Anton Jensen.
7f 615 m2
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K A R M I fe S IG
matr.nr.8a s.ø. mfl.
Jens Jensen, der var gift med Ingeborg Christensdatter, der var 34
år yngre en ham, havde gården i fæste fra før 184o og købte den til
selveje den 15 januar 1857, men havde allerede den 24 december 184o
fået tinglyst skøde på parcellerne matr.nr.35b 36b - af tvende går
de i Stagsted.
Ingeborg Christensdatter døde den 28 april 1855 - 33 år gammel, skif
tesamling 2o december 1856, se afl. 21.1.1864, her fik hver af de
5 fællesbørn 5o rd. i arv efter moderen, hvorefter Jens Jensen den
4 januar 1857 giftede sig med pige Ane Andersen af Tuebakken

Jens Jensen solgte den 24 februar 1863, skødet tinglyst 5 marts s.å.
til Thomas Andersen for 16oo rd., se afl. 21.4.1881, der medfulgte
2 heste, 3 vogne , 1 plov, 1 harve, 2 sæt seletøj, 1 hakkelskiste m.
m, Jens Jensen og hustruen kom på aftægt,men han døde^allerede den
19 august 1864.
Thomas Andersen solgte kort tid efter overtagelsen til Niels Chri
stensen, der den 18 maj 1865 solgte til Peder Pedersen og gik på af
tægt i Degemosehuset, hvor bygningen tilhørte ham, medens jorden for
blev under Karmidsig.
Peder Pedersen solgte den 25 januar 1866-9 til Niels Andreas Iversen
for 16oo rd«, der den 27 juli 1893 solgte til svigersønnen Kristian
Frederik Jensen ved følgende skøde:
Skøde.
-----------s
Jeg underskrevne gårdejer Niels Andreas Iversen af Karmirisig i Skæve
sogn, sælger og bortskøder herved til min svigersø Kristian Frederik
Jensen den mig efter skøde 22 december 1865, tinglæst 25 januar 18&6,
tilhørende ejendom Karmidsig i Skæve sogn, som står for hartkorn un
der
matr.nr.8 sydøstl. del, hartk. i td. 2 skp. 3 fjk. o alb.
- 32d o
o o 1gammelskat
- 33h o ~
°
°
lo kr.12 øre
- 5oc mell«
o —
o —
o —
o
- 35b sydøst, o -o 2 2 1/4
1 - lo _ 36b o -1oli
1-91Med ejendommen følger bygninger, mur- og nagelfast tilbehør, avlrog
afgrøde, gødning, besætning, ind og udbo. Købesummen berigtiges således :

Køberen overtager og forrenter den på ejendommen hvilende gæld 45oo
kr«, skriver fire tysinde og fem hundrede kroner til Kreditforenin
gen i Viborg, og udreder han derhos til mig og hustru sålænge vi le
ve, efter den under dags dato oprettede aftægtskontrakt betingede
aftægt, hvis kapitalværdi er 1525 kroner.

Købesummen bliver herefter 6o25 kr., hvoraf lo25 kr. for løsøret,
altså 5ooo kr. for den faste ejendom. Og da nu foranførte købesum
6o25 kr. er berigtiget derved at køberen overtager min gæld til Kre
ditforeningen 45oo kr. og har udstedt aftægtskontrakt, hvis kapital
værdi er 1525 kr., skal anførte ejendom, som køberen har taget i be
siddelse, og hvoraf han for fremtiden svarer skatter og afgifter fra nu af tilhører ham med fuldstændig ejendomsret, og med de samme
rettigheder og almindelige forpligtelser og byrder, hvormed den den
har tiålhørt mig, og forpligter jeg mig til at hjemle ejendommen med
lovligt og anmærkningsfrit skøde.
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Det er køberen bekendt, at der på ejendommen hviler forpagtningskon
trakt af 3o juni 1877, tinglyst 5 juli s.å. til Mads Jacob Jensen på
et jordstykke i 5o år og overdragelse til ejendom af en bygning, samt
kontrakt af 26 maj 1888, tinglæst 31 s.m. til Andelsmejeriet Skæve
på et stykke jord i 5o år med ret til at erholde skøde uden erlæggel
se af købesum. Det bemærkes, at der er tinglæst konstatering af præstekortienden og kirkekorntienden.
Til bekræftelse med min underskrift vidnefast,

Karmidsig den 12 juli 1893.
Niels Andreas Iversen

Til vitterlighed:

F.C.F.Møller

Sørensen

M.G.L

Det tilføjes, at i den ved foranstående skøde skete overdragelse er
indbefattet den ifølge matrikulen under matr.nr.8 hørende andel i
matr.nr.33c i sognets sydøstlige del og den under matr.nr.35b høren
de andel i matr.nr.24ae i sognets sydveslige del, hvilken sidste par
cel har hartkorn 1 fjk. 1 alb. og gammelskat 1 kr.lo øre og ejes i
forening med ejeren af matr.nr,35. Disse andele er imidlertid ikke
ommeldte i tidligere adkomster på ejendommen. Det bemærkes at gælden
til kreditforeningen hæfter med solidarisk ansvar og statutmæssige
forpligtelser. Af hensyn til brugen af stemplet papir ansættes den
faste ejendom til 7ooo kr.
Karmidsig den 15 juli 1893.

Niels Andreas Iversen

Til vitterlighed:
F.C.F. Møller.

Aftæqtskontrakt.
Undertegnede Kristian Frederik Jensen, der ved skøde af dags dato er
bleven ejer af ejendommen Karmidsig i Skæve sogn forpligter mig og
efterfølgende ejere af gården til at svare følgende årlig aftægt til
mine svigerforældre Niels Andreas Iversen og hustru Margrethe Kristen
sen, sålænge de leve

1.

Jeg indretter til mine svigerforældre en aftægtsbolig i gårdens stue
hus såsnart de forlanger det, bestående af 2 kamre, hver 4 alen lan
ge og 4 alen brede, et lille passende spisekammer, samt køkken med
skorsten og ildsted, og fornøden ildebrændselsrum. Aftægtsboligen skal
i enhver henseende være forsvarlig, og jeg eller stedets fremtidige
ejer skal stedse holde den forsvarlig vedlige. Til brug i denne af
tægtsbolig har aftægtsnyderne ret til at udtage af husets indbo, hvad
de måtte skønne at have brug for. Etfe har selvfølgelig ret til at fær
des på ejendommen, og enhver der vil besøge dem har frihed der til,
ligesom de også har fri adgang til stedets brønd.
2

I denne bolig forpligter jeg mig eller efterfølgende ejere af stedet
til at lvere aftægtsnyderne årligen så længe de leve følgende præsta
tioner, nemlig 4 td. rug, 2 td. byg, 5o pund bygmalt, som leveres med
1/4 l'januar, l'april, l'juli og l'oktober, 3 td. kartofler leveres
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om efteråret, 3 lispund fersk griseflæsk, 3 lispund lammekød, der le
veres i hvert års oktober måned, 2 lispund smør, der leveres med 1/12
den l'i hver måned, 2 lispund ost, der leveres med 1/4 del l'januar,
l'april, l'juli og l'oktober, 2 potter nymalket mælk daglig om somme
ren frael'maj til l'november og 1 potte nymalket mælk daglig om vin
teren fra 1 november til l'maj, 8 pund kaffe, 2 pund cikorie, 8 pund
puddersukker og 8 pund melis, der leveres med 1/4 del l'januar, 1'
april, l'juli og l'oktober, 2 pund uld leveres om efteråret, 4 pot
ter petrolium leveres 1 oktober, 2 pund tobak leveres når forlanges,
1 skp. salt leveres samtidig med flæsk og kød, lo alen lerred leve
res om efteråret, 4 pund sæbe, 4 pund soda, leveres når forlanges,
24 kr« som betales med 1/12 del den første i hver måned, lo.ooo stk.
knubtørv^ som skal leveres i rette tørvebjergningstid, indsættes i
hus på et for aftægtsnyderne bekvemligt sted. Halvdelen af disse tørv
skal være af en bedre beskaffenhed end de der haves i stedets egen
mose.

Når aftægtsnyderne nyder deres forplejning i fellig med aftægtsyde
ren og familie har de ret til årlig at udtage et uklippet lam af går
dens fåreflok at sælge, når de ønsker det, ligesom de også skal have
frihed i’.så tilfælde at sælge de dem tillagte 3 td. kartofler. Fire
gange om året må aftægtsnyderne have frihed til med gårdens heste og
vogn at køre hvorhen de ville, dog ikke over 5 mile bort.
3.

I sygdomstilfælde skal jeg eller stedets fremtidige ejere lade af
tægtsnyderne pleje på forsvarlig måde, samt lade hente præst og læge
til dem, besørge deres korn til og fra mølle, brygge, bage og vaske
for dem, når forlanges. Endelig skal jeg lade dem hæderligen begrave
efter egnens skik og brug.

4.
For det stemplede papirs skyld ansættes aftægten til følgende værdier:
4
2
5o
3
3
3
2
2

td. rug
byg
pund malt
td. kartofler
lispund flæsk
lammekød
smør
ost
mælken
8 pund kaffe
cichorie
2 8 puddersukker
8 melis
uld
2
4 potter petrolium
2 pund tobak
1 skæppe grov salt
lo alen lærred
4 pund sæbe og 4 pund soda
kontante penge
lo. ooo stk. tørv
1 lam
boligens vedligeholdelse
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48 kr. oo 0
2o
oo
5
oo
g
oo
18
oo
18
oo
oo —
24
5
oo
4o
oo
8
oo
o
5o
oo
2
5o
2
oo
2
o
6o
2o
1
2o
1
oo
3
1
oo
oo
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oo
oo
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2
oo
—
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-

—
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—
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—
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-

3

øle je "’flu fli. i sygdomstilfælde
befordring 4 gange om året

lo kr.oo øre
8 - oo -

29o kr.oo øre
som 5 gange taget udgør
boligens indretning
begravelsesomkostninger
attægtens kapitalværdi udgør

145o
25
5o
1525

kr.oo
- oo
- oo
kr.oo

øre
-.
øre

Dersom aftægtsnyderne måtte blive tilsinds at flytte andet steds hen,
da skal de dertil være berettiget. Aftægten i natura bortfalder da,
men de skal udbetales årlig 2oo kr«, som aftægtsyderen skal betale
dem med en 1/4 del 1'januar, 1 'april, l'juli og 1 'oktober på deres
bopæl.
Om end den ene af aftægtstagerne ved døden afgår skal de 2oo kr. uden
afkortning betales den længstlevende. Det er aftægtsnyderne tilladt
atter at vende tilbage til deres aftægtbolig, som stedse skal holdes
vedlige til dem. Aftægten leveres så igen in natura.

Skulde jeg få i sinde at sælge ejendommen forpligter jeg mig til at
udbetale til aAtægtsnyderne det beløb 15oo kr., skriver femten hun
drede kroner, nvoreftersattægten så bortfalder og kan udslettes af
(
pantebogen! dette beløb skal udbetales om end den ene af aftægtsny
derne er afgået ved døden. Bliver aftægtsnyderne boende på stedet og
den ene afgår ved døden, da bortfalder af aftægten in natura med 1
td« rug, 1 td. byg, 25 pund malt, ltd. kartofler, 8 pund smør, 1 lis
pund ost, 1 potte mælk om sommeren, 2 pund kaffe, 2 pund puddersukker,
2 pund melis, 1 lispund flæsk, 1 lispund kød og 5 alen lærred, eet.
Niels Andreas Iversens datter Birgitte Iversen havde som ung pige få
et plads i huset hos den navnkundige Peder Martinus Pedersen, Mellergård i Lyngdrup i Horsens sogn og her stiftede hun bekendtskab med
en af gårdens karle, Kristian Frederik Jensen, et bekendtskab der end
te med at de den 11 december 1888 blev gift i Skæve Kirke, deres søn
Tage Jensen overtog gården ved arveudlægsskøde den 12 september 1935.

Tage Jensen er ofte i daglig tale kaldet Tage Markus og en vej i Brøn
den er enda på det grundlag kaldet Markusvej. Tage Jensen har fortalt
mig, at navnet aldrig har generet ham, men han er fuldstændig uforstå
ende om hvorfra navnet stammer, da hans fader ikke hed Markus og som
vi kan se i det foranstående, har der ikke tidligere været nogen ved
det navn der har været ejer af Karmidsig.
(
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Digemosehus

matr.nr.8b
Digemosehus var det første egentlige hus der blev opført i Brønden
by og var en slags aftægtsbolig for gården Karmidsig og blev først
selvstændig matrikuleret lige før århundre skiftet.

Mads Jacob Jensen af Langthjem fik den 3o juni 1877 en lejekontrakt
for 5o år fra Karmidsig, for 2oo kr., heraf var halvdelen for byg
ningen og halvdelen for jorden, der var 2ooo kvr. alen jord, der des
uden skulde han hver St.Mikkelsdag erlægge 5o øre til ejeren, se afl
8 marts 1894.
Mads Jacob Jensen overdrog den 2 maj 1878 brugsretten til Søren Chr.
Madsen, der den 8 marts 1894-2o, da boende i Lexintion i Nordamerika,
bemyndiger grd.Frederik Andersen, Karmisholt til at overdrage brugs
retten til skræder Jens Marinus Andersen for 14o kr.+ de omtalte 5o
øre til ejeren årlig.

Skræder Jens Marinus Andersen, der også den 8 marts 1894 havde fået
brugsretten på et andet jordstykke, solgte den 16 marts 1899-31 til
Poul Nocolaj Jensen, tidliger Tøsbæk Mølle for 7oo kr. og loo kr.
for bygningerne, parcellerne var nu udstykket fra matr.nr.8 og fik
nr.8b og 8c. Skræderen købte derefter parcellen 32e fra Karmidsig,
se 16.3.1899-33.
Poul Nicolaj Jensen solgte den 21 december 1899-28 til købmand Thø
ger Thomsen fra Jerslev for looo kr., der medfulgte 2 sengesteder
med tilhørende sengeklæder og de på ejendommen værende køkken- og
bryggersredskaber af værdi 8o kr., et klædeskab og en dragkiste,
samt 2 geder og i gris.
Købm. Thøger Thomsen, nu V.Hjermitslev, solgte den 27 maj 1915 til
arbejsmand Juul Arentfeldt Peter Nielsen, der den 17 oktober 19182553 solgte til Jens Chr.Larsen, Stagsted hede og det er så vidt jeg
er orienteret, ham der solgte til Anders Eriksen, der solgte til
”een fra Hjørring”, der kort tid efter solgte til Ole Christiansen,
Sæby, der solgte til Gerda Marie Larsen, København, der den 12 sep
tember 1978 solgte til Harry Mortensen, der fjernede den skønt be
liggende* men umådelig forsømte bygning og på parcellen, der var
på 994 mz og en del af matr.nr.8c som han også ejede, opførte han
en moderne villa.
Brøndenvej 129
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Brøndenvej 133
matr.nr.8c
Frederik Chr.Jacobsen, St,Karmisholt, købte parcellen fra Karmidsid
den 1 august 19o7 og solgte den 18 maj 1916 til Gert Jacobsen, Skæ
ve Forsamlingshus for 3oo kr., der den 12 juli 1917 solgte til mejeribestyre Hans Thorvald Fogtmann for 3oo kr,, der den 1 juni 1922
solgte til landmand Knud Larsen, der havde landpost Larsen, Skæve,
som kurator, for 7oo kr,
Knud Larsen bebyggede, men døde et par år senere og hans dødsbo solg
te den 16 juli 1925.852 til Ottine Thomine Larsen, født Sørensen for
92oo kr,, hun havde den 28 august 1924 oprettet ægtepagt med sin mand
landpost Harald Jens Laurits Larsen,

Ottine Thomine Larsen, født Sørensen solgte den 27 maj 1929 til Jens
Eriksen. Skifterets adkomst for Else Eriksen 8 juni 1968, der dem 1
oktober 1969 solgte til Harry Mortensen, der den 2 november 1979
solgte til Orla Emil Hansen.

Skævevej 153

matr.nr,8d

Søren Peter Nielsen, Guldbæk købte parcellen den 18 juli 19ol og
solgte den lo december 19o3-llr til grd. Niels Abel Jensen, Østergård
i Bredmose i Lendum sogn og grd. Jens Chr,Amanuel Christensen, Lind
holm i Torslev sogn og husejer Søren Peter Nielsen, Øster Vrå for
115o kr,, alt søm og naglefast tilbehør medfulgte, ” men selvfølge
lig ikke den i smedien anbragte boremaskine ”, Konsortiumet solgte
til skomager Christian Peter Pedersen, der den 19 april 19o6-19 solg
te til '* Brugsforeningen Skæve ” med bygning, for 22oo kr., bestyrel
sen, de denne, optog den 7 marts 19o7-22 et kreditforeningslaan på
55oo kr.
Den første uddeler var så vidt det kan skønnes Niels Olesen, der blev
afløst af Carl Martinus Damsgård, der flyttede til Helium og blev
afløst af Carl Theordor Eriksen, der oprettede ægtepagt den 22 juni
1922-8o5 og hvoraf det fremgår, at ungkarl og brugsforeningsuddeler
Carl Theordor Eriksen af Gamest, født 14 september 1895 og pigen
Martha Pedersen af Frøsum, Havbro sogn, født 12 juni 1896, gift i
Havbro Kirke den 21 april 1919,

Hvornår Brugsforeningen blev nedlagt og købmandsforretning opstod i
stedet, kan jeg ikke sige med sikkerhed, men fra 1931 til 1932 om
tales købm. Arne Nielsen og fra L933 til 1935 købm. J.Chr•Børresen,
og fra 1936 omtales købm. Chr.Pedersen, der vistnok i 1958 solgte
til købm. Nielsen, der i 1963 solgte til købm. Henning Jeppesen.

I 1968 gik forretningen til tvangsauktion og ikke siden åbnet, blev
her overtaget af Hjørring Korncompagni, der den 8 oktober 1968 solg
te til Peter Elmelund, noteret tvangsauktion 12 sept,198o, købt 18
juni 1981 af Birgit Hergarthy og Gert Steffensen, sidste eneejer 18
marts 1985.

Brøndenvej 146

matr.nr.8e
Huesejer Peder Michael Nielsen fra Serrislev købte parcellen med der
på værende husbygning fra Karmidsig den 23 juni 19o4-87 for 9oo kr.
og solgte den 11 juni 19o8-38 til broderen smed Vilhelm Nielsen fra
Brønderslev for 25oo kr.
William Nielsen solgte den 14 december 1945 til Alfred Jacobsen, der
den 11 april 1958 solgte til Marius Frandsen, Olga Frandsen adkomst
25 februar 1981, s.d. til 11 arvinger, der den 22 juli samme år solg
te til Ellen Rasmussen, Tøsbæk Møllegård, der den 29 april 1987 solg
te til Aage Hansen.

Skævevej 151

matr.nr.8f

Kristian Johan Kristensen købte parcellen fra Karmidsig den 22 juni
19o5 for 2oo kr«, bebyggede og nedsatte sig som træhandler og solgte
den 29 september 1921 til grd. Mads Madsen, Hammerværksted, for 95oo
kr. og købte derefter dennes ejendom.

Mads Madsen solgte den 22 maj 1924 til fhv. grd. Jens Jørgen Olsen,
V.Barkholt for 11.ooo kr., også matr.nr.5op. Mads Madsen flyttede
derefter til Hjørring,

Jens Jørgen Olsens enke, Kirsten Marie Olsen solgte den 19 august
1926-1288 til træhandler Jens Anton Jensen af Skæve for 965o kr.
Efter Jens Anton Jensens død blev ejendommen den 9 april 1987 over
taget af Elna Jensen mfl., der samme dag solgte til Kaj Nielsen.

Skæve Mejeri

matr.nr.8g
Interessentskabet Skæve Andelsmejeri fik den 31 maj 1888-15 opret
tet en lejekontrakt for 5o år, med Niels Andreas Iversen, Karmidsig
for en engangs sum på 16o kr. + 1 kr. årlig som vederlag for skatter
og afgifter, bestyrelsen låner 14.ooo kr. den 1 september 1898-22.

Andelsmejeriet fik skøde på ejendommen den 29 september 19o4-33 og
solgte den 1 december 1966 til den daværende mejeribestyre Jens Chr.
Jørgensen.

Skævevej 155

matr.nr.8h
Skomager Kr. Peter Larsen fra Ørvad købte parcellen fra Karmidsig
den 21 décember 19o5-95 for 4oo kr., bebyggede og solgte den 26 ok
tober 1922 til Fru Marie Thorhauge, Nr. Sundby, for 14.3oo kr., der
den 29 januar 1925 solgte til frøken Ane Marie Ottesen, Støvring,
for 16.5oo kr., hvis dødsbo den 26 januar 1929 solgte til Kristian
Madsen, der den 2 maj 1955 solgte til Johannes Nielsen, Tøsbæk Møl
legård .
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Skævevej 154
matr.nr.8o mfl.

O

Smed Theodor Nielsen købte parcellerne 80 32r fra Karmidsig den 6
september 1912, skødet tinglyst 6 marts 1913 for 4oo kr., er belig
gende øst for Skæve Mortormølle og den 6 juli 1916 købte han parcel
lerne 8p 32c også fra Karmidsig, for 35o kr. og solgte den 29 okto
ber 1925 til smedemester Georg Dahl Andersen for 15.oo kr.

Brøndenvej 141

matr.nr,8x
Brugsforeningsuddeler Carl Theordor Eriksen købte parcellen fra Kar
midsig den 22 oktober 1926, skødet lyst 13 januar 1927, for 6oo kr.,
bebyggede og solgte den 17 marts 1927 til manufakturhandler Ole Chri
stian Pedersen for 95oo kr., efter hvis død enken Ane Dorthe Kristine
Pedersen fik skifterets adkomst til ejendommen den 4 maj 1959 og solg
te samme dag til sønnen Oskar Pedersen.

Skævevej 142
matr.nr.8i 32f
Læreinde frk. Ane Mettine Andersen købte parcellen fra Karmidsig den
24 januar 19o7-5o, bebyggede og var der stadig i 1927, men senere
bliver L.Nielsen ejer og solgte den 6 april 194o til Vilhelm Christi
ansen, der den 26 juni 1956 solgte til Mathilde Christensen, der den
23 november 1959 solgte til Knud Jensen, der den 15 juli 196o solgte
til Johannes Heilesen, der den 25 september 1964 solgte til Reinhard
Villy Nielsen, efter hvis død som ugift, blev der den 28 september
1979 noteret off. skifte den 15 december s.å. overtaget af Bente Jes
persen og 13 andre arvinger, der samme dag solgte til Emil Nielsen,
efter hvis død, der blev noteret off. skifte den 15 august 1985 og
den 8 november s.å. overtaget af Dagmar Sørensen og 21 andre arvin
ger, der den 18 november 1985 solgte til Johannes Pedersen.

Skævevej 149

matr.nr.8k 32L
Skomager Chr.Pedersen fra Vesterskov købte parcellerne fra Karmidsig
den 3o maj 19o7, skødet tinglyst 6 februar 19o8-6o, for 3oo kr. og
solgte den 28 januar 1926-3o67 til partikulier Niels Jensen Frantsen,
Hjallerup, for 7ooo kr., der den 24 juli 193o solgte til Thorvald
Christiansen, der den 19 november 1942 købte parcellen 8am af Tage
Jensen, Karmidsig.
Det fremgår ikke hvornår bageriet er startet, men Thorvald Christian
sen har da altid, så vidt jeg ved, blevt omtalt som bagermester.

Efter Thorvald Christiansens død blev ejendommen overtaget af lo ar
vinger den 19 marts 1987.

Skæveve .i 156
matr.nr.8n
Peter Alfred Jacobsen, da boende ved Tøsbæk Mølle, købte den 19 juni
19o8, skødet tinglyst 29 april 19o9, af Kristian Frederik Jensen,
Karmidsig, en under udstykning værende parcel af størrelse 2 skæpper
land, der er afmærket i marken, og som er beliggende øst for Skæve
Mejeri i vinkel med chauseen, der går mod øst, og som grænser mod
vejen mod øst og nordøst - for 725 kr., og den 3 juli 19o8, lyst 16
juli s.å. oprettede han med bygmester Vilhelm Hæstrup, Dybvad,følgehde bygningskontrakt:
Kontrakt.
Jeg' Hæstrup påtager mig på den parcel, Peter Alfred Jacobsen har købt
af Chr.Jensen, Karmidsig i Skæve sogn, at opføre et Beboelseshus« 33
alen langt, 13^ alen bredt og 4 alen mellem loft og gulv og en fløj
bygning, 12 alen langt, 9 alen bredt med 2 alens udhæng langs østre
side og langs gavlen.
De nærmere vilkår er:

1»
Bygherren besørger selv grundgravning, opførelse af soklen, udgrav
ning af kælderen opførelse i sokkelhøjde. Tillige leverer han alle
spærtræer opkantede, alle lægter og hanebånd, alle forskallingsbræd
der, papbrædder til fløjbygningen samt trekantede lister til taget
og besørger hele taget af fløjbygningen oplagt fuldt færdigt og la
der endelig'selv alt malerarbejdet udføre.

2.
Bygmester Hæstrup leverer alle mursten, kalk, det nødvendige cement
fra soklen af, søm, spiger, saltsyre, pap, rørvæv, 18 stk. 13 alens
bjælker 6x7' 7 stk. 8 alens gulvbrædder over kælderen 8x8, gulvbjæl
ker 5x5^ pløjede loftbrædder 1x6^ høvlede og pløjede gulvbrædctfer 4x
5'i beboelseshuset med undtagelse af bryggers, kælder og motorhus,
hvis gulv bliver af støbt beton. Fremdeles følgende snedkerarbejde,
4 stk. 4 rammers lofts vinduer, 4 stk. 6 rammers vinduer, 5 stk. 4
rammers vinduer, 1 dobbelt udvendig dør, 1 enkelt og 1 dobbelt møl
ledør, 7 stk. indvendige døre, fire fyldningsdøde, 2 stk. reoldøre
alt med gerichter og beslag, fodlister i stuerne, køkken og spise
kammerindretning, en trappe til loftet, 2 til kælderen, samt alt
glas, løvrigt udfører Hæstrup alt mur-tømrer-og snedkerarbejde som
nødvendig til bygningernes forsvarlige opførelse.

3.
De Hæstrup påhvilende arbejder leveres færdige til 15'september d.å.
og ifalder han for hver dag, der hengår derudover en bøde til bygheren af lo lo kr., dette dog kun under forudsætning, at bygherren
så betimelig er færdig med de ham påhvilende arbejder, at Hæstrup
kan begynde den 14 juli d.å,

4.
I vederlag tilkommer bygmester Hæstrup den sum 41oo kr., skriver
fire tusinde et hundre kroner, der kontant og skadesløst betales
i ll'december d.å.
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5

Til sikkerhed for rigtig og skadesløe betaling af den i post 4 nævn
te sum 4.100 kr., meddeler jeg Peter Alfred Jacobsen herved bygme
ster Hæstrup 1ste prioritets panteret i den mig ifølge købekontrakt
af 19 juni d.å, tilkommende køberet til en parcel af den Chr.Jensen,
Karmidsig tilhørende ejendom matr.nr.8a eet. af Skæve sogns sydøstøstlige del, med de på ejendommen til enhver tid værende bygninger
eller bygningsdele med mur- og nagelfaste genstande, eventuel besæt
ning og inventarium, hvorhos ejendommens maskiner, løse som faste,
driftsmatriel og driftsinventarium, af hvad navn nævnes kan, skal
anses som tilbehør og være indbefattet under pantsætningen, der der
hos endelig omfatter bygningernes og løsørets assurancesummer samt
alle ejendommens indtægter og interresser.

I søgsmålstilfælde gælder den hurtige retsforfølgning efter fr. 25
januar 1828, hvorhos udlæg uden forugående dom aller forlig vedtages
i henhold til lov 29 marts 1873 § 15.
Til bekræftelse med vore underskrifter i vitterlighedsvidners over
vær.

Skæve den 3 juli 19o8.
Som bygherre:

Som bygmester:

Peter Jacobsen

Vilh. Hæstrup

Til vitterlighed om underskrifternes ægthed og dateringens rigtighed:

F.Frederiksen

Jens Jensen

For at financere jordkøbet, byggeriet og indkøb af maskinerbog matriel til sit mølleri og savværk m.m. optog Peter Alfred Jacobsen et lån
i Sæby Bank på ll.ooo kr., der blev kautioneret af følgende mænd, der
samtidig fik 1ste prioritets panteret i hans løsøre og vi kan deri se
hvilken forretning han drev:
Skadesløsbrev.

Til sikkerhed for ethvert tilgodehavende, som d'herrer
propritær Peter Christiansen, Haven
partikulier Chr.Pedersen, Haven
lærer N.P. Sørensen, Skæve
mejerist J. Jensen, Skæve
tømrer Vilh. Hæstrup, Dybvad
tømrer Fred. Chr. Jacobsen. Karmisholt
gårde jer P.L.Andersen, Karesbjerg
gårdejer Laur. K. Sørensen, Stoksted
gårdejer Jens Chr.Christensen, Tamstrup
gårdejer M. Sørensen, Langholt
gårdejer G.J. Jørgensen, Byrdal
gårdejer J.P.Nielsen, Stagsted, Vestergård

måtte have eller få på underskrevne mølleejer Peter Alfred Jacobsen
af Skæve, dog ikke for noget større beløb end ll.ooo kr,, skriver
elleve tusinde kroner, foruden renter og skadese omkostninger, giver
dem herved pantesikkerhed
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1
Med 1ste prioritet i den mig ifølge skøde, der samtidig læses, til
hørende ejendom matr.nr.8n af Skæve sogns sydøstlige del, af hart
korn 1£ alb., med derpå værende og kommende bygninger med mur- og
nagelfaste appertinentier, derunder ovne, komfurer, dampkedler, ma
skiner, driftsmateriel og inventariedele, hvoraf fremhæves:

1 gasmotor, 16 H.K, med fundament og sugegasværk, 1 vandpumpe, 34
løbende fod aksel med lejer, remsskiver og remme, 1 lænkestol, 1
vandbeholder, 1 båndsav med fast bord og træstativ, 1 bloksav med
vogn, automatisk fremføring og 2o løb. alen skinne, 1 rundsav med
kæde, 1 høvlebænk, 1 kværn med kunstige sten 5o^ 1 kværn, rhinske
sten, 1 havre valser, 1 billekværn 56^ 1 vejre og 1 trior, - således
som ejendommen er indrettet til kornmølle og savskæreri og som det
alt fremtidig måtte blive forøget og forbedret, - hvorved bemærkes
at ejendommen er tiendepligtig og har ekstra hegnspligt.

2.
Med 1ste prioritet i følgende mig tilhørende, på min foran beskrev
ne bopæl beroende løsøreeffekter: 2 egetræsmalede firkantede borde,
6 svenske stole, 2 gulmalede stole med betræk, 1 dobbelt nøddetræs
malet klædeskab, 1 nøddetræsmalet kommode, 1 regulatoruhr, 1 nødde
træs malet tobaksbord, 1 betrukken puf, 1 herrecylinderuhr med sølv
kæde, 4 hængelamper, 1 stålampe, 1 høvlebænk, 1 værktøjsskab, 4 save,
3o forskellige høvle, 2 økser, 5 stemmejern, 1 bovsving med lo bor,
4 jærngryder, 1 rød norsk vallak, 6 år, 1 sæt seletøj og 1 arbejds
vogn.

3.
Og med oprykkende prioritet næst efter 2ooo kr., som med solidarisk
ansvar og statutmæssige forpligtelser skyldes Husmandskreditforenin
gen, i den mig ifølge skøde tinglæst 17 januar 19o7 tilhørende ejen
dom matr.nr.12b af Skæve sogns sydøstlige del, uden hartkorn, med
derpå værende og kommende bygninger med mur- og nagelfaste apperti
nentier, derunder kakkelovne, komfurer og grubekedel, og øvrigt lov
ligt og retligt tilbehør, - hvorved mærkes, at ejendommen sammen
med matr.nr.12a er under pant for årlig
til J.E.Qfestimor m.
fl. for livstid, og er under pantsætningen indbefattet leje og al
anden interesse og endelig det pantsattes brandforsikringssummer.
Pantet, der er givet til sikkerhed for et i Sæby Bank samtidig stif
tet lån, skal gælde selv om lånet måtte blive indfriet, men senere
genoptaget, samme- eller andetsteds mod de samme eller nogle ad de
samme mænds kaution.

I søgsmålstilfælde skal den hurtige retsforfølgning efter frdn. 25
januar 1828 være anvendelig.
Til bekræftelse med min underskrift vidnefast.

Skæve Mølle den 17 april 19o9.
Peter A. Jacobsen.
Til vitterlighed om rigtig datering og ægte underskrift:

Niels Olesen.

Jens Kristiansen.
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Peter Alfred Jacobsens hustru Sofie Petrine Christine Jacobsen, født
Pedersen, døde den 23 juni 191o og den 19 september 1912 skifter han
med sine følgende 4 børn, der hver arver 182 kr.65 øre efter deres
moder :
Elna Juli Jacobsen født 25 december 19ol
Asta Jensine Jacobsen født 18 april 19o4
Augusta Jacobsen født 1 august 19o6
Alfred Jacobsen født 24 maj 19o8
Peter Alfred Jacobsen solgte den 16 oktober 1957 til sønnen Alfred
Jacobsen«

Brøndenvej 142

matr.nr.8v
Emil Alfred Nielsen, der stod både som træhandler og som murer, køb
te den 29 oktober 1925, skødet tinglyst 3 juni 1926 parcellen, der
var på 1 skæppe land, fra Karmidsig, for 6oo kr. Emil Alfred Nielsen Ç )
var født den 26 november 1898 i Skæve og gift den 31 juli 1923 i Skæ
ve Kirke med Olga Frederikke Christine Hansen, født 2o februar 19o2
i Torslev sogn.

Willy Risager solgte den 9 marts 1964 til Anders Eriksen.

Matr.nr.8z
Anton Martinus Larsen solgte den 4 juli 1962 til Chr.Jensen, Sønder
gård, der den 22 januar 198o solgte til Leif Madsen, tvangsauktion
13 november 1985, Leif Mathiasen købte den 18 november 1986.

Brøndenvej 138

matr.nr.8a?

Jens Anton Jeppesen solgte den 3 maj 1954 til Jens Børge Bertelsen.

Skævevej 157

matr.nr.8ah

Skæve Brugsforening købte den 11 september 1936 parcellen af Tage
Jensen, Karmidsig og solgte den 18 februar 198o til Tage Andersen.
Flauenskjoldvej 13

matr.nr.8q

Smed Otto Kiel købte den 17 september 192o fra Karmidsig for 25oo kr.
(var med bygning) og solgte den 7 februar 1924 til husejer Georg Gotlieb Christensen af Bollebakken for 27oo kr.

Alma Katrine Christensen solgte den 21 juni 1943 til Magjus. Larsen,
der den 24 januar 1963 solgte til Poul Nielsen, der den 21 okto
ber 1971 solgte til Erik Sørensen, der den 5 januar 1979 solgte til
Alfred Jacobsen.
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Skæve Kro

matr.nr.8L mfl.
Husflidslærer Jens Christensen, der var søn af møller Christen Chri
stensen, Tøsbæk Mølle, købte den 22 januar 1925, skødet tinglyst
21 januar 1926-2927, parcellerne 8L 8u 32k 32u,fl^ skæppe land fra
Karmidsig for 6oo kr., der den lo december 1925-2276 låner looo kr.
af sin moder enkefru Marie Christensen, Tøsbæk Mølle og da stod han
omtalt som cementstøber.
Ejendommen har haft en omtomlet tilværelse og jeg er ikke i stand
til at beskrive de forskellige ejere - langsfra - men kun nævne spred
te t ræk,

Jens Christensen, der var gift med Elna Juli Jacobsen, drev i mange
år en slags afholdsrestaration og forsamlingshus og det er så vidt
jeg ved ham der opførte salen m.m.
Senere blev Hesthaven ejer og det satte hurtigt sit præg på bygnin
gerne der ikke blev brugt og til sidstvar ikke engang stuehusafde
lingen beboet. Ved en efterfølgende tvangsauktion blev ejendommen
købt af en murermester fra Aarhus, der hurtigt fortrød handlen og
overdrog til mig at sælge ejendommen.
Der er bleven sagt, at der hverken var vinduer eller døde i bygnin
gen tilbage dengang, men det er ikke sandt, for døre var der og de
var låsede og nøgle fandtes ikke, så al fremvisning skulde foregå
igennen et åbent vindue, en ting der var til stor besvær for mig,
men de enkelte lysthavende købere havde derimod ikke noget besvær
med at svinge sig ind på den måde.
Køberen blev bagermester Villumsen fra Hallund, der lagde et stort
stykke arbejde i de næsten håbløse bygninger og endt restaurering
fik han spiritus bevilling, men efter at havde holdt nogle baller
med dyre orkestre og ingen folk, måtte han give op og ejendommen
blev overtaget af Leo Andreasen og herefter var der skiftende ejere,
alle med gode intentioner, men resultàtèt var altid tomme lommer
inden afgangen, indtil en stor tyk mand fra Aarhus, tror jeg der
blev sagt, fik den lyse ide at sælge anretninger tidligt på aftenen
til 3 kr.99 øre - og striptease optræden senere på aftenen, det
gav pote, folk strømmede til fra nær og fjern, dog med undtagelse
af beboerne i Brønden, der ikke deltog i den slags narrestreger.
Efter sigen var det navnlig ældre missionsmænd fra Ringkøbing Amt
der var faste gæster.

Men den tykke mand, som jeg desværre ikke kan huske navnet'på, hav
de ikke sådanne papirer, at han kunde få spiritustilladelse, så en
svigersøn med rene papirer blev fremskaffet i hu og hast, men efter
hånden havde politiet få nok af den ballade og lukkede biksen - be
grundet med, at man ikke kunde skeldne mellem nominelle og reelle
ejere.

Ved en efterfølgende tvangsauktion blev revisor Tage Ørtoft Nielsen,
Holstebro nødsaget til at byde ejendommen ind for at redde sine pen
ge.
Tage Ørtoft Nielsen havde fået nogle penge ledige efter en hushan
del og Leo Andreasen, der stadig spillede en eller anden rolle i
forbindelse med Skæve Kro, havde overtalt ham til atkøbe et pante
brev i Kroen - til en lav kurs.
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Irage Ørtoft Nielsen havde ikke set kroen indvendig, men Leo Andrea
sen havde taget ham med forbi en aften hvor der rigtig gang i sager
ne og der var enda kø udenfor og Leo fortalte ham, at et sted hvor
folk sådan stod i kø for at komme ind, vilde det altid være en sik
ker investering at anbringe sine penge »±x»iéxfcexvtxmen som Tage
Ørtoft Nielsens sagfører fortalte mig, Leo Andreasen havde glemt at
fortælle,-at køen ikke bestod af gæster, men af varelevandører der
stod og ventede på at få nogle penge, efterhånden som der kom nogen
i kassen.

Tage Ørtoft Nielsen solgte den 15 december 1977 til Svend Larsen,
Kirkholt Kro, der den 14 august 1978 solgte til Ingerlise Engstrøm
Jensen og Arne Engstrøm Jensen, tvangsauktion 13-januar 1987 og
Svend Larsen overtog igen, skødet tinglyst 22 april 1987

Matr.nr.8m 8ai

Tage Jensen solgte den 13 marts 1939 til Skæve Haandværker- og Bor
gerforening.

Brøndenvej 143
matr.nr.8t

Skræddermester Peter Stenvald Pedersen købte den 11 juli 1923, skø
det tinglyst 26 februar 1925-26o4, 1 skæppe land fra Karmidsig for
6oo kr. Efter Stenvald Pedersens død blev ejendommen udlagt til Kam
ma Pedersen den 2o august 1973, der den lo december samme år solgte
til Kaj Jørgen Nielsen, der den 19 august 1982 solgte til Ingolf Mad
sen og Thea Marlene Kolditz.

»akxxF>xx8vx
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Brøndenvej 137
matr.nr.8y
Niels Peter Martin Christiansen og Edith Pedersen solgte den 19 no
vember 1953 til Carl Chr.Jensen, skifterets adkomst for Martine Ma
rie Jensen den 7 november 1977, der samme dag solgte til sønnen Jens
Karl Jensen.
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Skævevej 145

matr.nr.32e

Partikulier Chr.Christiansen købte den 31 august 1922 og døde den
14 april 1925, 74 år gi. og enken Karoline Christiansen, født Niel
sen fik lyst adkomst 14 maj s.å.
Skifterets adkomst i dødsboet efter Jens Christiansen den 4 septem
ber 1949 til Jul Arenfeldt Peter Nielsen, der den 21 maj 1959 solg
te til Peter Jørgensen, Krogen, der den 3 marts 1983 solgte til
Henning Nielsen, der den 18 august 1985 solgte til Konrad Hansen.

Skævevej 146

matr.nr.32h mfl.
Sognerådsformand Kristen Godiksen Sørensen, Østergård i Stagsted
købte den 2o juli 1916 og den 1 marts 1917 købte han jord til.

Skæve Sparekasse købte den 9 april 194o. Sparekassen Nordjylland
solgte den 29 april 1987 til Ellen Kristine Nørgård Rasmussen.
Ejendommen var tidligere kaldt ’’ Villa Østergård ".

Skævevej 148

matr.nr.32i
Enken Amalie Jensen, Knapperhus købte parcellen fra Karmidsig den
3o maj 19o7, skødet tinglyst 6 februar 19o8, for 3oo kr., er belig
gende overfor skrædder Jens M.Andersens ejendom.

Fogedudlægsskøde fra Jens Sørensen til William Nielsen den 15 juli
1953.

Skævevej 15o

matr,nr.32m
Tømrer Hans Tamborg købte parcellen fra Karmidsig den 19 marts 1923,
skødet tinglyst 18 oktober s.å., for 55o kr., er særskildt beliggen
de ved Dybvad-Brøndenvej,
Hans Kristian Tamborg, tømrer i Skæve, født i Skæve 24 juni 1893 og
pige .Dagmar Marie Jensen, Hjørring, født Hjørring 17 november 1894,
gift i St.Cathrine Kirke i Hjørring den 16 november 1923.

Dagmar Tamborg sad med ejendommen til midt i 7oserne, men herefter
skiftede den ejer ret hyppigt. Konrad Holger Hansen købte den 19
marts 1981 og solgte den 16 august 1985 til Steen Lundgren Nielsen,
tvangsauktion 24 februar 1987.
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Missionshuset
matr.nr.32g
Bygmester Frederik Chr.Jacobsen købte parcellen den 25 april 1912,
og efter at havde overtaget Skæve Forsamlingshus på Knudseje mark,
flyttede han dette hertil og solgte den 5 august 1915 til Gert Ja
cobsen, Skellet for 42oo kr., Skellet se 23 mell., fik den 12 juli
1917-929 brugsretten på et stykke jord, ca. 1 skæppe land, fra Kar
midsig for 49 år, for llo kr. en gang for alle.

Ejendommen, der tidligere var og blev kaldt Skæve Forsamlingshus,
har siden 1949 været Missionshus.

Skævevej 14o
matr.nr.5oaf

Enke Karen Christensen solgte den 12 juli 1917-933 til Skæve Sogns
Husflidsforening for 7oo kr., der den 23 januar 1919-3553 solgte
til Niels Hansen, Skæve Motormølle for 7oo kr,, der tilsyneladen
sælger til Niels Chr.Jensen. Tvangsauktion 14 juli 1922 og overta
get af Skæve sogns Sparekasse, der havde et tilgodehavende på 8677
kr.ll øre, der den 23 novembesr 1923-2432 solgte til skomager Chr.Peter Larsen, Skæve for 75oo kr., se bestyrelsen.

A,C.Hansen solgte den 9 marts 1939 til Niels Jacobsen, der den 15
marts 1955 solgte til Mathilde Christensen, der den 26 juni 1956
solgte til Vilhelm Christiansen, adkomst for Anne M. Christiansen
21 august 1984, der den 17 september s.å. solgte til Morten Thom
sen, der den 2 april 1986 solgte til Ejnar Andreasen.

Matr.nr.5o£
Ernst Jensen solgte den 9 januar 1947 til Vilhelm Christiansen, ad
komst for Anna M.Christiansen 21 august 1984, der den 14 december
s.å. solgte til Frank Christiansen.

LILLE

KARMISHOLT

matr.nr.9a s.ø. m£l.
Lille Karmisholt blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 3
skp. 3 fjk. o alb., uden gi. skat, men allerede på et tidligt tids
punkt hørte parcellerne 32b.33i 44u s.ø. 24r s.v. og 5oc mell. til
ejendommen.
Lille Karmisholt var fæsteejendom under Knudseje og var fra før 183o
fæstet af Henrik Andersen, der var født i Sundby sogn i Aalborg Amt
i 18ol og gift med Elisabeth Jensdatter, der var født i Skæve sogn i
18o9. Henrik Andersen var også hjulmand og døde den 23 december 1867.
Claus Tommerup Henriksen, Knudseje solgte den 15 oktober 1868-2 til
Peder Christian Christensen for 5oo rd., heraf loo rd. kontant og
roesten henstod som 1ste prioritet i ejendommen til 4 % rente. Hen
rik Andersens enke Elisabeth Jensdatter kom derefter på aftægt, se
afl. 9.12.1869 og døde den 3 januar 1872.

Peder Christian Christensen solgte den 25 juni 1874 til Jens Olesen,
Korshuset i Try for looo rd., der den 3 april 1876, skødet tinglyst
2o juli s.å., se afl. 2o.7.1876, til Peder Christensen, der den 18
juli 1878 solgte til Bertel Chr.Andersen, der den 4 oktober 1894-10
solgte til Poul Chr.Christensen af Råholt for 46oo kr., der medfulgte
1 hest, 3 køer, 2 grise, 2 vogne, 1 plov, 2 harver, 2 sæt seletøj,
2 trillbøre, 1 slibesten, 1 slæde, 1 hakkelsværk, 1 bord, 1 bænk, 1
kjærne, 1 bærekar, 1 stol, 3 spande, en kakkelovn er undtaget.
Poul Chr.Christensen, der var gift med Ancine Christensen, født Jen
sen, solgte den 18 januar 19o6-81 til Jens Christiansen, St.Karmis
holt for 3465 kr., men forbeholdte sig livsvarig ophold i ejendommens
Våningshus•

Jens Christiansen solgte den 11 november 19o9-34 til Jens Chr. Peder
sen fra Tybodalen for 22oo kr., men havde lagt en del af jorden til
St.Karmisholt og Ll.Karmisholt var nu matrikuleret under matr.nr.9b
mfl.
Jens Chr.Pedersen mageskifter den 8 juni 1911-46 med Niels Chr.Niel
sen fra Helium, hvoefter ejendommen den 12 juli 1912 gik til tvangs
auktion og her overtaget af kreditforeningen, der den 11 juni 1914471 solgte til smed Theodor Nielsen, Skæve for looo kr., der den 17
november 1919 overdrog retten til fhv. grd. Frederik Jacobsen, Kar
misholt for 5ooo kr., skødet tinglyst 5 februar 1920-1161.
Arne 1*1. Jørgensen solgte den 6 oktober 1953 til Kr. Kristensen, skifte
rets adkomst for arvingerne 14 maj 1959, der s.d. solgte til Chr,
Hansen, der den 13 oktober 1969 solgte til Ole Bruun Nielsen.
Lene Bruun Nielsen 29 maj 1987.
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LANGHOLTSMINDE

Matr.nr.9c m£l
Bygmester Frederik Christian Jacobsen “Swot Frederik”, købte parcel- lerne matr,nr.9c 9d 9g loc 320, og 32p henholdsvis 26 august 19o9,
31 marts 191o, 25 april 1912 og 27 juni 1912, begyggede og kaldte
ejendommen Ny Karmisholt og efter at havde købte St•Karmisholt, solg
te han den 4 november 1915-1643 til Mikkel Larsen Sørensen, Langholt
for lo.ooo kr., der tillagde ejendommen navnet LANGHOLTSMINDE.
Mikkel Larsen Sørensen købte den 3 juli 1919 parcellen 5oq fra Ham
merværkstedet for looo kr. og den 29 april 192o, skødet tinglyst 2
februar 1922-335o købte han parcellerne 23c 2ob 5oag fra Nr.Karmis
holt for 35oo kr.

Den 8 marts 1927, se lo marts s.å. blev der efter begæring af A/S
Sæby Bank gjordt udlæg i ejendommen for et beløb af 1841 kr.73 øre.
Rekvisitus, partikulier M.SørenseD, blev ikke truffen til stede,
derimod blev antruffen dennes søn Søren Sørensen, der også bebor ejen
dommen, men erklærede sig ude af stand til at betale, hvorefter re
gistredes og vurderes den faste ejendom matr.nr.9c o.s.v. til 2o.
ooo kr. og følgende løsøre:

brun hest
broget ko
rød ko
sort ko
sorte køer
rød kalv
tærskemaskine
ponyvogn
småredskaber
1 so med 6 grise
1 —
1 —
1 slåmaskine
1 hakkelsmaskine
1 rensemaskine
1 arbejdsvogn

5oo kr
2oo —
25o —
2oo —
3oo —
5o —
55 —
15o 35 —
175 175 —
175 —
15o —
5o —
5o —
loo -

1
1
1
1
2
1
1
1

Frederik Olsen solgte den 2o juni 1955 til Christoffer Olsen, skif
terets adkomst for Hedvig Emilie Olsen 18 december 1981, samme dag
til Margrethe Christensen og Svend Gregers Olsen, der den 1 juni
1982 solgte til Thorkild Thomsen.
Karmisholtvej 1

o

127

Skævevej 143

matr.nr.9e 32q
Arbejdsmand Poul Chr.Christensen, kaldet Christiansen(adkomst usik
ker) døde 12 april 1911, efterladen 3 børn og enken Ansine Christi
ansen, født Jensen, der fik adkomst 18 juli 1912-529 og solgte den
5 august 1915 til smedemester Theodor Nielsen, Skæve Mejeriby, for
prioritetsgælden looo kr. og lidt aftægt.
Theodor Nielsen solgte den 21 december 1916 til Jens Peter Simonsen,
Langeslund for 31oo kr., der den 2 august 1923 solgte til land Jens
Anton Jensen, Ounstrup for 515o kr.
Julius Jensen solgte til Villy Jeppesen den 9 april 1951, der den
2 december 1963 solgte til Marie Møller Qfemsgård, der kort tid efter
gifter sig med Holger Pedersen, der fik vielsesattesten tinglyst som
adkomst den 14 januar 1965 og solgte den 2 juli 197o til Vagn Thom
sen Holmgård, der den 21 maj 1981 solgte til Jørgen Olsen.

Skævevej 141

matr.nr.9f
Christen Jensen solgte den 2 februar 1922-3314 til bygmester Niels
Marinus Jeppesen, Karmisholthus for 3ooo kr., men forbeholdte sig
bopælsret for livstid, vederlagsfrit og en anstændig begravelse.

Niels Marinus Jeppesen solgte den 18 januar 1923-3546 til husejerske
Mette Marie Nielsen, Ørvad for 55oo kr.
Niels Christoffer Nielsen solgte den 27 juni 1946 til Martin Ingemann
Nielsen.

Karmisholtvej 4
matr.nr.9i

K.Jensen solgte den 22 maj 1939 til Anders Chr.Jensen, arveudlægsskøde til Anine Marie Kristine Christiansen 26 juni 1857, der den 13 juli
1972 solgte til Frede Johansen.
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STORE

KARMISHOLT

matr.nr.lo s.ø. mfl.
Store Karmisholt blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 td.
7 skp. 3 fjk. 2 3/4 alb. og gammel skatten var 6 rd. 12 sk. St. Kar
misholt var fæstegård under Knudseje og var fra 1843 fæstetagf'-feats
Jensern.
Lars Jensen var født den 28 juni 18o7 på gården Molbjerg i Hugdrup,
søn; af gårdfæster Jens Nielsen og dennes hustru Johanne Larsdatter,
og blev den 6 juni 1843 gift med Mette Simonsdatter, der var født
18 november 1818 i Lille Nejsum, datter af fæstegårdmand Simon Peder
sen og dennes hustru Ane Thomasdatter, Ved giftemålet tjente de beg
ge på Knudseje og overtog derefter St.Karmisholt i fæste.

Lars Jensen købte den 7 oktober 1853! skødet tinglyst 3 august 1854
gården til selveje af Jørgen Gleerup, Knudseje og solgte den 28 juni
1877-27 til Niels Peter Thomsen Skovsted for lo.ooo kr., ved følgen
de købekontrakt :
Kjøbekontrakt.

oprettet mellem underskrevne Lars Jensen af Carmisholt som sælger og
Niels Peter Thomsen Skovsted som køber.

Jeg Lars Jensen sælger herved til bemeldte Niels Peter Thomsen Skovsted den mig efter skøde af 7 oktober 1853, tinglæst 3 august
tiilhørende ejendom Store Carmisholt i Skæve sogn, betegnet og
sat således:
matr.nr.lo sydøstl.
- 32? - 33k - 44t - 5oa -

del, hartk. 1 td*
—
o o o o -

7
o
0
0
0

skp.
-

1
0
0
o
0

fjk.
-

2
1
o
2
o

1/4 alb
1/4 1/4 1/4 -

med andel i matr.nr.33r sydøstlige del. Matr.nr.5oa er ikke ommeldt
i mit skøde, da den er erhvervet ved udskiftning, og ejheller ande
len i matr.nr.33r, der tilhører ejendommnen ifølge matrikuleringen.

Med ejendommen følger bygninger og fourage, gødning, samt den nuvæ
rende besætning, bestående af 3 heste, 8 fækreaturer, 5 får med yn
gel, 1 griseso hvis yngel skal deles mellem parterne, gårds- og avls
redskaber, 3 sæt seletøj, 3 vogne med fuld tilbehør, 2 plove, 2 har
ver, 1 tromle, 1 muldplov, 1 slæde, 1 slibesten, 4 spader, 2 skovle,
1 greb, 1 hakkelsmaskine, 2 solde, 2 høleer, 1 kratte, 4 kornsække,
1 skæppe, 1 melsæk, river og 2 sæt hestedækkener.

En del fourage over kreaturene og i laden, af sædekorn, 12 skæpper
byg, 9 tønder havre, 2 td. kartofler og 5 skæpper spergel.

Af indbo medfølger foruden alle mu- og nagelfaste genstande, 2 jern
gryder, 2 spande, 3 stripper, 1 øltønde, 1 bærekar, 1 saltkar, 1
sainetønde, 1 dusin mælkefade, skumske, flødekar, 1 lygte, 1 sengs
klæder - imod at sælgeren tager ulden af fårene i dette forår.
Salget sker iøvrigt på følgende vilkår:

1.

I den vestlige del af haven som sælgeren forbeholder sig for sin og
hustruens livstid til brug og hvis skel er køberen påvist, forplig
ter køberen sig til at opføre et hus 16 alen langt, lo alen bredt.
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Grundmurede af gode helbrændte mursten udvendig og halvbrændte i de
indvendige mure, tækket med spån. Huset indrettes efter sæl*gerens
__ )
anvisning til bolig for ham og hans hustru for livstid og forsynes
C )
med forsvarligt loft(gibset over sovekammeret), vinduer og døre, et
vindue til at oplukke i hvert værelse, fjellegulv i de øvrige loka
ler, vinduer og dø$e olimalet og huset skal være i beboelig stand
til førstkommende 1 august. Vedligeholdelsen udvendig til enhver tid
påhviler køberen. Sælgeren og hustru forbeholder sig uhindret bopæl
i stuehuset på gården til 1 august d.å. og for livstid færdsel til
og fra og afbenyttelse af stedets brønd, samt færdsel til og fra af
tægtsboligen for dem selv og andre.

2.

Køberen er forpligtet til at levere aftægtsfolkene dagligt så læn
ge de lever 2 potter nymalket mælk til en pris af 8 øre pr. potte.
Køberen leverer aftægtsfolkene for livstid 16.ooo knoptørv årlig af
almindelig størelse, halvdelen af de bedste tørv i mosen og den an
den halvdel af den løsere slags, hvilke tørv i rette tørvebjergningstid hjemkøres til aftægtsboligen, flftægtsboligen skal af køberen for
synes med kakkelovn lig den i stedets rollinghus.
Ç )

Køberen leverer sælgeren 2 lam til slagtning, nemlig et i førstkom
mende efterår og et i efteråret 1878.
Køberen tilpligter at befordre sælgeren oig hustru sålænge de lever,
årlig 4 gange til og fra kirke og 4 gange til og fra nærmeste køb
stad.
Efter sælgerens og hustrus død tilhører aftægtsboligen gårdens ejer
med dets inventarium som køberen i huset har indsat,

3.
Kjøbesummen er akkorderet til den sum lo.ooo kr., skriver ti tusin=
de kroner, heraf har køberen betalt looo kr., som herfor kvitteres,
til juni termin d.å. betaler køberen skadesløst til sælgeren 4ooo
kr. og erholder han da skøde imod at han samtidig udsteder panteobligation til sælgeren for restkøbesummen 5ooo kr., der forrentes
med 4 pro cent pro anno, mod sikkerhed som l'prioritet i den solgte
ejendom med besætning og inventarium og henstår fra sælgerens side
uopsagt i lo år, når renten svaredes promte til forfaldstid. Skødet
udstedes anmærkningsfrit.

,
U

Køberen respekterer en udstedt lejekontrakt på 5o år til Anders Pe
dersen, Aarkerledet på den såkaldte hesteng mod at fordre afgiften
14 øre årlig.
f

Skulde køberen i juni termin d.å. kun se sig i stand til at betale
3ooo kr. da finder sælgeren sig deri mod at det resterende looo kr.
betales skadesløst i december termin d.å. med rente deraf 5 % p.a.
fra juni termin,men skulde betalingen da ikke ske, er den hele rest
købesum forfalden til udbetaling. Henstår bemeldte looo kr. til decb,
termin d.å. udsættes skødets udstedelse til denne tid.
De Lars Jensen og hustru iøvrigt efter denne kontrakt tilkommende
rettigheder tinglyses i ejendommen og løsøret med prioritet efter
5ooo kr.

CJ

Endnu bestemmes med hensyn til indholdet af den nævnte obligation
for 5ooo kr., at ved udløb af de lo år kan sælgeren og hustru eller
den længstlevende af dem, hvis en af dem da lever, kan fordre looo
kr. udbetalt, resten indestår derefter til den længstlevendes død,
Men ere de begge døde inden lo år, da kan kapitalen ved de lo års
forløb af arvingerne fordres udbetalt.

Ejendommen er af køberen modtaget og det solgte står for hans reg
ning og risiko i alle tilfælde. Skatter og afgifter svarer køberen
fra l'april d.å.

5.
Omkostningerne i anledning af denne kontrakt, skøde og sammes ting
læsning bæres af køberen alene.

6.
Ifølge sælgerens skøde bemærkes, at en 1/6 bankhæftelse forrentes,
og at jeg(sælgeren) og altså følgende ejer også, er udelukket fra
al græsningsret, tørveskær, rishugst eller andre rettigheder i
Stagsted Skov. Konstatering af præstekorntiende er tinglæst.

Jeg Niels Peter Thomsen Skovsted erkender at med Lars Jensen at have
indgået denne kontrakt, som jeg forpligter mig til at opfylde og i
søgsmålstilfælde er jeg underkastet den hurtige retsforfølgning efter
frd. 25 januar 1828.

Købesummen opgøres således af hensyn til stempling:
Kontant
Boligens opførelse
16.000 tørv årlig
Kørsel og boligens vedlige
holdelse

lo,ooo kr.
5oo 4o kr.

12 -

52 kr.
26o 2o -

taget 5 gange
2 lam

lo.78o kr.
Således indgået bekræftes med vore underskrifter vidnefast.

p.t. Sæby den 7 april 1877.
Lars Jensen
ni. f • p.

Niels Peter Thomsen Skovsted

Til vitterlighed:
K.Kristiansen
Thomas Simonsen

Lars Jensen døde den 29 april 1882, 74 år gammel, af alderdomssvæk
kelse og enken Mette Simonsdatter fik senere livsvarig aftægt hos
sin brodersøn Jacob Thomsen, Barkholt, mod at han fik hendes penge,
pengeeffekter og løsøre, se 15,lo.1896-6.
Niels Peter Thomsen Skovsted solgte den 22 juni 1882 til Frederik
Andersen fra Ålgårdsodde for 12.4oo kr., der den 1 november 1897,
lyst 2 februar 1899-23 solgte den før omtalte aftægtsbolig matr.nr.
lob, se denne.
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Frederik Andersen solgte den 15 juni 19o5 til Jens Chr.Christiansen,
hidtil Øster Præstegård i Gærum sogn for 15.35o kr., der den 18 ja
nuar 19o6 købte LI,Karmisholt, som han solgte igen den 11 november
19o9, men havde lagt en del af jorden til St,Karmisholt.
Jens Chr.Christiansen solgte den 5 august 1915 til bygmester Frede
rik Chr,Jacobsen, Ny Karmisholt, for 25.ooo kr, og købte derefter
MelJLergård i Stagsted,

Frederik Chr,Jacobsen ”Swot Frederik” købte den 17 februar 1916 par
cellerne 36p 36s 36L fra Vestergård i Stagsted, en særskildt belig
gende hede og englod og ejendommens hovedparcels bygninger til ned
brydning, for 34oo kr., og solgte den 21 august 1919 til Anders Pe
ter Jensen ved følgende sålydende skøde:
Skøde,

Underskrevne gårdejer Frederik Chr,Jacobsen, Karmisholt, sælger og
overdrager herved til landmand Anders Peter Jensen, Helium, den mig
ifølge tinglæst adkomst tilhørende ejendom, skyldsat under:
Matr.nr.loa Skæve sydøstlige del, hartk. 1 td. 7 skp. 1 fjk. 1 3/4 a
o o 0 2 1/2 - 33k —
—
o o —
o —
- 44t —
2 1/4 —
o —
mell .
- 5oa —
0 —
o —
o 1/4 9a sydøstlige o o 3 1 1/2 —
—
—
- 32b —
o —
o —
o —
o
o 1/2 o o 0 - 33i -

med andel i matr.nr,33r sydøstlige del-

Under overdragelsen er indbefattet de på den solgte ejendom værende
bygninger med mur- og nagelfaste tilbehør, derunder kakkelovn, kom
furer og- indmurende kedler, avl og afgrøde, besætning, avls- og meje
riredskaber, udbo og inventarium, gødning og brændsel, således at
sælgeren ved sin bortflytning udover sit private indbo kun medtager
1 gris, 1 lam, 1 vogn, alle hønsene, håndværksredskaber, samt kartof
lerne i 9 i marken nærmere betegnet kartoffelrækker. Andel og over
skud i mejeriet tilfalder køberen, hvorimod sælgeren forbeholder
sig såvel andel som overskud i Kartoffelmelsfabrikken,
Køberen er bekendt med, at en ringtromle ejes i fælleskab med eje
ren af Langeslund.

Overtagelsen har fundet sted, og står det solgte for fremtiden for
køberens regning og risiko i enhver henseende, i ildsvågetilfælde
mod regres til forsikringssummerne til anordningsmæssige anvendelse.

Skatter og afgifter, der fra og med l'd.s. som skæringsdag, går af
det solgte udreder køberen.
Omkostningerne ved nærværende handel udreder hver af parterne med
halvdelen, hvorimod køberen alene betaler de med nedennævnte panteobligationer forbundne udlæg.

Købesummen, der er bestemt til 67,25o kr,, gentager seksti syv tusin
de to hundrede og femti kroner, er berigtiget på aftalt måde, derun
der ved at køberen overtager og tilsvarer samt fra lzds, forrenter °9
afdrager den til Landkreditforeningen med statutmæssige forpligtelser
og solidarisk ansvar skyldige gæld 12,ooo kr. Reservefondsandel og
det amortiserede beløb kommer køberen tilgode.

4

C

Og da køberen således har berigtiget handelsvilkårene eller ved sin
medunderskrift herpå forpligter sig til dette, så skal den solgte
ejendom herefter følge og tilhøre ham med de samme rettigheder og
forpligtelser, hvormed jeg hidtil har været ejer under sædvanligt
hjemmelsansvar, i hvilket henseende bemærkes, at den solgte ejendom
udgør to hovedparceller, der begge er tiendepligtige, at 1/6 bank
hæftelse forrentes, at der er ældre adkomstmangel på matr.nr.5oa
og andelen i 33r, at der den 5 april 1877 er læst arvefæstebrev på
matr.nr.44t for 5o år med ret til fremleje, at der den 18 april 1897
er læst lejekontrakt på matr.nr.5oa i 49 år med ret til fremlej og
skøde, og at Jacob Nielsen, Tavnsigz arvefæsteret til et stykke hede
jord af Lille Karmisholt må respekteres. Der bemærkes yderligere,
at sælgeren forbeholder sig et stykke jord på ca. 2 skæpper land i
det nordvestlige hjørne af ejendommen. Parcellen er påvist.

Omkostningerne ved udstykningen af denne parcel, relaxation og ud
stedeis af Skøde er køberen uvedkommende.

På tro og love erklæres, at værdien af den faste ejendom andrager
36.000 kr.
Til bekræftelse under vore hænder vidnefast.

ß.t. Flauenskjold, den 15 august 1919.
Som sælger:

Som køber:

Anders P. Jensen

Frederik Chr.Jacobsen

Til vitterlighed:
Carl Rømer

ulæseligt navn

Anders Peter Jensen udstedte et pantebrev til Frederik Chr.Jacobsen
på 23.000 kr. til 5 % rente, med pant næst efter kreditforeninglånet
og uopsigelig i 5 år.
Anders Peter Jensen splgte den 4 oktober 196o til Jørgen Bruun Niel
sen, der har købt jord til flere gange.
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Karmisholthus

matr.nr.lob

Frederik Andersen, St.Karmisholt, se denne, solgte den 1 november
1897, købekontrakten tinglyst 2 februar 1899-23, et hus i min gård
have til tømrer og murer Christian Olesen, der havde haft det i le
je, med et samlet areal på 28oo kvr. alen, for 625 kr., men fik ud
sættelse i 2 år med at udstede skøde.
Jens Andreas Jensens enke, Elise Lucie Frandsen mageskifteskøde 6
november 19oo, tinglyst 14 februar '19ol og solgte den 9 januar 19o287 til Peter Alfred Jacobsen af Tamstrup for 12oo kr., der var født
uasgte den 24 marts 1878 i Tamstrup og havde morfaderen, aftægtsmand
Chr.Pedersen, St, Tamstrup som kurator,

Peter Alfred Jacobsen solgte den 28 juni 19o6-5 til tømrer og sned
ker Niels Marinus Jeppesen for 2o5o kr., der var født den 12 maj
1881 og havde broderen Jens Anton Jeppesen, St. Mølholt som kurator.

Annasine Karoline Jeppesen, født Pedersen døde den 18 marts 1918 og
enkemanden Niels Marinus Jeppesen skiftede den 19 april 1923-275 med
børnene :
Anders Holger Jeppesen, født 25 august 19o9
Svend Tage Jeppesen,' født 4 juni 1914
Elly Jeppesen, født 24 december 1916 og
Esther Margrethe Pedersen, særkuldsbarn, f. 17 maj 19o7

Skifterets adkomst for Kristine Jeppesen 2o september 1963, der sam
me dag solgte til Harly Nielsen,
lob lol7 mz

Lausiqhus
matr.nr.il s.ø.
Jens Chr.Jensen af Brunvang købte den 7 januar 1864 og solgte den 1
maj 1879 til Jens Peter Jensen af Tøsbæk Mølle, med påstående byg
ning, for 9oo kr. + en slags aftægt til sælgerens søster Kirsten Ma
rie Jensen, i et hus på ejendommen hun nu bebor, hartkorn 3 fjk.
1 3/4 alb., uden gi. skat og bestod af matr.nr.il 33b s.ø. 24h s.v.
5o mell., skødet tinglyst 18 december 1879-9.

Jens Peter Jensen døde den 17 marts 1884 og enken Ane Katrine Ander
sen adkomst 24 juli 1884-r5 og solgte den 12 september 1889-5 til
smed Hans Andersen af Stagsted for 16oo kr. Mølholt eller Lausighus.
Hans Andersen solgte den 26 januar 1893 til Laurits Christian Hansen
fra Stagsted for 12oo kr,, der den 26 september 1895-14 solgte til
Bertel Chr.Pedersen, Åkerledet for 14oo kr., der den 5 december 1895
67 solgte til Niels Andreas Iversen, Karmidsig for 16oo kr.

TØSBÆK

MØLLEGÅRD

matr.nr.12a s.ø. m£l.
Tøsbæk Mølle blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 td. 4
skp. 2 fjk. 1£ alb. og gammel skatten var 4 rd. 19 sk. og mølleskyl
den 1 td. 6 skp. 3 fjk. 2 alb. Ejendommen var oprindelig fæsteejen
dom under Knudseje.

Peder Sørensen Konnerup, der var født i Emb sogn i 1815 og gift med
Auguste Amalie Kamla, der var født i Eutin i Holsten i 1827, købte
ejendommen omkring 1847 og forpagtede selve møllen bort til Svend og
Niels Pedersen.
Thomas Holmen købte den 28 juni I860 og solgte til Jens Svendsen, se
7 april 1862, der den lo marts 1864 solgte til Peder Chr.Pedersen,
der den 11 marts 1869 solgte til Emil August Déstinon for 47oo rd«,
der var da både vind- og vandmølle, der medfulgte 2 heste, 4 køer,
2 kalve, 2 får, 2 grise, 2 vogne, 2 plove, 2 harver og 12 td, sæde
havre, skødet blev tinglyst 1 juli 1869,

Emil August Déstinon døde den 29 september 1871 og ifølge kirkebo
gen var han født i Rensborg, hans søskende, Johannes Emil Déstinon,
Mariane Déstinon og Elise Déstinon overtog ejendommen som eneste og
myndige arvinger den 29 februar 1872-26 og solgte s.d. til møller
svend Christen Sørensen af Hulet Mølle pr, Nibe for 5ooo rd., skø
det tinglyst 31 juli 1873. Foruden den omtalte pris forbeholdte de
3 søskende sig en årlig aftægt på 1 tønde rug og
tønde byg, eller
rettere værdien deraf.og selv om det nu er over loo år siden denne
bestemmelse mistede sin betydning, hæfter forpligtelsen stadig på
Møllegården, idet man mener at aftægtyderne er afgået ved døden i
udlandet(hvad der i alle tilfælde kun er delvis rigtig) og som følgeaf mangel på dødsattester har man ikke kunne aflyse forpligtelsen,
der er blevet skrevet meget om det emne i de følgende skøder,~B)§n
jeg kommer tilbage til emnet senere.
Christen Sørensen mageskiftede den 7 oktober 1875 med Søren Christian
Pedersen Møller, Mellerup Møllegård i Jerslev sogn, der den lo august
1876 solgte til Poul Nicolaj Jensen fra Vester Brønderslev for 14,
9oo kr,, se afl. 29.6.1882. Den 2o november 1884-2 registreredes føl
gende besætning: 2 heste, 1 fem år gi, og 1 elve år gi., værdi 600
kr«, 8 køer a 12o kr. pr. stk. = 96o kr., 3 får og 1 vædder = 80 kr.,
14 svin, større og mindre,
Poul Nicolaj Jensen solgte den 13 januar 1898 til Jens Christian
Zimmer for 18.2oo kr. og købte derefter DigemosehWs. Zimmer købte
den 23 februar 1899 også Jerslev Mølle, men den 4 april 1899 gik
Tøsbæk Mølle til tvangsauktion og her blev den tidligere ejer Poul
Nicolaj Jensen højstbydende med 13,5oo kr., der transporterede ret
ten til skødet til grd. Christen Christensen fra Horsens, skødet
tinglyst 21 januar 19o4-17.
Christen Christensen solgte den 11 februar 19o4 parcellen 24at s.v,
til Peder Christensen, Siettingen i Helium for 5oo kr. og den 17
januar 19o7 solgte han parcellen 12b til Peter Alfred Jacobsen for
3oo kr. og udstedte samtidig følgende deklaration:

Deklaration

På den undertegne Chr,Christensen tilhørende ejendom Tøsbæk Mølle i
Skæve sogn:
matr.nr,12 sydøstlig del, hartk. 1 td. 4 skp. 1 fjk, -j- alb.
32a
o
o
o
3/4
33m
o
o
o
5oe
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udgørende en samlet ejendom med andel i matr.nr.33r sydøstlige del,
hæfter ifølge ældre skøde, tinglæst 23 juli 1873, en‘aftægt ti"l Jo
hannes Emil Destinon, Mariane Destinon og Elise Destinon af 1 td,
rug og £ td. byg årlig.
Da bemeldte aftægt, uagtet den faktisk er bortfalden, ikke for tiden
kan fås udslettet på grund af, at aftægtsnyderne ere døde i udlandet
og jeg nu har solgt til Peter Alfred Jacobsen en parcel af ejendom
men, frastykket under matr.nr.12b sognets sydøstlige del og ansat
uden hartkorn, erklærer jeg herved, at den fornævnte aftægt ingen
sinde skal komme bemeldte parcel fornævnte matr.nr.12b til skade,
og til sikkerhed herfor pantsætter jeg jeg herved den ovennævnte mig
tilhørende ejendom, med bygninger, mølle, mur- og sømfast tilbehør,
avl, afgrøde og gødning, besætning og inventarium, bygningernes og
løsørets assurancesummer, alt med oprykkende prioritet og panteret
næsteftter den forudnævnte aftægt og lo,ooo kr. til Kreditforeningen
af Jydske Landejendomsbesiddere med solidarisk ansvar og sttutmæsige
forpligtelser.

Fra pantsætningen er selvfølgelig undtaget den frastykkede parcel
matr.nr.12b.

På ejendommen hviler bankhæftelse.
Efter sidste kapitaltaxt bliver aftægtens^årlige kapitalværdi:

1 td, rug = 11 kr.16 øre
i byg :
5 - o7 -

16 kr.23 øre
Til bekræftelse med min underskrift vidnefast.

Tøsbæk Mølle den 18 december 19o6
Chr.Christensen
Til vitterlighed om underskriftens ægthed og dateringens rigtighed:

Jens Christiansen

Poul Christensen

Inden for retsvæsenet er der tilsyneladen ikke noget der heder sund
fornuft, for aftægten hæfter stadig på ejendommen, men hvorfra man
havde ideen om at aftægtsnyderne var afgået ved døden i udlandet, ved
jeg ikke, men hvad jeg ved er, at Vesterbrønderslev sogns kirkebog
udviser, at frøken Mariane Sofie Henriette Augusta Destinon, ugift
pensionist i V.Brønderslev by og sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, L.J
er død i V.Brønderslev den 22 marts 1875, 71-£ år gi, og begravet på
V,Brønderslev kirkegård den 3o marts s.å. og Seide kirkebog udviser,
at Johannes Emil Frederik von Destinon, forhenværende gårdejer, i en
kestand, samt hos sin stedsøn købmand Fr.Hansen i Seide, er død 75
år gi., den 3 maj 1877 og begravet den 7 maj næstefter. Så har vi kun
tilbage at finde Elise Destinon, men at hun skulde havde sat sine træ
sko i udlandet anser jeg for usansynligt,

Christen Christensen solgte den 15 juni 1911-23 Møllegården matr.nr.
12a s.ø. 5oe mell. til Jens Chr.Jørgensen fra Iskov for 15.3oo kr.,
men beholdte selve møllen, der fik matr.nr.12c mfl., se denne.

Jens Chr,Jørgensen solgte den 11 april 1918 til Marius Frandsen, hid
til Korsholt, for 37,ooo kr,, alt medfulgte undtagen 1 sæt seletøj,
1 kule kartofler, 1 læs tørv og påvist ildebrædsel.
Marius Frandsen solgte den 18 august 1921 til Anders Chr,Jensen, Lan
gesodde for 22,ooo kr, og købte derefter Langesodde.

Anders Chr.Jensen lånte den 15 december 1921 800 kr, i A/S Svenske
Landmandsbank og solgte den 6 juli 1922 til partikulier Mikkel Sø
rensen, Skæve Mejeriby for 3o,ooo kr., der den 19 april 1923 solg
te til husejer Martin Jensen fra Jerslev for 35,ooo kr,, der den
18 december 1924 solgte til grd. Johannes Nielsen, Hjulskovvad, for
45,000 kr,, der den 23 januar 193o solgte til sønnen Johannes Niel
sen, der den 9 maj 1947 købte parcellen matr,21b af Niels A,Jensen
og solgte den 15 april 1955 til Georg Rasmussen, efter hvis død en
ken Ellen Rasmussen fik adkomst til ejendommen den 3o juli 1979 og
solgte den 9 juni 1982 til sønnen Svend Erik Rasmussen, men da var
det meste af jorden solgt fra til Landlyst.
12a 9186 m^

Flauenskjoldvej 15
Christen Christensen, Tøsbæk Mølle, solgte den 17 januar 19o7 til
Peter Alfred Jacobsen, hidtil Karmisholthus, parcellen matr,nr,12b
sydøstlige del, for 3oo kr,, der den 13 januar 191o solgte det hus
”som af mig bebygget” til Mads Rasmussen, Lykkesholm for 25oo kr.
og købte derefter parcellen 8n i Skæve Mejeriby.
Mads Rasmussen solgte den 29 april 192o til frøken Marie Dorthea
Jensen af Bolle for 65oo kr,, var da kaldet Karmisdal,
Carl Eriksen solgte den 2 april 1941 til Jørgen Sørensen, der den
14 november 1961 solgte til Svend Age Bærentsen, der den 29 juni
1967 solgte til Kristian Sørensen og Astrid Rosendal Jensen, der
den 23 august 1968 solgte til Christian Pedersen og Ellen Pedersen,
der den 22 februar 1984 solgte til Ellen J,Pedersen, der s.d, solg
te til Henning Hede og Lone Andreasen.

12b

69o m^
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Tøsbaek Mølle

matr.nr.12c
Christen Christensen beholdte møllen og mølledammen m.m. da han den
15 juni 1911-23 solgte Møllegården,- se denne, og Møllen fik matr.nr.
12c 32d 33m s.ø., forbeholdte sig fiskeriet i mølledammen og skulde
mølledammen en dag^udtørres, skulde skellet gå i midten af dammen.
Møller Christen Christensen dåde den 24 december 1916 og enken Marie
Kristine Christensen, født Jensen fik adkomst 8 november 1917.

N.K.Feldtmose solgte den 18 maj 1936 til Chr.Haugård Sørensen, skif
terets adkomst for Johanne Katinka Sørensen 7 april 1973, der s.d.
solgte til Finn Anderson, der den 14 april 1975 solgte til Jørgen
Bruun Nielsen, St.Karmisholt.
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LILLE

MØLHOLT'

matr.nr.13 s.ø. mfl.
Lille Mølholt var ikke sat i hartkorn ifølge de ældre matrikeler,
men efter 1844 matrikelen blev ejendommen sat i hartkorn til 1 skp.
3 fjk. 1 3/4_alb., uden gi. skat og arealet var omregnet til nutids
mål 1.73o5 m .
LI.Mølholt var fæsteejendom under Knudseje og ifølge folketællings
listen fra 185o var stedet beboet af Birthe Marie Madsdatter, hus
mandskone der lever af sin jordlod og mandens erhverv.
Mandens navn var Niels Christian Nielsen og hans erhverv var dagle
jer på Knudseje, hvor han tilsyneladen også fik kost og logi. Han
havde haft ejendommen i fæste fra omkring 184o og den 2 juni 1873,
skødet tinglyst 11 december 1873-2 købte ægteparrets søn Niels Peter
Nielsen ejendommen til selveje af Claus Tommerup Henriksen, Knudsje for 2oo rd., heraf 5o rd. kontant og resten 15o rd. henstod som
I'prioritet i ejendommen til 4 % rente og uopsigelig fra kreditors
side i 6 år. De 5o rd. til udbetaling lånte Niels Peter Nielsen af
skolelærer Møller i Spånheden skole, der fik en 2zprioritet i ejen
domme n .

Niels Peter Nielsen solgte den 11 marts 1875 til Christen Jensen af
Stagsted mark for 14oo kr,, men uden kakkelovn og grubegryde. Chri
sten Jensen, der købte Damsig, solgte den 18 december 1879 til Niels
Peter Nielsen, Ny Møllehus for 185o kr.« Køberen der var født den 29
oktober 1855 i Søndergård i Ovnstrup, havde faderen Niels Andersen,
der nu boede i Ny Møllehus, som kurator.

Niels Peter Nielsen solgte den 1 maj 1884 til Christian Peter Jen
sen af Vesterskov for 175o kr., der medfulgte 1 kakkelovn, 1 grube
gryde, 1 ko, 1 skærekiste med kniv. 2 spader, 1 greb, 1 skovl, 2
spande, 1 bærekar, 1 bryggekar, 2 andre kar, 2 jerngryder, 1 pande,
6 mælkefade, 3 stole, 1 bord, 1 bænk, 1 møgbør, 1 slibesten,
tøn
de kartofler og 1^ tønde havre.
Kirsten Marie Jensen døde den 22 juni 1895 og enkemanden Christian
Peter Jensen skiftede den 25 september 19oo, se 12.12.19o7-88, med
sine 3 børn og solgte den 24 august 1911 til Jens Andreas Andersen
for 34oo kr., der medfulgte 2 køer, 1 gris, 1 kalv, 1 vogn, 1 trom
mel, 3 transportspande, 1 spand, 1 høstbør, 1 kassebør, 1 ajletønde,
samt den ifølge købekontrakt tinglæst 26 november 1896 tilhørende
parcels af matr.nr.8. Køberen optog et lån i kreditforeningen på ?
2ooo kr. og 5oo kr. i hypotekforeningen.

Jens Andreas Andersen solgte den 23 december 1926 til landmand Oskar
Nielsen, Taunsig i Skæve, for 8.000 kr. og medtog 1 fork, 1 spade,
1 skovl, 2 trillebøre, 1 kule kartofler, samt de høns der var over
16 stk., men havde s.d. købte parcellen 8æ fra Karmidsig for 15o Hr.,
der naturligvis fulgte med i handlen, og købte derefter et hus i
Hugdrup, matr.nr.44at.
Oskar Ingemann Nielsen, tjenestekarl i Gårdsholt i Voer sogn, født
3o december 19oo i Stagsted og ungpige Anna Marie Elisabeth Jensen
af Taunsig, født i Frederikshavn købstad 21 juni 19oo, gift i Skæve
Kirke den 2 november 1925.

N.C,S.Nielsen solgte den 21 maj 1937 til Jens Nielsen, der den 4 de
cember 1954 solgte til svigersønnen Erik Nielsen.
13 1.73o5 m2'
8æ
132o 33m
3o2 5on

STORE

MØLHOLT

matr.nr.14a s.ø.
Jens Gleerup af Knudseje og Haven bortfæster den 3o december 1814
Store Mølholt til Jens Andersen fra Vitten i Hugdrup, hvis datter
Johanne Sofie Jensdatter blev gift med Rasmus Andersen fra Fladkær,
der købte ejendommen til selveje den 23 oktober 1856 og solgte den
21 januar 1875 til Jens Chr.Jensen af St.Nejsum for 23oo rd., der
medfulgte 2 køer, 1 trækstud, 3 får og 1 gris, sælgeren forbeholder
sig et jordstykke i sin og hustruens levetid, hvor, han har opført
et hus, på det nordligste hjørne, begrænset til Brøndens ejendom
og den vej der kommer fra Tøsbæk Mølle og i østlig retning går hen
over ejendommen, se 14c.

Jens Chr.Jensen mageskiftede den 9 september 1875 med Lars Hansen,
Hammerværksted, der den 8 januar 19o3 solgte til Jens Anton Jeppe
sen) for 525o kr., alt leøsøret medfulgte, men den ene af de 2 svin
der holdes på ejendommen, vil i rtte slagtetid være at dele mellem
kontrahenterne, sælgeren og hustruen Kirsten Marie Jensen forbehol
der sig fri bolig og benyttelse af det på den nordlige ende af går
dens. marker værende hus med have.
Ole Christensen, Teglovnen købte ejendommen og efter at havde lagt
det meste af jorden til Teglovnen, solgte han den 25 april 1967 til
Jens Peter Jensen og Lars Jensen Thomsen med 2.28oo mzjord.

Jens Peter Jensen blev eneejer den 2o juni 1968 og solgte den 28
februar 198o til Marie Brander.

Mølholthus
matr.nr.14c

Rasmus Andersen opførte huset i 1874 som aftægtsbolig for sig og hu
struen Johanne Sofie Jensdatter, da han solgte St.Mølholt, se denne.
Rasmus Andersen døde den 12 december 1876, men blev først fundet den
15 april 1877, se 28 oktober 1893-16 og ifølge Skæve sogns kirkebog!
Rasmus Andersen, 5o år gi., rimligvis død 12 december 1876, fundet
død 15 april 1877 og begravet 21 april s.å. Gamle aviser burde under
søges? Enken Johanne Sofie Jensdatter døde den 9 november 1883.
Huset forblev under St.Mølholt indtil 26 marts 1918, da Jens Anton
Jeppesen, St.Mølholt, solgte til Valdemar Madsen for 15oo kr., der
den 21 juni s.å. transporterede retten til skødet til Mads Olsen,for
2ooo kr., skødet tinglyst 5 juni 1919-678.

Mads Olsen måtte havde solgt tilJens Chr.Nielsen, men der har jeg
ikke set noget adkomst dokument.

Jens Chr.Nielsen solgte den 7 juni 1923 til Peter Madsen, efter hvis
død, der blev afholdt offentlig skifte den 9 februar 1973 og skifte
retten solgte den 19 juni s.å. til Kirsten H.Christoffersen og Svend
Erik T. Christoffersen.

14c

19oo
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Flauenskjoldvej 16
**

matr.nr.14b

a

o

Lars Hansen, St. Mølholt solgte den 28 oktober 1893-16 til Peter
Kristian Jensen den frastykkede parcel, der efter indenrigsministe
riets-skrivelse af 12 november 1892 fil matrikelnummer 14b, areal
63o mzog hartkorn 3/4 alb. - med den køberen selv opfæcte bygning,
for 25 kr.

Ugifte Ane Christensen købte den 24 juni 19o9 ;og solgte den 23 marts
1911-57 til ugifte Ane Marie Nielsen fra Albæk for looo kr.
Udskrift

af Skæve kommunes registreringsprotokol over fattiglemmers faste og
rørlige ejendomme.
Aar 1914 den 25 april mødte undertegnede sognerådsformand i forening
med sognerådsmedlem Th.Chr.Andeéien hos husejeçske Ane Marie Nielsen
der nu er under Skæve kommunes fattigforsørgelse for at registrere
den hende ifølge skøde af 17 marts 1911, tinglæst 23 marts s.å. til
hørende ejendom matr.nr.14b af St. Mølholts mark i Skæve sogn syd
vestlige del(var nu sydøstlige) af hartkorn 3/4 alb. med påstående
bygninger, inventar og løsøre, der herefter tilhører Skæve kommune
som det retsmæssige ejendom og forretningen fremmedes således:

Ejendommen med påstående bygninger med murede og sømfaste tilbehør,
derunder kakkelovne, komfur og de ved ejendommen værende gødning ansættes til en værdi af 12oo kr.
12oo kr.

1
1
1
3
2
4
1
2
1

rødstribet overdyne med fyld
underdyne hovedpude par lagener
stk. borde
svenske stole
puffe
store træ kufferter
amerikansk vækkeuhr

18
14
4
lo
16
12
3
lo
3

kr.
—
—
—
—
—
—

ialt 129o kr.
Forretningen sluttet.

K.G,Jensen

Th. Chr. Andersen

Efter at ovennævnte registrering er foretaget erklærer jeg herved
med min underskrift at have overdraget ovennævnte min ejendom til
Skæve kommune.

Ane Marie Nielsen
m.f.p.
Til vitterligehed:

G,S.Andersen

H.C.Hansen

Ane Marie Nielsen, der efter forlydende blev kaldt ” Fårelåret” hav
de mange venner, der også efter forlydende, hovedsagelig bestod af
gifte mænd der var eller mente de var forsømte hjemmefra.

Skæve kommune solgte den 18 marts 1946 til Sixtus Christensen, efter
hvis død Villy Christensen og 9 andre arvinger fik adkomst ved skifte
den 22 april 1976, der samme dag solgte til Bente Nielsen.

HØJEK

matr.nr.15 s.ø. mfl.
Højen blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 td. o skp. 3
fjk. 3/4 alb. og gammel skatten var 3 rd. 4o sk. og allerede på et
tidligt tidspunkt hørte parcellerne 33p og 24o til ejendommen.

Lars Christensen købte den 15 februar 1858, skødet tinglyst 2 sep
tember s.å. og bortforpagtede den 19 april 1866-23 og 24 til Knud
Enevoldsen, der købte gården den 24 december 1868 og Lars Christen
sen købte derefter ejendommen matr.n,rl6b i Try, se denne,
Knud Enevoldsen solgte til Jens Andersen fra Hørby, der den 23 fe
bruar 1871 solgte til Jacob Nielsen af Thaarup Holme for 22oo rd.,
der den 11 juli 1872 solgte til Niels Chr.Andersen af Sterup Øster
Mølle for 26oo rd.
Niels Chr.Andersen giver den 27 april 1899-22 Lars Christensen af
Svampens enke Mette Johanne Larsen lov til for livstid at brugg og
afbenytte den til våningshuset for 8 år siden opførte tilbygning,

Niels Chr.Andersen solgte den 15 november 19oo til sønnen Anders
Nielsen for 8ooo kr. og kom på aftægt, hvor han døde den 25 juli
19o7 og enken Maren Christine Andersdatter døde den 13 september
19o8, 67 år gi.
Anders Nielsen solgte den 18 september 1919 til kroejer Erik Rasmus
sen Sørensen, Brøndens Kro, for 31.ooo kr., for hvem gården brændte
i 1925.

Erik Rasmussen Sørensen solgte i 1928 til N.P.Andreasen, der den 9
februar 1929 solgte til Carl Christian Jørgensen.

Carl Christian Jørgensen var født den 11 oktober 19o2 i Try gi. Sko
le i Torslev sogn, sø af Marinus Jørgensen og gift med Olga Karle
Jørgensen, født Jensen, født 12 april 19o7 i Ormholt Skovhus, datter
Chr,Jensen. Der var ved overtaglesen en besætning på 2 heste, 5 køer,
4 ungkreaturer og 5 svin.
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VESTERSKOV

NØRRE

matr.nr.16 s.ø mfl.
Ejendommen som nu omtales som Nr. Vesterskov, er opstået ved sammen
lægning af de 2 ejendomme, Hammerhuset og Nr. Skovhus.

Nr.Skovhus

Matr.nr.17 s.ø., der efter 1844 matrikelen blev sat i hartkorn til
1 skp. 1 fjk, 1^ alb,, uden gammel skat og arealet var efter nutidsmål 2.4177 mz , dertil kom parcellen 24f s.v., blev den 26 juni 1864,
skødet tinglyst 16 februar 1865, købt af Christen Jørgensen, der den
11 juli 1874-8 solgte til svigersønnen Niels Christensen for 35o rd.
+ aftægt, der blev kapitaliseret til 364 rd. 21 sk.

Hammerhuset
Matr.nr.16 s.ø., der efter 1844 matrikelen blev sat i hartkorn til
5 skp. o fjk, 1 alb«, uden gammel skat, og arealet var efter nutids
mål 8.5541 m , dertil kom parcellerne 24c 24e s.v.

Forpagter J.F.Henchell, Knudseje, som befuldmægtig for faderen Jo
han Henchell, sobgte den 16 januar 1884! skødet tinglyst 3o juni
1887-56 til Christen Jørgensens enke Mariane Jørgensen, det hendes
mand ifæstehavende hus ”Hammerhuset” for looo kr,, der samme dag
solgte videre til Niels Christensen, Nr. Skovhus for 15oo kr., der
sammenlagde de 2 ejendomme.

Niels Christensen, der var gift med Karen Mariane.Christensdatter,
solgte den 7 juli 1892-2o til sønnen Jens Chr.Christensen for 3495
kr., iberegnet aftægt, børn omtalt. Karen Mariane Christensdatter
døde 6 januar 18§4 og Niels Christensen den 3 juli 1897.

Jens Chr.Christensen solgte den 2o juli 1893-lo til Rasmus Peter
Christiansen for 5.72o kr., der medfulgte 1 hest, 4 køer, 1 får med
yngel, 1 bede, samt 3 vogne, 1 plov, 3 harver, 1 hjulbør, 2 skovle,
2 grebe, 1 spade, 1 hakkelsmaskine, 1 slibesten, 1 sæt seletøj, 4
river og 2 høleer.

Udskrift
af Dronninglund Herreds Dødsanmeldelsesjoufcnal

Aar 19o9 den 9 marts anmeldtes for skifteretten, at Rasmus Peter
Christiansen, fhv. husejer af Nørre Skovhus i Skæve, 54 år gi., var
afgået ved døden den 5's.m.

Arvingerne ere:
Enken Margrethe Christiansen, født Jensen, af Nr, Skovhus og fælles
børnene :
1. Jens Kristian Christiansen, husejer af Vesterskovhus.

2. Mette Kristine Christiansen, gift med husmand Jens Chr.Christen
sen af Dorf enge.
3. Karen Marie Christiansen af Gårdsholt(1-3 alle fuldmyndige).
4. Kirsten Marie Christiansen af Østergård, født 13 juli 1886.
5. Mariane Christiansen af Kvisselholt, født 11 februar 189o.
6. Emma Karoline Christiansen, født 15 april 1894.
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7. Tine Frederikke Christiansen, født 3o juli 1896.

8. Julius Peter Christiansen, født 19 december 1897.
9. Vilhelm Karl Christiansen, født 28 maj 19o2.

Enken hensidder i uskiftet bo med de myndige arvingers samtykke og
forsåvidt angår de umyndige arvinger med skifterettens tilladelse,
i det hun har fremskaffet attest for at være en huslig og forstan
dig kvinde.

Udskriftens rigtighed bekræftes. By- og Herredsfogedkontoret i Sæby
den 6 januar 1914.

0.C.Knudsen.
Bedes tinglæst som adkomst for eneken Margrethe Christiansen, født
Jensen, på følgende ejendomme i Skæve sogn:

Matr.nr.16 sydøstlig del,
- 17 - 24c sydvestlig- 24f - 24e - - 5ok mellemste-

hartkorn 5 skp. o fjk.
1 1 o o o-oo-oo o -

1 alb.
14 3/41/41
o -

Margrethe Christiansen, født Jensen fik adkomsten tinglyst den 19
februar 1914 og solgte den 12 september 193o til sønnen Julius Pe
ter Christiansen.
Julius Peter Christiansen blev gift med Helga, født Beermann, født
15 april 19o9 i Mylund, datter af Vilhelm Beermann. Efter Julius Pe
ter Christiansens død fik Helga Christiansen adkomst til ejendommen
ved skifterets attest den 11 oktober 196o og solgte den 13 marts 1973
til sønnen Henry Christiansen.

V.4

D A M S I GF
matr.nr.18 s.ø. mfl.
Damsig blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 5 skp, 2 fjk.
1A alb«, uden gi. skat, arealet var omregnet til nutidsmål 8.19oo
m , dertil kom parcellerne 24y 24v s.v., ialt hartkorn 5-3-1/4.

Damsig var fæsteejendom under Knudseje og var fra omkring 1835 fæ«*
stet af Jeppe Christensen, der var født i Albæk sogn ii1795 og gift
med Mariane Hansdatter, der var født i Voer sogn i 18o2, deres søn
Christen Jeppesen, der var født på stedet i 1838, købte den 21 janu
ar 1869 ejendommen til selveje af Claus Tommerup Henriksen, Knuds
eje for 8oo rd., hvoraf de 2oo rd. skal betales inden 2 år, medens
resten af købesummen henstod som 1. prioritet i ejendommen. Foræl
drene kom derefter på aftægt. Jeppe Christensen døde den 8 januar
1887, 91 år gammel - som aftægtsmand i Fejborg.
Christen Jeppesen solgte den 26 juni 1879 til Christen Jensen, der
den lo marts 1898-16 solgte til Jens Peter Jensen, hidtil Hejselt
mark, for 775o kr., der den 5 oktober 1899^-24 mageskifter med Chri
stoffer Christensen, Smågårdene, mafer.nr.44r mfl.
Christoffer Christensen solgte den 21 februar 1918 til Jens Thomsen,
Hejselt mark, for 25.ooo kr, og forbeholdte sig en lille norsk hest,
1 jumbe, 1 fodpose, 1 sæt seletøj, 1 kakkelovn og en nærmere påvist
kule kartofler, og flyttede til Jerslev.

Jens Thomsen solgte den 3 oktober 1918 til Jens Kristiansen, Mellergård i Stagsted for 31.loo kr., der medfulgte 2 heste, 4 køer, 4
kalve, 2 får, 3 grise, der var indhøstet ca. 8 læs hø, 15 læs rug og
15 læs vårsæd.
Jens Kristiansen solgte den 27 marts 1919 til Morten Luther Johan
Carlsen af Ramsholt for 31.ooo kr., der den 11 marts 195o til Kaj
Sørensen, der den 12 januar 1971 købte parcellen 24n s.v. af Vagn
Bøgh Eriksen.
Kaj Sørensen er født den 19 juni 1923 i Torslev sogn, søn af Jørgen
Sørensen, der samme år købte Carlsminde på Knudseje mark og gift med
Erna Hansen, der var født i Skæve den 1 marts 1923,. datter af Jacob
Hansen.
Kaj Sørensen, der senere tog navnet Damsig, solgte den 18 oktober
1984 til Jytte Hansen.
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TEGLOVNEN
matr.nr.19 s.ø. m£l.
Teglovnen var fra før 184o fæstet af smed Jens Jensen og hans 42 år
ældre kone, Margrethe Madsdattefc. Margrethe Madsdatter, der var født
i Tøsbæk Mølle døde den 3o april 1855 og den 17 august s.å. giftede
Jens Jensen sig med den 26 år gamle Mette Cathrine Sørensdatter, der
var husbestyreinde for ham. Der havde af forståelige grunde ikke væ
ret børn i det første ægteskab. Margrethe Madsdatter blev 82 år gi.
Jens Jensen købte gården til selveje den 22 december 1864, skødet
tinglyst 12 januar 1865 og døde den 8 august 1878, skifte 15 decem
ber 1881-14, der var 7 børn i ægteskabet. Enken Mette Cathrine Sø
rensdatter adkomst s.d. og solgte den lo maj 1883 parcellerne matr.
nr. 24q 24s s.v, til Rasmus Peter Christensen af Vesterskov for 2oo
kr. og solgte den 28 august 189o-2o til sønnen Jens Jensen for 6531
kr«, iberegnet aftægten der var kapitalliseret til lo55 kr. og bereg
net således:

mælk
rug
tyg
kartofler
malt
flæsk
smør
fisk
salt
æg
rede penge.
tørv og pindebrænde
befordring
aftægtsboligens vedli geh.
1 får med yngel
færdselsret, ret til brugen af ildsted og brønd

43
18
9
8
4
12
13
1
o
2
24
16
8
2
15

2

kr.oo
oo
oo
- oo
oo
oo
- oo
- 6o
- 6o
8o
- oo
- oo
oo
- oo
- oo

øre
—
—
—
—
—
-

oo —

179 kr.oo øre
som fem gange taget udgør
aftægtboligens indretning
begravelsesomkostninger
yderligere for rug og byg
pleje og opvartning
5 gange taget

895 kr. OO øre
5o oo oo —
5o i995
5
7
12

kr.
kr.

oo øre
oo oo 00

995

6o
lo55 kr.oo øre

Endvidere forpligtede Jens Jensen sig til at betale sin øvrige 6 sø*skende, men stadig inden for rammerne af den omtalte købesum, 4oo kr
hver, et halvt år efter moderens død:
Søren Peter Jensen, Thomas Peter Jensen, Margrethe Jensen, gift med
Rasmus Peter Christensen af Vesterskov, Kirsten Marie Jensen, gift
med Christian Peter Jensen af E'ille Mølholt, Maren Kristine Jensen,
gift med Jens Chr.Jensen af Nørre Løt og Jensine Christiane Jensen,
gift med Anders Chr.Frederiksen, Tamstrup Mølle.

Mette Cathrine Sørensdatter døde den 26 marts 19o7.
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Jens Jensens hustru døde i 1898 og den 13 oktober 1898 blev der af
holdt privat skifte og deling efter gårdmandsko'ne Måren Margrethe
Larsen af Teglovnen«

Hjalmar Jensen omtalt 19 september. 1935.
□le Christensen, der var ejer af Teglovnan i flere år, købte gården
St.Mølholt og lagde en del jord derfra til ejendommen under matr.nr.
14d og solgte til Erling Munkebæk, der den 12 juni 1973 solgte til
dyrlæge Niels Løwig Larsen.

19 19.6449 m2
14d 6.0387 33a l.o2oo 5om
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AAKERLEDET

matr.nr.2o s.ø. mfl.
Jens Christian Pedersen, der var gift med Maren Kirstine Jensdatter,
var beboer af Åkerledet fra omkring 1845, men om det var som fæster
eller som ejer er usikkert.
Anders Christian Pedersen købte ejendommen den 3o maj 1861. Han skul
de ifølge folketællingslisten fra 185o være søn af forannævnte ægte
par, men i så fald vilde der kun være en aldersforskel mellem far og
søn på 8 år.
Urban Hansen skriver i sin bog om tyvebanden på den jydske aas, en
del om Anders Chr.Pedersen, der efter hans mening var det sidste le
vende ejenvidne til slagsmålet på Langholt den 3o oktober 1841 og
ifølge Urban Hansen, var Anders Chr.Pedersen født i Guldbæk i 1827,
hvor begge forældrene døde medens han var barn - af tyfus - og sog
nets præst, pastor Ræders tog sig af ham i præstegården.

Anders Chr.Pedersen var født den 4 oktober 1827 i Guldbæk, søn af
Peder Jensen og dennes hustru Maren Andersdatter. Peder Jensen døde
den 21 maj 1838, 61 år gi. og det fremgår ikke af kirkebogen at han
døde af tyfus og Maren Andersdatter levede da stadig.

Anders Chr.Pedersen solgte den 8 maj 1862 til Bertel Chr.Pedersen
for 7oo rd. Det drejede sig om matr.nr.2o s.ø. 24y s.v. og 5og mel
lemste del, med et samlet hartkorn på 5 skp. 1 fjk. 3/4 alb.
Bertel Chr.Pedersen købte den 22 oktober 1868 parcellerne 22c 44ø
fra Topperhus for 2oo rd.
Bertel Chr.Pedersen, der var gift med Gjertrud Marie Jacobsdatter,
solgte den 13 oktober 1892 til sønnen Jacob Peter Pedersen for 5ooo
kr., iberegnet aftægt.
Jacob Peter Pedersen solgte den 24 oktober 1947 til svigersønnen
Jørgen Madsen, Topperhus. Jørgen Madsen var født den 1 september
1895 i Iskov hede? søn af Mads Madsen og gift med Alma Elvine, født
Pedersen, født i A-kerleddet den 16 december 1896.

Jørgen Madsen købte den 3 maj 1948 parcellen 44v af Chr.Jensen og
solgte den 8 april 1959 til Jørgen Ravn.
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LANDLYST
matr.nr.21a s.ø. mfl,
Knapperhus, som ejendommen oprindelig hed, blev efter opmålingen til
den såkaldte landmålermatrikel i 1682 sat i hartkorn til 1 skp. o
fjk. 2 alb., der efter 1844 matrikelen blev forhøjet til 2 skp. 3
fjk. 1 3/4 alb. og gammelskatten var 1 rd.
Knapperhus var fæsteejendom under Knudseje og var fra før midten af
forrige århundre fæstet af Jens Jensen, der foruden at drive jorden
også var træskomand. Han var født i Skæve sogn i 1818 og gift med
Maren Jensdatter, der var født i Voer sogn i 1825.

Jens Jensen købte ejendommen til selveje den 12 juni 1873 af Claus
Tommerup Henriksen, Knudseje for 4oo rd., der blev stående som 1.
prioritet i ejendommen og den 11 juni s.å attesterer pastor Nielsen,
at der til de fattiges kasse i Skæve sogn er betalt 1 mark.
Jens Jensen solgte den 7 juli 1881 til Niels Peter Christensen fra
Hjørring for 24oo kr. Niels Peter Christensen, der var tømre ir, kom
efterhånden mindre godt ud af det med sin kone Oline Amalie Jensen
og den 27 januar 19oo fik de bevilget skilsmisse:

Udskrift

af Dronninglund Herreds Politiprotokol
Aar 1899 den 13 december form. kl.lo blev Dronninglund Herreds Poli
tiret sat på Sæby Raadhus og betjent af den ordinære dommmer i over
værelse af de tilforornede retsvidner, hvor der foretoges:
Verdslig mægling mellem ægtefolkene husmand og tømrer af Knapperhus
i Skæve, Niels Peter Christensen og hustru Oline Amalie Jensen.

For retten mødte husmand og tømrer Niels Peter Christensen a£ Knap
perhus i Skæve og hustrue Oline Amalie, født Jensen. - Hustruen ved
blev sin begæring om separation, da mandens drikfældighed gør det
umuligt for hende at samleve med ham. - Mægling fandt sted, og hu
struen vedblev sin begæring om separation, som manden erklærede ikke
at ville modsætte sig. - De enedes derefter om at søge separation
på følgende vilkår:
1.
De har i ægteskabet følgende børn: a. Christen Peter Christensen,
født 7 maj 1881, b. Christine Marie Christensen, født 19 oktober 1885,
c. Nekoline Christensen, født 11 oktober 1887, d, Anton Marinus Chri
stensen, født 3 september 1889 og e. Hans Peter Christensen, født 24
juni 1893, af hvilke de to sældste er ude at tjene og sørge for sig
selv. De tre yngste forblive ved moderen og hende undergivne, imod
at hun sørge for deres opdragelse og underhold uden bidrag fra Manden.

Formuefælleskabet ophæves mellem ægtefællerne, og boet deles således
mellem dem, at manden alene udtager sine håndværksredskaber og sit
for håndværket bestemte træmatrialer samt sine personlige klædnings
stykker, en seng med klædning og det ene klædeskab, medens hustruen
beholder den faste ejendom matr.nr.21 Skæve sogns sydøstlige del,
skyldsat for hartkorn* 2 skp. 3 fjk. 1 3/4 alb., på hvilkem ejendom
der hviler gæld til kreditforeningen 22oo kr., hvilken ejendom bliver
hendes ejendom tilligemed bygning og tilbehør, besætning og inventarium,
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avlsredskaber m.v., imod at hun tilsvarer den anførte kreditforenings
gæld og en kautionsgæld i Skæve sparekasse af loo fcrl Endvidere be
holder hustruen alt øvrigt indbo med undtagelse af det ovenanførte,
som tilfalder manden. - Den øvrige løsøregæld overtager manden. Hvad
derer tillagt manden og hustruen i arv efter deres forældre, behol
der hver især, således at hustruen navnlig beholder 4oo kr., som til
falder hende efter hendes forældres død.

Mæglingen hermed sluttet.

Retten hævet.

Retsvidner?;

ulæselig underskrift

J.C.Holst

C.Pedersen

Amtmanden over Hjørring Amt gør vitterligt: at der i medfør af frd.
23 maj 18oo herved meddeles ægtefællerne husmand og tømrer Niels Pe
ter Christensen af Knapperhuset i Skæve sogn og Oline Amalie Jensen
tilladelse til at leve separende i henseende til bord og seng på de
under den verslige mægling vedtagne vilkår.
Nærværende bevilling giver ikke ægtefolkene ret til at indgå nyt æg
teskab, hertil tilladelse først kan ventes efter 3 år i separation,
når de pågældende godtgøre at have ført en sædelig og ulastelig van
del i hele separationstiden.

Til bekræftese unden min hånd og amtets segl.
Hjørring Amt den 27 januar 19oo<
Wedell Wedellsborg.

Nærværende bevilling med vedhæftende udskrift bedes tinglæst som ad
komst for ovenfor nævnte Oline Amalie Jensen på den Niels Peter Chri
stensen hidtil tilhørende ejendom ” Knapperhus ” i Skæve sogn, nemlig :

Matr.nr.21
- 44o
- 24z
- 5of

sydøstlige del
—
—
sydvestligemellemste
-

0 td. 2 skp.
0
o o
o -

3 fjk.
oo-

1 3/4 alb.
1/4 1/2 -

Oline Amalie Jensens adkomst blev tinglyst den 8 januar 19o3 og den
11 april 19o7 solgte til Hans Chr stensen, St.Nejsum for 485o kr.

Hans Christensen, der var gift med Inger Marie Christensen, solgte
den 23 oktober 1913 til sønnen Jens Peter Christensen, Stagsted mark,
for prioritetsgælden 22oo kr. og aftægt.
Anker Larsen solgte den 14 oktober 1966 til„Jens Chr.Madsen, der den
22 februar 198o købte matr.nr.12e 15.825o rn fra Møllegården. Der er
igennem årene købt jord til flere gange og ejendommen består nu af
9 forskellige matrikkelnumre.

TOPPERHUS
matr.nr.22a s.ø. mfl.
Topperhus, der var fæsteejendom under Knudseje, blev efter 1844 ma
trikelen sat i hartkorn til 3 skp. 3 fjk. 1£ alb,, uden gi. skat.
Jørgen Sørensen, der stammede fra Dronninglund og var gift med Ellen
Hansdatter, der stammede fra Ingstrup, havde ejendommen i fæste fra
omkring 183o og ifølge folketællingslisten fra 185o, levede han af
sin jordlod. Efter hans død beholdte enken stedet i fæste til Claus
Tommerup Henriksen, Knudseje, den 18 juli 1861, skødet tinglyst 8
maj 1862, solgte stedet til Christen Andersen for 63o rd. Foruden
matr.nr.22 s.ø., hørte parcellerne 24ø s.ø. 5oh mell. også til ejen
dommen.
Christen Andersen, der var gift med Mariane Jensdatter, solgte den
22 oktober 1868-20 parcellerne matr.nr,22c og 44ø til åkerledet for
2oo rd. og den 29 november 1883 solgte han til svigersønnen Knud Sø
ren Chr istian Sørensen for 13oo kr. forude n aftægt, der var kapital—
liseret til 6oo kr« og beregnet således:

tønde rug a 14 kr.
tønde byg
lispund flæsk
lispund fårekød
mælken
8ooo tusinde tørv
1 lispund smør
contante penge
boligens vedligeholdelse
pleje i sygdomstilfælde

1£
1
l-£
I-?

21
12
lo
8
18
8
7
12
2
5

kr.
-

1 3b3 k r.

som 5 gange taget udgør
hertil for boligens indretning
så at a ftægtens kapitalværdi udgør

565 kr*
35 6oo kr.

Mariane Jensdatter døde den 27 april 1893 og aftægten kunde slettes,
for da var Christen Andersen død. Den 28 april 1892-5 tinglystes føl
gende dokument:
Udskrift af Skæve kommunes registrerings og vurderings protokol over
fattiglemmers faste ejendom og brugsgenstande.

Aaret 1892 den 23 april mødte undertegnede sognerådsformand for Skæ
ve sogn og undërtegnede tvende sognerådsmellemmer, for at registre
re og vurdere fattiglem Anders Jensenst-enke, Kirsten Marie Larsens
ejendele, af Topperhedens mark i Skæve sogn, som alt tilhører fattig
væsenet. Forretningen fremmedes som følger:

Et hus med have beliggende på matr.nr.22 i den sydlige del, Topperhus
mark kaldet i Skæve sogn, hvorpå haves lejekontrakt, ansættes til vær
di 25o kr.
1
1
1
3
1
1
2
2
2
1

16 kr. oo øre
oo 3
oo 1
oo 8
7
oo 5o 75 00 2
lo —
oo 2

stk. overdyne
underdyne
stk underdyne
hovedpuder
overdyne
underdyne
små hovedpuder
par lagner
stk. uldtrøjer
hvergarnskjole
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
2
1
1
3
2
1
1

sort halvulden kjole
stribet skjørt
tællestol
slibesten
vandspand og 1 stripe
del køkkenredskaber
kakkelovn
kakkélovn med ovn
stk. hjulbør
træskonavre
båndknive
filskrue
strentræ
borde
sav
stol med træsæde
hugge jern
høvle
bagetrug
stueuhr

3
3
1
1
1
8
7
lo
2
2
1
3

2

1
2
1

kr* oo
- oo*
- 5o
- oo
5o
- oo
oo
- oo
- oo
- oo
00
- oo
5o
oo
25
5o
5o
- oo
oo
- 5o

øre
—
—
—

—
—
—
-

341 kr. 6o øre

At ovenstående taxerings og vurderingsforretning er udført efter bed
ste skønnende af undertegnede, bevidnes med vore underskifter.
K.G.Sørensen

Niels Peter Jensen

Hans Kr. Hansen

Knud Søren Christian Sørensen solgte den 7 december 1893 til Niels
Peter Andersen fra Helium for 29oo kr., der den 11 april 19o7 solg
te til Lars Larsen fra Krogen i Skæve sogn for 425o kr., der den 3o
september 1915 solgte til grd. Jens Peter Nielsen, Vestergård i Stag
sted for 9ooo kr.

Jens Peter Nielsen døde den 19 maj 1922 og enken Hansine Nielsen,
født Hansen fik tinglyst adkomst 31 maj 1923-592 og solgte den 3o
august s.å. til Anton Larsen fra Lendum for 15.ooo kr. Hansine Niel
sen solgte den 8 november 1923 parcellen 36c til sønnen Søren Chr.
Nielsen, Bollehøj for 2oo kr.

Anton Larsen solgte den 27 september 1923 til Jø(rgen Pladsen fra Skæ
ve for 17.000 kr., der den 25 november 1946 solgte til Johannes Bærentsen, der den 28 november 1968 solgte til Villiam Nielsen, efter
hvis død enken Ester Marie Nielsen den lo februar 1982 solgte til
sønnen Bjarne Nielsen.
22a 3.5552 m2
44g
44x
44y
Damsigvej 5
Vesterskovvej 6
matr.nr.22d

Jacob Peder Pedersen solgte den 1 november 195o til Albert Pedersen,
der den 14 november 1969 solgte til Asbjørn Vincent Jensen.
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BOLLEHØJ
matr.nr,23 s.ø. mfl.
Bollehøj blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 7 skp, 3 fjk.
1 alb, og gammel skatten var 1 rd. 13 sk. og arealet var omregnet i
nutidsmål 10.8639 mzog tidligt hørte parcellerne 44i s.ø. 25d s.v.
til ejendommen.

Jens Peter Poulsen købte gården til selveje fra Knudseje den 3o juni
1868, skødet tinglyst 14 september s.å. og solgte den 14 marts 1872
parcellen 24ai i Bollehøj til Mads Peter Boesen af Skellets hus for
loo rd. og mageskiftede den 4 december 1873 med Anders Christian Jen
sen, Nørgård i Ovnstrup, ved at erlægge en kontant byttesum på 14oo
rd.
Anders Chr.Jensen solgte den lo januar 1878 til Jens Toft Olsen, der
den 3 april 1879 solgte til Niels Chr.Nielsen af Nejsum for 44oo kr.,
der den 3 juli 1884 solgte til Peter Chr.Poulsen, der den 2o august
1885 solgte til Carl Frederik Ferdinand Jensen fra Akerledet for 675o
kr,, der medfulgte 1 hoppe med føl, 1 hingstplag, 3 køer, 1 kalv, 1
gris, 2 får, 2 lam, 1 bede, 2 vogne og købte derefter Li, Topheden.

Carl Frederik Ferdinand Jensen var født den 19 september 1862 og fik
svigerfaderen, Bertel Chr.Pedersen af Aakerledet som kurator, men
solgte allerede den 17 september s.å. til Thomas Chr.Andersen fra
Langtved i Helium sogn for 68oo kr., og købte derefter Markmose i
Helium.

Thomas Chr,Andersen købte denl9 december 1889 parcellerne 34e 34f
fra Fejborg for 3ooo kr.
Fredning af 2 gravhøje 14 juni 19oo-2.
Thomäs Chr.Andersen var sognerådsformand i 192o og døde den 3 decem
ber 1921, 63 år gi., der var 1 barn i ægteskabet.
Enken Mette Marie Andersen, født Ottesen fik lyst adkomst den 16 fe
bruar 1922 og solgte den 28 oktober 1926 til bestyre Laurits Marinus
Larsen for 38.ooo kr.

Laurits Marinus Larsen solgte den 25 august 1948 til Sigurd Jensen.
Sigurd Jensen afgik ved døden den 2o juli 1987.
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TOPHEDEN

matr.nr.24 s.ø. mfl.
Hans Frederik Andersen, der var gift med Else Marie Andersdatter,
købte ejendommen fra Knudseje den 18 juni 1862 og solgte den2o juli
1865 til gartner på Knudseje, Peter Christian Christensen for looo
rd. + aftægt. Hans Frederik Andersen døde den 25 november 187o.
Peter Christian Christensen fik skødet tinglyst 3 august 1865 og solg
te den 13 maj 1869 til skovrider Henrik Schrøder for 255o rd. + aftægt
til Hans Frederik Andersen. Der var da en gæld på 7oo rd. til Claus
Tommerup Henriksen, Knudseje.
Skovrider Henrik Schrøder solgte den 9 januar 1879 til skovrider Man
fred Nyholm, Storskoven, for 16.ooo kr. Poul Gotfred Wauning løsøre
13.1.1887-58. Forstkandidat C.A.Mathiesen købte den 25 januar 1894,
se også 8.3.1894-5.

Staqsted Skov
matr.nr.25a mfl.
Johannes Frederik Henchell, Knudseje, solgte den 11 december 1893,
skødet tinglyst 25 januar 1894, en del af Stagsted skov til forst
kandidat C.A.Mathiesen af Topheden for 2o.ooo kr. Fredning af 7 grav
høje den 14.6.1900-1.

Skovrider C.A.Mathiesen døde den 27 april 1912, 49 år gammel, efter
laden sig 6 børn. Enken Olga Birgitte Mathiesen, født Preisler, ad
komst 1 august 1912 og solgte den 24 oktober s.å. ejendommen, der
bestoad af: 25a 52.5192 m , 24 12.7841 mz og 44c 21.1536 m , til
skovfoged Søren Jensen, Stagsted skov, for 45.ooo kr.

Dybvad Skov
Dybvad skov, der bestod af matr.nr. 12a 13 14 15 16 17 19 mfl, syd
vestlige del, Skæve sogn, kom den 21 september 1922-2o66, ved arveudlægsskøde efter godsejer Søren Winkel, Dybvad Hovedgård, til dat
teren, fru Christiane Graae, født Winkel, i ægteskab med; kontorchef
i undervisningsministeriet(senere departementschef) Chr, Frederik
Anton Hastrup Graae - for 125.ooo kr. Frederik Graae købte senere de
foran omtalte skove og arealet udgjorde efterhånden ca. looo tønder
land.

Christiane og Frederik Graae omkom i 1948 da den mineramte KøbenhavnAalborg færge forliste.
Skoven blev i 195o solgt til handelsgartner Jørgen Nissen Pedersen,
efter hvis død boet den 23 marts 1975 blev overdraget til 6 arvinger.
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Matr«nr«25e
Jørgen Beyer, E.Maltke Leth og Else Beyer adkomst 15 september*1979,

Matr.nr.24c 24m

Hans Jacob Michaelsen, Allerup, solgte den 18 januar 1923-3524 til
Alfred Jensenius Peåersen, Nyborg i Skæve for 11.9oo kr.

LYKKESHOLM
matr.nr.26a s.ø. mfl.
Niels Bodilsen, der var gift med Mariane Christine Høier, købte i
1842 de 4 nedenfor• ; anførte ejendomme fra Voergård for en samlet
pris af 55oo rd. og opførte gården som han den 2o januar 1848 fik
tinglyst navnet Lykkesholm.

Matr.nr.25
- 26
- 27
- 28

Store Aunskødt
Lille Aunskødt
Aunskødt Mølle
Aunskødtlund

skat 4.0 rd.o2 sk.
3-0-1 1/4
2-o-2|

Niels Bidilsen solgte den 23 februar 1854 matr.nr.25 og 26 til Cas
per Wulfsen Undall, Gjersholt i Torslev sogn, der den 9 juli 1859,
skødet tinglyst 2o september I860 'også købte matr.nr.27 og 28, se
23.11.1871-15.
Casper Wulfsen Undall, der var g’ift med Marie Møldrup, solgte den
2 juli 1874 til sin brodersøn Carl Mehlenborg v.Undall for 46.000
rd., der den 22 juni 1876 solgte til William Golschalk Blom fra Kø
benhavn for 96.000 kr. og købte därefter Ørslev i Torslev sogn.

William Golschalk Blom, der var søn af grosserer S.A.Blom i Køben
havn, døde den 2 juli 1879 af Tyfus, kun 29 år gammel og enken Ca
thrine Blom solgte den 9 september I880 til cevilingeniør Mads Ras
mussen fra København for 60.000 kr., der medfulgte en besætning på
5 heste, 4o køer, 3 kvier, 1 tyr, 4 kalve, 7 får med lam, 12 søer
og grise.

Mads Rasmusse'n solgte den 12 juli 1894 parcellerne 25b 26b til Pe
der Larsen, Tavnsig for 2334 kr.5o øre oh matr.nr.54 til Østergård
for 15o kr. og matr.nr.25c 26c 25f til Chr.Nielsen, Tavnsig mark
for 2656 kr« og den 18 november 1897 solgte han en del, formentlig
tørveparceller til omkringboende og ligeledes 9 januar 19o8 og 17
september 19o8.

På ejendommen Aunskødtlund, matr.nr.28, havde Niels Chr.Jensen fæ
stebrev ved købekontrakt 14 oktober 1858 på et hus, men døde den
24 marts 1859,
Aunskødt Mølle, matr.nr.27. Møller Peder Hansen havde fæstebrev ting
lyst 13 december 1838(livsfæste). Peder Hansen blev i 1841 dømt til
døden for meddelagtigKed i mordet på 4 medlemmer af tyvebanden i Hehuset, men dommen blev siden forandret til livsvarig tugthus og nog
le år senere blev alle de dømte benådet. Peder Hansen blev den 1
april 1859 gift med Jensine Severinsen, men døde den 29 juli 1862 og
Jensi.Severinsen beholdt tilsyneladen fæstet af møllen til hun døde
den 8 marts 19ol og den 7 maj 19o3 bortforpagtede Mads Rasmussen møl
len til Hans Peter Hansen for 9 år ved følgende kontrakt:
Forpagtningskontrakt.
Vi undertegnede propritær Rasmussen, Lykkesholm og Mans Peter Han
sen, Rykindhus, have under dags dato indgået følgepde kontrakt med
hinanden:

Jeg M.Rasmussen bortforpagter herved til H.P.Hansen den mig tilhøren
de Lykkesholm Vandmølle for et tidsrum ag 9 åf på følgende betingel
ser :
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1.

Forpagteren skal opføre et nyt møllehus, 11 alen la’ng’t og 9'alen
bredt af enten grundmur, 3-j- alen høj med gesims, nyt ovre tækket ...
(
med spån eller tagpap! den søndre mur af helbrændte mursten, den
nordre mur ligeledes eller delvis eller helt af kampesten, flismur,
hvortil i så fald ejeren afgiver kampesten fra den gamle lades grund,ligesom forpagteren må benytte, hvad han kan, af den gamle lade til
nybygningen. Endvidere leverer ejeren ham 2 læs e’lle’r 64 lispund halm
tag. Alt øvrigt matriale leverer forpagteren selv og transporterer
det til byggepladsen, så at ejeren ingensomhelst del, byrde eller
bekostning har derved.
2.

Mølleværket overtager forpagteren, som det står, istandsætter og
vedligeholder det for egen regning, såvelsom ligeledes sluseværket
og bagløbet med skybord igennem gårdens have.'

3.
Vandkraften er udelukkende til forpagterens disposition, det overflø
dige vand, der går bort af bagløbet, kan ejeren disponere over efter (
forgodtbefindende. ’
4. •

Forpagteren får til disposition det stykke jord af ca. 3^ tønde lands
størrelse, der ligger vest for møllen og nord for vejen til Lile Aunskødt og øst for møllen indtil det gamle bagløb og møllebækken samt
haven og gårdspladsen ved møllen.

5.
Beboelsen ved møllen overtager .forpagteren, som den står, med murog nagelfaste genstande.
6.

...

Forpagteren tiltræder ejendommen den 1 jnu d.å. og påbegynder snarest
byggearbejdet, dog må intet nedbrydes, før matrialet til nyopførelse
er bragt til stede på pladsen.
(
7.

Ejeren forbeholder sig ret til at holde mølledammen tørlagt indtil
1 september d.å.
8.

I forpagtningsafgift svarer forpagteren l'år 75 kr., 2'år 225 kr.,
3'år og fremdeles den øvrige forpagtningstid 3oo kr., om året, som
erlægges med halvdelen hver års l'marts og l'september. Endvidere
svarer forpagteren alle .offentlige skatter og afgifter af møllen og
det tilliggende areal, såvelsom naturale ydelser.
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9

Forpagteren' får tørvejord til 6000 tørv, som han selv graver der,
hvor han af ejeren bliver anvist.
10.

Malingen af korn fra gården udfører forpagteren for 2o øre pt. td.
grutning og 35 øre pr. td. brødkorn eller efter ejerens bestemmelse
for almindelig mølletold.
11.

c

O

•

<•

*

I ildebrandstilfælde opfører forpagteren bygninger og mølleværk i
samme størrelse og indretning, som det nu er, imod at han, når dette
er fuldført, hæver assurancesummen.
Ä

r

«

*

12.
Forpagtningen er uopsigelig fra begge sider i det nævnte tidsrum,
men hvis forpagteren ikke svarer sine afgifter til bestemt tid, er
han forpligtet til uden foregående opsigelse at fraflytte ejendommen.

13.

Omkostningerne ved kontraktens stempling og tinglæsning deles lige
mellem parterne.

.14.
I tilfælde af søgsmål i anledning af denne.kontrakt underkaster vi
os den i forordningen af 25 januar 1828 hjemlede hurtige retsforfølg
ning.
Således indgået bekræftes ved vore egenhændige underskrifter i vid
ners overværelse.

Lykkesholm den 26 april 19o3.
Hans Peter Hansen

M.Rasmussen

Til vitterlighed:

Lars Thomsen

Svend Vilh.Nielsen

Mads Rasmussen solgte den 7 november 19o9, skødet tinglyst 13 januar
191o, til Søren Jacob Bjerregård Bøgeskov, Vester Egeskov, for 39.ooo
kr., der medfulgte 7 heste, 3o køer, 4 kvier, 1 tyr, 5 kalve, 6 får,
1 vædder og 4 svin - undtaget var, 1 islandsk hest med seletøj og ri
detøj, 1 ponyvogn, 1 jumbe og 1 gik. Mads Rasmussen købte derefter
et nyopført hus ved Tøsbæk Mølle, matr.nr.12b.
Søren Jacob Bjerregård Bøgeskov mageskiftede den 29 januar 1914 med
Martin Alfred Christian Mortensen, Vester Bundgård. Lykkesholm blev
sat til en værdi af 57.75o kr. og V.Bundgård til 40.000 kr.
Martin Alfred Christian Mortensen solgte den 3o juli 1918, skødet
tinglyst 8 august s.å. til Jens Chr.Christiansen, Mellergård i Stag
sted, fhv. grd. Søren Petersen, Skæve og grd. Martinus Christiansen,
St, Stensig i Understed, for 159,ooo kr., der medfulgte 8 heste, 2
føl, 16 køer, 28 ungkreaturer, 2 får, 4 lam, 3 grisesøer, 1 gris, 5
smågrise, og halvdelen af fjærkræet og ca. 25 læs indhøstet hø, 4
folkesenge med sengeklæder, borde og bænke i fålkestuen - også tørvemaskiner.
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Alfred Mortensen medtog 4 køer, 2 svin,- 2 lam, halvdelen af fjærkræet, samt gravetørvene. Såvel andel som overskud i mejeri, slagteri
og kartoffelmelsfabrikken er ikke indbefattet i overdragelsen. En
pudsig bemærkning er inføj^t i alle skøderne, at der den 26 februar
1857 er læst deklaration, hvorefter de på Lykkesholm værende bøge
træer tilhører ejeren af Dybvad, det lyder mærkeligt, alt efter at
Lykkeßholm, som nævnt, oprindelig tilhørte Voergård. Alfred Morten
sen købte derefter Karmisholt gi. Skole. .

Lykkesholms areal var da på 162 3/4 tønde land, men konsortiumet
solgte den 3 juni 192o følgende parceller:
matr.nr.25h s.ø.2b3b s.v. til Chr.Christensen,
for 3163 kr.

Spånheden gi. Skole

matr.nr.25at 26z 27e til Anders Jacobéen, Auenskødt for 3732 kr.

matr.nr.25ak 26y til Bertel Jensen, Nr.Kirkeskov for 2924 kr.
matr.nr.26e 26v 27c til grd.Peter (Hosen,

Flauenskjold for 3546 kr.

matr.nr.26x 37d til Jehs Christiansen, Mellergård for 2884 kr.

matr.nr.25ai 26u 27b til Jens Laurits Johansen for 4273 kr., altsam
men af den såkaldte Nymark, og gav, eller rettere havde den 3o au
gust 1918 givet overretssagfører V.Selchau, Brønderslev fuldmagt til
at sælge og den 29 april 192o solgte denne på sine klienters vegne
til gårdejer Magnus Eriksen for I80.000 kr«, der medfulgte bla. et
tørveværk med dampmaskine, tipvogne og spor og andet tilbehør.
Tvangsauktion den 7 december 192o, rekviretet af Alfred Mortensen og
overtaget af Den danske Andelsbank i Brønderslev, der den 11 maj 1922
solgte til grd.Hans Jensen, Vesterskov, i Voer sogn(en søn fra St.
Spånheden) for 97,ooo kr.

Hans Jensen udstykkede en del af gården i midten af 3overne og solg
te i 1938 til Torvald G,Rasmussen, se brandtaxation.

Poul Sørensen købte den 19 december 1975 og solgte den 12 november
1986 til Henning Johansen.

26a 42.8903 m2

Engholm

matr.nr.25i

Hans Jensen, Lykkesholm, solgte parcellen til sønnen Lars Kristian
Jensen den 5 oktober 1935,

Matr,nr.25m

finders P,Larsen solgte den 23 februar 1948 til Harald Christiansen,
der den 15 november 1968 solgte til Knud Larsen, der den 14 novem
ber 1974 solgte til Poul Kristensen, adkomst for Hanne Kristensen
15 juli 1986, der s.d, solgte til Niels Christiansen,

Matr.nr.25 p

Chr,Christensen solgte den 1 oktober 1953 til Hans Christensen.

Matr.nr.25r

Jens Chr.Hansen solgte den 2 april 1947 til Edvard Sørensen,

Matr,nr.25æ
Jørgen findersen solgte den 13 oktober 1953 til Harald Nielsen, der
den 22 november 1977 solgte til Poul T,Christensen.

Matr.nr.25ad

Chr.Nielsen solgte den 5 december 1928 til Niels Chr,Nielsen, skifte
rets adkomst for Erna Birkkjær Nielsen 16 juli 1971, fra 23 marts
1977 ejet af flere arvinger.
areal: 524o rn

Matri.nr.25ak mfl.
Peter Nielsen og Kirsten Krogsgård Nielsen købte den 29 marts 1979.
25ak 3.8680 rr|2
26y
74ol -

Matr.nr.26ab

Hans Jensen solgte til Kresten Godiksen Jensen den 25 november 1941.
2
areal : 16.6800 m
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Matr.nr.26ac

Anton Jensen solgte den lo januar 1947 til Chr.Pedersen.
2
areal: 11.19oo m

Matr.nr.27f

Skifterets adkomst fra Jens Chr.Jensen til Anders Chr.Madsen 4 sep
tember 1949, der den 8 marts 1956 solgte til Tage Jensen.
areal: 5516 m^
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matr.nr.29 s.ø.
Terkild Jensen, der var gift med Ane Jensdatter, havde ejendommen i
fæste og købte den til selveje den 24 juni 1854, skødet tinglyst 3
august s.å., Hartkorn 5 skp. 3 fjk. 2 3/4 alb., gi. skbt 2 rd. 63 sk.

Terkild Jensen solgte den 3 december 1868 til Jens Chr.Sørensen fra
Klokkerdal i Karup, med grd. Henrik Sørensen som kurator, for loooxÿd.
der den 26 juni 1873 solgte til Christen Pedersen for 235o rd.
Christen Pedersen, der var gift med Ellen Jensdatter, solgte den 7
oktober 1875 til svigersønnen Niels Jacobsen for 21oo kr., samt be
tinget aftægt, kapitaliseret til lol7 kr. 25 øre.

Niels Jacobsen, der var gift med Maren Kirstine Christensen, solgte
den 2o november 1913 til sønnen Anders Chr.Jacobsen for 12.ooo kr.,
der den 3 juni 192o købte parcellerne 25at 26z 27e fra Lykkesholm
for 3732 kr. og solgte i 1945 til sønnen Holger Jacobsen.

Holger Jacobsen er født den 25 maj 1918 og gift med Mary Johanne
Jacobsen, født Rasmussen, født 4 februar 1918 i Smidstrup i Holbæk,
datter af Kathrine Jensen.
Holger Jacobsen solgte den 13 juli 1977 til Ejler Riis Pedersen.
Auenskjødtvej 6

29
15.5o49 m^
31
2.2538 25al
2.6310 -
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matr.nr.3o s.ø.
Christen Christensen, der var gift med Flaren Pedersdatter, var tøm
rermand og havde stedet ifæste, som han afstod da Niels Sørensen køb
te ejendommen til selveje fra Knudseje den 2 december 1865, skødet
tinglyst 11 januar 1866, for 45o rd. + aftægt til Christen og Maren,
der blev kapitaliseret til 148 rd, 72 slk.

Siels Sørensen solgte den 26 november 19o8 til Rasmus Kragh Olesen
fra Nejsum for 6ooo kr., der den 11 marts 1915 solgte til Søren Chr.
Frederiksen, Skæve, for ll.ooo kr. og købte ejendommen matr.nr. 34g
s.ø. mfl.
Chr.Andersen og Chr. A.Nielsen solgte den 18 marts 1949 til Åge Hen
ry Jensen, der den 5 november 1963 solgte til John.Ahlmann Andrea
sen.
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matr.nr.39b mfl.

Søren Thomsen købte den 3 august 1854 og solgte den lo januar 186735 til Jacob Nielsen af Tamstrup for 2ooo rd., der den 22 juni 1871
solgte til Jens Chr.Christensen, men beholdte matr.nr.39f, se denne,
som han den 14 juni 1875 solgte til Willads Nielsen med bygning for
2oo rd.
Jens Chr,Christensen solgte tilsyneladen til Chr.Anton Jacobsen den
2o januar 1881, der den 2o juli 1882 solgte til Peder Larsen, der
købte jord til 12 juli 1894 og 3o november 1899 og solgte den 13
april 19o5 til svigersønnen Christen Larsen for 99oo kr.,’iberegnet
aftægt m.m., se blandet søskendeflok. Ejendommen bestod nikaf matr.
nr. 39b 53 25b 26b 26n 26o.
Erik Forrest købte den 19 april 1971.

Stagstedhedevej 17
39b
25b
26b
36r
53

7.5978
7392
5.6313
4.375o
2167

m2
-
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VESTER

BUNDGÅRD

matr.nr.34a m£l. s.ø.
Vester Bundgård var fæstegård under Knudseje og var for 2oo år siden
fæstet af Morten Jensen, der havde giftet sig med den 13 år ældre en
ke Anna Jeppesdatter, der formentlig var enke efter en tidligere fæ
ster af V.Bundgård.

Efter Anna Jeppesdatters død giftede Morten Jensen sig den 1 april
1792 med Karen Nielsdatter. Morten Jensen døde den 19 maj 1799 og
Karen Nielsdatter giftede sig den lo november s.å. med Christen Ole
sen og dette par blev således stamfædre til den slægt der stadig be
sidder gården.
Christen Olesen overtog efter giftemålet fæstet af gården, som han
beholdte til sønnen Morten Christensen købte gården til selveje i
1835 og kom på aftægt på gården, hvor han døde den 12 januar 1841.

Morten Christensen var født den 2 april 18ol og gift den 13 januar
1832 med Ingeborg Thomasdatter, der var født den 23 september 18o9
i Hytten(nu Srd.Hytten), datter af Thomas Larsen og Ane Marie Jepsdatter.

Morten Christensen købte den 16 juli 1835 gården til selveje af gods
ejer Carsten Andreas Færch, Knudseje og solgte den 31 marts 1866,
skødet tinglyst 19 april s.å. til sønnen Thomas Chr.Mortensen ved
følgende sålydende skøde:

Skøde.
Jeg underskrevne gårdmand Morten Christensen af Bundgård sælger og
overdrager hermed til min søn Thomas Mortensen den mig efter skøde
tinglæst 16 juli 1835 tilhørendtte gård Bundgård i Stagsted, Skæve
sogn, med sammes til- og underliggende som står for hartkorn under

matr.nr,34a
- 34d
- 34h

1 td. 1 skp.
o 4 o o —

2 fjk. 2 3/4 alb. gi. skat 13 rd. 24 sk.
5 92 3 21/2
o 6 o 1/2

med bygninger, disses mur- og nagelfaste ting, ejendommens avl, af
grøde, gødning, ildebrændsel, min besætning, ind- og udbo.
Købesummen er akkorderet til 18oo rd., skriver atten hundrede rigs
daler rm., som er berigtiget og skal ovenmeldte ejendom, som købe
ren har taget i besiddelse og brug og hvoraf han svarer skatter og
afgifter, herefter tilhøre ham med de samme rettigheder, alminde
lige byrder og forpligtelser hvormed den tilhørte mig og hjemler
jeg ham det solgte med lovligt og anmærkningsfrit skøde. Under be
meldte købesum er indbefattet den på ejendommen hvilende gæld 6oo
rd., som køberen overtager og forrenter og indfrier, samt aftægt til
mig og hustru, anslået til 6oo rd. efter derom dags dato på anord
ningsmæssigt stemplet papir oprettet aftægtskontrakt, samt 15o rd.
som jeg efter nævnte aftægtskontrakt er pligtig at udbetale til mine
søskende.
Det bemærkes at Chr.Olesen er reserveret sin fæsteret, samt at en den
23 oktober 1851 tinglæst obligation stor loo rd. er indfriet men end
nu ei udslettet af pantebogen, dele af ejendommen er bortlejet til
Niels Chr.Larsen og Berthel Chr.Pedersen.
Til bekræftelse med min underskrift.

Bundgård den 31 marts 1866.
...
,. .
.
Til vitterlighed:

Morten Christensen
med holdt pen

H.C.Hansen

Lars Thomsen
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Aftægtskontrakt.

oprettet imellem Thomas Chr.Mortensen og Morten ’Christensen af' Bund
gård i Stagsted.
Jeg Thomas Mortensen som ved skøde af dags dato er bleven ejer af
gården Bundgård i Stagsted i Skæve sogn med sammes til og underlig
gende, som står for hartkorn under, matr.nr. eet.
forpligter herved mig og efterkommende ejere af den ejendom til at
udrede til mine forældre ommeldte Morten Christensen og hustru så
længe de lever følgende aftægt.
1.

Som aftægtsbolig overlades aftægtsfolkene til fri afbenyttelse så
længe de lever det i våningshuset nuværende sovekammer, som jeg sted
se holder i forsvarlig stand vedlige, hvorfor de.tilståes fri adgang
til køkken og skorsten samt ovnsted ildingangsrum. Til gården og brøn
den m.m. have aftægtsfolkene fri adgang.
2.

Sålænge aftægtfolkene lever leverer jeg eller gårdens ejer dem årli- (
gen på deres aftægtsbolig 3 td. rug, 2 td. byg og i penge 8 rd., som
leveres med halvdelen hverts års 1 maj og 1 november, 2 lispund frisk
flæsk, 2 lispund fårekød, 1 lispund talg og 2 lispund tør fisk som
leveres til hvert års Mikkelsdag, 2 td. kartofler, som leveres hvert
års 1 oktober.

Dagligt leveres aftægtsfolkene 2 potter nymalket mælk. Af ildebrændsel leveres aftægtsfokene lo læs skudtørv(læssene og tørvene af for
svarlig .størrelse ). Tørvene røgter og hjemkører jeg for aftægtsfolke
ne i god tør tilstand, samt henstuer dem i hus for aftægtsfolkene.
Aftægtskornet besørger jeg til og fra mølle for aftægtsfolkene, samt
besørger på anfordring deres brygning, bagning og vask. I sygdomstil
fælde henter jeg præst og læge til aftægtsfolkene, samt yder dem op
vartning og pleje. Jeg bekoster i sin tid aftægtsfolkenes hæderlige
begravelse efter egnens skik og brug, imod at jeg beholder hvad disse
måtte efterlade dem.
Jeg Thomas Chr.Mortensen forpligter mig derhos til at udbetale til
min
søster Karen Marie Mortensen 5o rd.
Mariane Mortensen
5o broder Christen Mortensen
5o -

hvilke summer udbetales uden renter, såsnart en af forældrene afgår
ved døden.
Forommeldte aftægt, der anordningsmæssigt beregnet for fem år og til
lagt de præstationer som udredes een gang for alle anslået til 6oo
rd., skriver sex hundrede rigsdaler rm., sikres hermed med prioritet
og panteret næstefter looo rd. i den foran betegnecte ejendom med byg
ninger, disses mur- og nagelfaste ting, samt assurancesum, ejendom
mens avl« afgrøde, gødning, ildebrændsel, inventar, indtægter og pro
dukter, min besætning, ind og udbo, og de 15o rd. til mine søskende
sikres ligeledes med prioritet og panteret næstefter looo rd. og af
tægten i ejendommen med løsøre, således som oven er anført, i hvil
ken henseende dette dokument bedes tinglæst som pantebrev.
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Det bemærkes, at Chr.Olesens fæsteret til ejendommen er ham reserve
ret, at der den 23 oktober 1851 er tinglæst en obligation stor loo
rd. er indfriet, men er uudslettet i pantebogen. Dele af ejendommen
er bortlejede til Niels Chr.Larsen og Bertel Chr.Pedersen.
Jeg Morten Christensen erklærer hermed at være tilfreds med denne
kontrakt.
Til bekræftelse med vore underskrifter.
Bundgård den 31 marts 1866.

Morten Christensen
med holdt pen

Thomas Chr.Mortensen

Til vitterlighed om underskriften ægthed og dateringens rigtighed.

H.C.Hansen

Lars Thomsen

Med hensyn til forbruget af stemplede papir ansættes ovenommeldte
aftægt således:

boligens årlige vedligeholdelse
3 td. rug
2 td. byg
penge
2 lispund flæsk
2 lispund fårekød
1 lispund talg
1 lispund tør fisk
2 tønder kartofler
2 potter mælk daglig
lo læs tørv
brygning, bagning, vadsk, op
vartning og pleje samt kørsel

4
14
7
8
5
2
2
3
3
22
lo

rd.
-

o
o
2
o
2
o
o
o
o
o
o

mark.
-

9o rd. 4 mark
453 rd, 2 mark
4o o -

som fem gange taget udgør
begravelsesomkostningerne
ialt

493 rd. 2 mark

hvortil er beregnet tax a 4 mark pr. loo rd. Betalingen til mine sø
skende 15o rd., hvortil er beregnet tax af 1 mark pr, loo rd.
Jeg vortifaberer derhos den oven given panteret i faste og løse ejen
dele.
p.t. Sæby den 14 april 1866.

T.C,Mortensen
Til vitterlighed om underskriftens ægthed og dateringens rigtighed:

E.Kjelgård

Lars Chr.Larsen

Morten Christensen døde den 22 marts 1885 af alderdomssvækkelse, 84
år gammel.

Skæve sogns kirkebog udviser, at Thomas Chr,Mortensen, ejer en gård
i Stagsted, 3o år og Inger Marie Bibersdatter, født i Mølbakken, 28
år, gift den 7 april 1868. Bibersdatter blev tilsyneladen senere ret
tet til Berthelsen.
Thomas Chr.Mortensen, der blev udnævnt til sognefoged, en post han
beholdte til sin død, solgte den 9 februar 1882 parcellen 34i til
Niels Chr.Larsen, s.s. for 1725 kr., men købte noget til den 29 juni
samme år.
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Thomas Chr.Mortensens død anmeldtes til skifteretten den 25 november
19o5 og enken Inger Marie Mortensen, født Berthelsen fik lyst adkomst
til gården den 21 december s.å. og sad med gården til hun solgte-til
sønnen Martin Alfred Christian Mortensen den 22 april 19o9 ved følgen
de sålydende skøde:
Skøde.
Undertegnede Inger Marie Mortensen, født Berthelsen, enke efter sog
nefoged Thomas Christian Mortensen af Stagsted, sælger, skøder og en
delig overdrager herved ffà mig og arvinger til min søn Martin Alfred
Christian Mortensen den mig ifølge adkomst, tinglæst 21 december 19o5,
tilhørende ejendom ”Bundgård” kaldet i Stagsted i Skæve Sogns sydøst
lige del betegnet og skyldsat således:
Matr.nr.34a hartkorn
- 34d
44o - 34c
-

1 td. 1 skp. 1 fjk.
o 4 3 ooo0-5o-

o 3/4 alb.
21/211/4o 1/2 -

med de på ejendommen værende bygninger, med mur- og nagelfaste gen
stande, ejendommen, besætning og inventarium, avl, afgrøde og gødning,
så og mit bohave, dog herfra undtages hvad jeg medtager til benyttel
se i min aftægtsbolig. For denne overdragelse er jeg fyldestgjordt
derved :
1. at køberen har forpligtet sig til at overtage at forrente fra 11
december f.å. at regne og indfrie den på ejendommen hvilende pan
tegæld, nemlig 12.5oo kr., der med solidarisk ansvar og statutmæs
sige forpligtelser skyldes til kreditforeningen i Viborg og 6ooo
kr. til enke Mariane Pedersen
18.5oo kr.

2. at han har forpligtet sig til at overtage og indfri
mig påhvilende løs gæld til beløb

1.8oo kr.

3. at han ved aftægtskontrakt oprettet dags dato på stemp
let papir til 1. klasses taxt har forpligtet sig og ef
terfølgere til at tilsvare mig, sålænge jeg lever, af
tægt kapitaliseret til

1.415 kr.

4. og at han ved samme dokument har forpligtet sig til
at udbetale sine søskende ialt

2.000 kr.

Ialt købesum

23.715 kr.

hvoaraf 8.715 kr. er vederlag for det medfulgte løsøre.

Da købesummen som anført er berigtiget skal den fornævnte ejendom,
som køberen samtidig hermed tager i besiddelse og brug og hvoraf han
fremtidig udreder skatter og afgifter, herefter tilhøre køberen Mar
tin Alfred Christian Mortensen, som dennes lovlige ejendom med de
samme almindelige herligheder og rettigheder, byrder og forpligtel
ser, hvormed jeg og før mig min mand har ejet samme, og hjemler jeg
ham ejendommen på lovlig måde, hvormed bemærkes, at køberen er bekendt
med og respekterer, at der under 26 november 1863 er tinglæst lejekon
trakt til Bertel Chr.Pedersen på et stykke hede af matr.nr.34a, at
der under 2 november 1882 er læst deklaration om vedligeholdelse af
en vej over ejendommen, at der er ældre adkomst mangel ved matr.nr.
44£, som i sin tid er henlagt under ejendommen ved udskiftning.

Til bekræftelse med min underskrift i vitterlighedsvidners overvær,
idet enu bemærkes at andel og overskud i Andelsmejeriet ”Skæve” og
i Hjørring Amts Andelsslagteri medfølger i handlen.
p.t. Øybvad den 16 april 19o9
Inger Marie Mortensen, født Berthelsen
m.f.p.
* *

Til vitterlighed

Kr.Larsen
4

C.Nielsen

Uf

Aftægtskontrakt.

I anledning af at min medundertegnede moder Inger Marie Mortensen,
født Berthelsen samtidig hermed har meddelt mig skøde på den neden
for nævnte ejendom forpligter jeg undertegnede gårdejer Martin Alfred
Christian Mortensen herved mig og efterfølgende ejere af denne til
sålænge min nævnte moder lever at tilsvare hende aftægt efter følgen
de regler:
1.

Sålænge min moder dermed finder sig tilfreds nyder hun bolig i.det
af hende for tiden benyttede soveværelse på gården og fuld kost og
forplejning i fælleskab med mig og familie, ligesom jeg besørger
hendes vask og forsyner hende med klæder og alt iøvrigt til livets
forsvarlige ophold nødvendigt.
2.

Skulde min moder finde sig utilfreds med således at nyde aftægten
i fælleskab med mig, er hun, når hun derom med 14 dages varsel har
underrettet mig, berettiget til at flytte over i den i gårdens østre
fløj indrettede aftægtbolig, bestående af 2 stuer med kakkelovne,
hvoraf den ene en kogekakkelovn, og fremtidig i denne aftægtsbolig,
som jeg holder forsvarlig vedlige og til hvilken hun selvfølgelig
skal have fri og uhindret adgang, at erholde følgende aftægtsydelser:

a. Daglig hver middag leverer jeg hende en pot sød nymalket mælk.

b. Efter hver bagning og i hvert fald hver 3'uge leverer jeg hende
1 rugbrød 8 pund og 1 sigtebrød af samme vægt.
c. Arlig hvert års 15 oktober leverer jeg hende 2 td. gode spise
kartofler.

d. Arlig i rette tørvebjergningstid leverer jeg hende lo.ooo stk.
gode tørv, som jeg indsætter særskildt i ejendommens tørvehus,
således at de ere nemt tilgængelig for aftægtstagerinden.
e. Når aftægtstagerinden ønsker det, er jeg pligtig at levere hende
befordrig med kusk til besøg eller kirke, dog ikke mere end 12
gange årlig og ingen tur længere end 4 mil, ligesom jeg er plig
tig til i sygdomstilfælde at hente læge og medicin til hende.

f. Jeg er fremdeles pligtig at besørge aftægtstagerindens vajfsk,
samt i sygdomstilfælde at yde hende pleje og opvartning.
g. I kontante penge betaler jeg hende loo kr. årlig, der betales med
25 kr. årlig hver l'januar, l'april, l'juli og l'oktober, stedse
forud for det kommende fjerdingår.
h. Når aftægtstagerinden ved døden afgår bekoster jeg hendes hæder
lige begravelse efter egnens skik og brug.

3.
Dersom aftægtstagerinden ønsker det, er hun berettiget til i stedet
for at nyde aftægten overensstemmende med posterne 1 eller 2 helt
at fraflytte ejendommen, og hun har da kun krav på - i stedet for
alt det ovenfor fastsatte - at erholde årlig 15o kr., skriver et
hundrede og femti kroner, der betales med halvdelen hver 1 maj og
1 november, stedse forud for det kommende halvår.
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Med hensyn til kapitaliseringen ansættes ydelserne efter
•
lig med de efter post 2, der kapitaliseres således •
Bolig med vedligeholdelse, årlig
5o kr* oo
365 potter sød mælk a lo øre
36 - 5o
15
oo
Brød
6
00
Kartofler
oo
3o
Tørv
25
Kørsel, Vadsk og pleje
5o
oo
loo
Kontanter

post

øre
—
—
—

263 kr.oo øre
1315 kr.
loo —

der 5 gange taget udgør
hvortil begravelse

Ialt
der således er aftægtens kapitalværdi.

1415 kr.

5.
Derhos forpligter jeg mig til i den 11 juni eller 11 december termin
der indtræffer
år efter, at min moder ved døden er afgået, skades
løst at udbetale følgende beløb til mine nedennævnte søskende;
a. ) Ingeborg Mortensen, 37 år gammel, for tiden af Charlot5oo kr.
tendal pr. Slagelse
b. ) Marie Mortensen, 36 år gammel, gift med Johannes
Rasmussen, Odense

3oo kr.

c. ) Mariane Mortensen, 33 år gammel, gift med smed
Albertsen, Hørmested

3oo kr,

d. ) Martine Mortensen, 31 år gammel, gift med Simon
Petersen, Siverholm
e. ) Ansine Mortensen, 29 år gammel, gift med Godtfred
Pedersen, Mølbak

f. ) Bartholine Mortensen, 39 år gammel, gift med ar
bejdsmand Chr.Nielsen, Sæby-som særeje
Ialt

3oo kr.
3oo kr.
3oo kr.
2ooo kr.

6.
Til sikkerhed for skadesløs udredelse af aftægten såvelsom de
i
post 5 nævnte beløb meddeler jeg herved panteret i den mig ifølge
skøde af dags dato, tilhørende ejendom ”Bundgård” i Stagsted i Skæ
ve sogns sydøstlige del betegnet og skyldsat således: matr.nr.eet,
med de på ejndommen værende bygninger eet., således at aftægten hæf
ter forud for de i post 5 nævnte beløb og disse sidste derefter,
men således at de i post 5 ommeldte panthavere indbyrdes er side
ordnede .

For de i aftægten indeholdte kontante pengeydelser, såvelsom for de
i post 5 nævnte beløb, er jeg underkastet udlæg uden foregående lov
mål og dom i henhold til lov af 29 marts 1873 § 15. I søgsmålstilfæl
de gælder den hurtige retsforfølgning efter frd. 25 januar 1828.

Undertegnede enke Inger Marie Mortensen, født Berthelsen, tiltræder
herved som aftægts tager nærværende kontrakt.
Til bekræftelse med vore underskrifter vidnefast.

p.t. Dybvad den 16 april 19o9.

Som aftægtstager:
Som aftægtsyder:
Inger Marie Mortensen
Martin A,C.Mortensen
f.Berthelsen m.f.p
vitterlighed:
Kr.Larsen
C. Nielsen
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Inger Marie Mortensen, født Berthelsen døde den 12 maj 1912. Martin
Alfred Christian Mortensen mageskiftede den 29 januar 1914 med pro
pritær Søren Jacob Bjerregård Bøgeskov, Lykkesholm. Vester Bundgård
blev sat til 4o.ooo kr. og Lykkesholm til 57.75o kr.
Alfred Mortensen solgte Lykkesholm i 1918 og da det var i de glade
eller gale krigsår, kunde kan inkasserer en netto fortjeneste på godt
loo.ooo kr. Han købte derefter Karmisholt gi. Skole, som han solgte
igen et års tid senere med en mindre fortjeneste og købte derefter
i 1919 Nr.Mellergård i Hugdrup, for så i foråret 1923 at købe den
knap 3oo tønde land store gård Nielsminde ved Børglum. Alfred Morten
sen skrev en lille bog eller hæfte om sit liv og sin famile, men bo
gen kom vist aldrig i handelen og havde sikkert heller ikke været
beregnet for sådan.

Ingeborg Mortensen, der ifølge det foranstående skulde arve 2oo kr.
mere en sine søstre, var kommet til Charlottedal pr, Slagelse som
husbestyrinde for forpagter P.Sørensen og Skæve sogns kirkebog ud
viser, at Ole Peter Frederik Sørensen, forpagter af Charlottedal pr.
Slagelse og Agatha Ingeborg Mortensen, født 2o juni 1871, blev gift
i Skæve Kirke den 21 oktober 191o. P.Sørensen købte i 1929 gården
Sønder Elkær ved Sulsted, men beholdte forpagtningen af Charlotte
dal og boede der. Sønder Elkær blev senere overtaget af sønnen Knud
Rafn-Sørensen, der afhændede gården for en del år siden og købte en
villa i Vestbjerg.

Søren Jacob Bjerregård Bøgeskov, der var gift med Henriette Claudine,
født Hermansen, solgte den 29 juli 1915 til propritær Simon Pedersen,
Siverholm, eller rettere hidtil Siverholm, for 43.75o kr., sælgeren
forbeholder sig en fuxrød hest og en ponyvogn med tilhørende sele,
29.000 stk. tørv i mosen, det halve antal af hønsene og 6 gæs og
købte derefter et hus i Dybvad, Winkelsgade 19, hvor han døde den 18
januar 1917.
Ved Simon Pedersens køb af V.Bundgård kom gården tilbage til slægten,
efter at havde været på fremmede hænder i nøjagtig 1^ år. Simon Pe
dersen havde overtaget Siverholm efter sin fader Peder Simonsen i
1881 og efter at være bleven enkemand, gifte han sig med Martine Mor
tensen fra V,Bundgård. Simon Pedersen fik ikke nogen lang levetid i
Stagsted, men døde den 2 januar 1916, 61 år gi. Hvorefter enken Mar
tine Pedersen, født Mortensen fik adkomst til gården den 2o januar
1916.og udstedte den 11 maj s.å. en panteobligation på 5ooo kr. til
Simon Pedersens datter af 1. ægteskab, Anna Kathrine Larsette Pederville Frederikke Pedersen, der var født i Hammer sogn den 28 marts
1897 og fik efter faderens død sagfører A.Olesen, Nørresundby beskik
ket som værge.

Martine Pedersen, født Mortensen, solgte den 23 august 1917 til sin
svoger gårdejer Johan Gotfred Pedersen, Mølbak, for 48,ooo kr.

Johan Godtfred Pedersen var født den 11 oktober 1876 på gården; Møl
bak i Skæve, søn af Christen Pedersen og dennes hustru Ane Johanne
Pedersen, født Andersen og gift i Skæve Kirke den 25 marts 19o2 med
Ane Sine Dorthea Lydia Mortensen, født 13 juni 1876 i Bundgård og
overtog Mølbak i 19o2.
Efter Johan Godtfred Pedersens død solgte enken Ane Sine Dorthea Ly
dia Pedersen den lo november 1938 til sin søstersøn Henry Emanuel
Rasmussen.
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Henry Emanuel Rasmussen var født den 2o oktober 19o5 i Odense, søn
af Peder Johannes Rasmussen og Marie Rasmussen, født Mortensen og
gift med Anna Rasmussen, født Jensen, født 28 marts 19o7 i Sæby,
datter af Jens Jensen. Faderen, Peder Johannes Rasmussen ejede Lan
gesodde fra 1923 til 1939, hvor denne gård blev overtaget af sønnen
Alfred Rasmussen.
Henry Rasmussen solgte den 1 december 1965 til svigersønnen Aksel
Jensen.
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Staqsted Vestermark

matr.nr.34b
Andfers Chr.Pedersen købte den 3o maj 1861, hartkorn 4 skp. 3 fjk. 3/4
alb. gi. skat 2 rd. 47 sk., hustruen ^odil Marie Jensdatter døde den
11 maj 1876.
Anders Chr.Pedersen solgte den 15 januar 19o3 til svigersønnen Chr.
Nielsen for 36oo kr., iberegnet aftægt, efter hvis dødvenken Bodil
Marie Nielsen, født Pedersen fik adkomst til ejendommen den 23 fe
bruar 1911 og gift den 4 februar 1913 med bestyre Jens Peter Kristen
sen, Knapperhuset, der fik vielsesattesten tinglyst som adkomst 16
december 1920-1917, også 44s. Ejendommen er forlængst nedlagt og jor
den hører til Landlyst.

matr.nr.34g mfl.
Smed Hans Andersen solgte den 12 september 1889 til indsidder Anders
Jensen af Ll.Mølholtshus,det af ham opført hus for 5oo kr. og købte
derefter Lousig.
Anders Jensen solgte den 24 august 1899 til Jens Peter Andersen, der
den 12 november 19o8 solgte til Jens Chr.Jensen fra Knudseje for 6.000
kr,, der medfulgte 2 islandske heste, 3 køer, 1 kvie, 3 grise og avls
redskaberne.

Jens Chr.Jensen solgte den 3 juli 19o9 til Christian Bering Pedersen,
der den 28 september 1911 købte jord til og solgte den 22 juli 1915
til Rasmus Kragh Olesen, tidligere Træholt, for 11.800 kr«, der den
19 oktober 1916-1872 solgte til Carsten Vejrum, forhen Dorf, for 13.
800 kr«, der den 24 april 1917 solgte til murer Niels Kristensen,
Dybvad, der den 14 marts 1918 sotogte til Juel Arenfeldt Peter Niel
sen, Bollebak, for 16.5oo kr.

Viggo Nielsen solgte den 2o november 1951 til Henry Mikkelsen, tvangs
auktion 18 marts 1986, Erling Mikkelsen 4 juni 1986.

52
34g
37d
44g

5.1843 m2
3.o94o -
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Staqstedvej 35
matr.nr.34k
Jens
191o
gust
12oo
født

Peter Pedersen købte den 12 februar 19o3 og solgte den 14 april
til Peder Chr.Jensen fra Karmisholt for 8oo kr,, der den 12 au
1915 solgte til indsidder Niels Chr.Jeppesen, LI.Brønden for
kr., der døde den 9 juli 1923 og enken Inger Marie Jeppesen,
Christiansen fik lyst adkomst 13 marts 1924.

Marie Pedersen solgte den 12 august 1942 til Hans Chr.Andersen.
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ØSTER

BUNDGÅRD

matr.nr.35a s.ø.
Øster Bundgård blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 3 td.
1 skp. 1 fjk. 1 3/4 alb. og gammel skatten var 28 rd. 44 sk.
Øster Bundgård var fæstegård under Knudseje, hvis daværende ejer
Carsten Andreas Færch, den 16 juli 1835 solgte til Christian Rasmus
sen.

Christian Rasmussen var født i Skæve sogn i 1798 og gift med Kirsten
Marie Sørensdatter, der var født i Torslev sogn i 1817, de solgte
den 6 juni 1872-4 til sønnen Søren Christian Christiansen for 177o
rd, + aftægt, der var kapitaliserert til 1376 rd. og 167o rd. til
de andre børn.
Søren Christian Christiansens hustru, Ane Rafen Christiansen, født
Juliusen, døde den 13 marts 1898. Han skifter den 6 december 19oo1, med sine 4 voksne børn, der hver får 37oo kr.88 øre og gifter sig
derefter med Petrine Marie Christiansen, født Sørensen.

Søren Christian Christiansen døde den 11 juli 1918 og Petrine Marie
Christiansen, født Sørensen fik adkomst til gården den 7 november
s.å. og skifter den 25 august 1921 med ægteparrets 5 børn:

Uddrag
af

det den 12zaugust 1921 afholdte af skifteretten godkendte private
skifte og deling af dødsboet efter gårdejer Søren Christiansen af
Bundgård i Stagsted, afgået ved døden den ll'juli 1918.
Indtægt :
Udgift:

79.000 kr.oo øre
4o.5o8 - 68 —

Beholden Formue:
Herfra enkens Boeslod:

38.491 kr. 32 øre
19.245 -- 66 —

Til arv
Hvori fragår arveafgift:

19.245 333

Resten :
udloddes således mellem arvingerne:

18.912 kr.26 øre

66 øre
4o —

I. Enken Petrine Marie Christiansen, født Søren
sen.
II. Fællesbørnene:

3.782 kr.63 øre

a.
Sofie Marie Christiansen,f. 11 august 19ol
b.
Juliane Karoline Christiansen ,f.23.12.19o3
c. Jens Laurits Christiansen, f. 22.2.19o5
d.
Henry Bundgård Christiansen f. 27.7.19o8
e.
Holger Bundgård Christiansen, f. 13.2.1914?

3.025
3.025
3.025
3.025
3.025

kr.92
- 92
- 92
- 92
- 92

øre
—
—
—

18.912 kr.23 øre

Petrine Marie Christiansen, født Sørensen, var født på Røgelhede
mark i Hellevad sogn den 3 september 1876 og giftede sig den 23 au
gust 1921 med sin bestyre, ungkarl Johan Emil Hilding, der var født
i Røsum i Sverrig den 6 juni 1891, Vielsen foregik i Hellevad Kirke
og Johan Emil Hilding fi^\ den 1 sepetmebr 1921 vielsesattesten ting
lyst som adkomst til gården.
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Johan Emil Hilding solgte i 1938 til Niels Christian Grønbech, der
var født den 6 januar 1912 i Flade, søn af Bjørn Grønbech, ’senere
Højstrupgård og gift med Ingrid l*larie Grønbech, født Thomsen, født
i Hørby den 17 februar 1914, datter af Jens Thomsen. Der var ved
overtagelsen en besætning på 4 heste, 16 køer, lo ungkreaturer og
2o svin.
Niels Grønbech blev senere sognefoged, en post han beholdte til em
bedet blev nedlagt omkring 197o. Han solgte den 3o november 1971
til sønnen Poul Erik Grønbech.
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VESTERGÅRD
matr.nr.36a s.ø. m£l.
Niels Chr.Jensen, der var gift med Ane Bertelsdatter, havde gården
i fæste før midten af forrige århundre og købte den til selveje den
14 august 1856, skrev testamente i henhold til ford. af 21 maj 1845
§ 18, den 11 januar 1885 og døde 2 dage senere. Enken Ane Bertelsdat
ter adkomst 5 februar 1885-2o og solgte den 9 februar 1888 til sønnen
Jens Peter Nielsen for 14.26o kr. Ane Bertelsdatter døde den 21 fe
bruar 1899.

Jens Peter Nielsen solgte den 13 november 1913 en fraliggende parcel
matr.nr.36g, ca. lo tønder land til Karsten Nielsen for looo kr. og
den 2 september 1915 solgte han gården til købmand P.Hansen, Dybvad
og grd. Jacob Jacobsen, Nejsum, for 32.ooo kr. og købte derefter Topperhus. Købm.Hansen og Jacob Jacobsen gik straks igang med at udstyk
ke gården og solgte den 16 december 1915 følgende parceller:
matr.nr.36r til husejer Chr.Sørensen, Taunsig for 27oo kr.
- 36k til lærer Niels Jepsen, Stagsted, for 4o4 kr. 61 øre
- 36c til Jens Peter Nielsen, Topperhus, uden vederlag
- 36h og 44h til Jacob Peter Pedersen, Akerledet, der var godt
14 tønder land og prisen var 7172 kr.34 øre og den 17
februar 1916 solgte de..
- 36L til Jens Kristiansen, Mellergård for 9.ooo kr.
- 36p 36s 36q til grd, Frederik Jacobsen, St.Karmisholt, em
særskildt beliggende hede og englod og ejendommens hoved
parcels bygninger til nedbrydning, for 34oo kr. og solgte
hovedparcellen til Rudolf Nielsen, se 28 september 1916.
Rudolf Nielsen mageskiftede den 8 januat 192o med parcellen 36t med
Mellergård og får 38i i stedet, samme værdi, 4ooo kr. og solgte i
194o til Carl Christensen.
Carl Christensen var født den 18 september 19o2 i Iskovkrog i Voer
sogn, søn af Kristian Kristiansen og gift med Marie, født Bering Pe
dersen, født 18 marts 191o, datter af Chr.Bering Pedersen, Nørgård
i Hugdrup.

Carl Christensen solgte den 3 oktober 1968 til sønnen Knud Christen
sen.
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Østerled

matr.nr.36h

Søren Albert Pedersen solgte den 25 juni 1965 til Arne Bach Peder
sen.
Falauenskjoldvej 22

36h 6«325o m^
44aa
257o -

*

Staqstedlynd

matr.nr.36s mfl.

Frederik-Chr.Jacobsen købte den 27 juni 1912 og 9 marts 1916 og solg
te den lo juli 1919 til sønnen Jens Martinus Frederik Jacobsen for
lo.ooo kr.
Aksel Christensen solgte den 7 juni 1951 til Ejvind Christensen.
36s 2.3910 m^
37e 3.645o 37f 2.86oo -

Stagstedhedevej 14

matr.nr.36g mfl.

Berthel Jensen købte ejendommen, der var skyldsat under matr.nr.39d
den 2o december I860, skødet tinglyst 21 februar 1861, efter hvis
død enkten Mariane Nielsdatter fik lyst adkomst 11 marts I880 og solg
te s.d. til Johannes Johansen for 43o kr., heraf var 23o kr. gæld
til Sæby og Omegns Sparekasse, hartkorn 3 fjk. 2 alb. og gi. skat 77
sk., se desposion 11.3.188o-17.
Jens Peter Larsen købte den 14 april 1898 og solgte den 5 november
19o3 til Ole Chr.Jensen af Stagsted hede for 29oo kr.

Tvangsauktion lo august 19o4, hvor eneste byder var 3. prioritets
haveren Jens Peter Larsen af Rykind hus med 800 kr., skødet ting
lyst 6 oktober 19o4, der s.d. solgte til Karsten Nielsen, der den
13 november 1913 købte parcellen 36d.
Chr.Sørensen solgte den 24 maj 1954 til Arnold Frederiksen.
36g 6,154o m^
39d 2.3628 -
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MELLERGÂRD
matr.nr.37a s.ø. mfl.
Mellergård i Stagsted var fæstegârd under Knudseje og var fra omkring
175o fæstet af Morten Jensen, hvis datter Mette Marie Mortensdatter
blev gift med Hans Christiansen eller Christensen, der overtog fæstet
omkring 178o.

Efter Mette Marie Mortensdatters død giftede Hans Christensen sig
med Ane Hansdatter. Deres søn Hans Christian Hansen, der var født 2o
november 18o3, købte gården til selveje af godsejer Carsten Andreas
Færch, Knudseje, den 16 juni 1835,

Hans Christian Hansen, der var gift med Mette Kirstine Pedersdatter,
blev formentlig samtidig, eller lidt senere, udnævnt til sognefoged
og kom som sådan i de første år til at spille rollen som den svage
øvrighedsperson, der ikke formåede at dæmme op for det uvæsen som ty
vepakket, der holdt til i Stagsted Hedehus, der kun lå nogle få hun
drede meter fra sognefogens gård, udøvede igennem flere år, og navn
lig ved de undersøgelser der fulgte efter drabet på 4 af bandens med
lemmer den 1 november 1841, kom hans svage holdning frem i dagens
lys og her er hvad retsprotokollen fortæller desangående:

Tiltalte nr.9, sognefoged i Skæve sogn, Hans Christian Hansen af Stag
sted har vedgået, hvad også iøvrigt er bestyrket under sagen, at han,
da arrestanterne Lars Jensen og Søren Jepsen henvendte dem til ham
den ommeldte aften for at få ham med på randsagning hos Barkholtærne
og Skov-Christian, vel ikke herpå vilde indlade sig, men dog under
samtalen med disse arrestanter, har udladt sig med, at det ikke var
formeget, om arrestanterne gave det skarnspak nogle prygl, da det så
var muligt, at de vilde bekende deres tyverier.
Uagtet tiltalte således var bekendt med arrestanterne Lars Jensen og
Søren Jepsens forehavende den ommeldte aften og viste endog, efter
hvad der er oplyst, havde begjært en lygte tillaans til toget hos til
talte, som imidlertid havde erklæret, at han ingen havde som dertil
var tjenlig, har tiltalte ikke blot i forhøret den 2znovember fortiet
disse omstændigheder, idet han, efter at havde forklaret om de± slags
mål, der havde fändet sted om Løverdag aften på legestuen i Langholt,
har erklæret, at han intet videre vidste til oplysning, men endog
først i forhøret den 16's.m. efter alvorlig formaning og efter af dom
meren at være gjordt bekendt med, at denne på anden måde var kommen
til kundskab om, at arrestanterne havde været hos tiltalte angående
det ommeldte randsagningstog samme aften som det blev foretaget, samt
begjært en lygte tillåns, har måtte vedgåe rigtigheden af disse om
stændigheder, men undskyldte sig med, at han ikke under det første
forhør erindrede samme. Da imidlertid sognefoged Lars Jensen(fra Hel
ium) den 6znovember var blevet arresteret, faldt det ham ind, at hans
besøg hos tiltalte den ommeldte aften var mistænkligt, men han tryk
kede sig ved uopfordret at gøre anmeldelse om det passerede for Her
redsfogden, da han herved frygtede at lægges for had blandt sognets
beboere. For det af tiltalte, navnlig i hans egenskab som sognefoged,
herved udviste lovstridige'forhold, vil han, der er 4o år gi. og in
gensinde har været tiltalt eller straffet, være at ansee med en straf,
der efter omstændighederne bliver at bestemme til fængsel på vand og
brød i 3x5 dage. •’

Hans Christian Hansen beholdte dog sognefogedposten og fik nogle år
senere besøg af den i visse kredse vellidte kronprins, sener Frederik
7., der ønskede oplysninger om det før omtalte mord. Der er ingen
tvivl om, at det'besøg styrkede sognefogdens anseelse på egnen.
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Hans Christian Hansen solgte den 22 april 1875 til sønnen Hans Chri
stian Hansen og kom på aftægt på gården:

Skøde.

Jeg underskrevne sognefoged Hans Christian Hansen tilstår hermed at
have solgt og afhændet og nu herved bortskøder til min søn Hans Chri
stian Hansen den mig efter skøde tinglæst 16 juli 1835 tilhørende
gård "Mellergård” kaldet i Stagsted i Skæve sogn, med rette til- og
underliggende, skyldsat således:
matr.nr.37 s.ø. hartk. 3 td. o skp. o fjk. 3/4 alb. gi.skat 28 rd.85
- 44a s.ø. ooo- 2 1/4-

med andel i matr.nr.45 i samme del af sognet og de på ejendommen væ
rende bygninger med mur- og sømfast tilbehør. Med gården følger der
hos og overdrages køberen den med samme værende besætning, inventa
rium, avlsredskaber, ind- og udbo.
Vederlaget for denne overdragelse er bestemt således:
1) Køberen overtager, forrenter og indfrier den på ejendommen hæften
de prioritetsgæld 5oo rd. eller
looo kr.

2) han udreder til mig og hustru en livsvarig aftægt
kapitaliseret til

175o -

3) han udreder til mine øvrige børn den sum

52oo ialt

795o kr.

Og da nu køberen for aftægten har udstedt behørig aftægtskontrakt af
dags dato på l'klasses stemplet papir og aftægtskontrakten tillige
indeholder forskrivning fra ham for ommeldte 52oo kr. til mine andre
børn, nemlig 4oo kr. til min datter Ane Marie Hansen, gift med mølle
bygger Chr.Andersen, 24oo kr. til min datter Ane Margrethe Hansen,
gift med S.C.Møller og 24oo kr. til min søn Chr.Peter Hansen, så er
jeg herved for'overdragelsen fyldestgjordt,
Den solgte ejendom, som køberen Hans Chr.Hansen nû tager i besiddel
se, skal derfor fra nu af tilhøre ham med fuldstændig ejendomsret og
med de samme’almindelige rettigheder, byrder og forpligtelser, hvor
med den har tilhørt mig. Skatter, afgifter, tiender og andre byrder,
svarer køberen for fremtiden, og det solgte forpligter jeg mig til
at hjemle ham efter loven.
Køberen respekterer den under 22 marts I860 tinglæste lejekontrakt
hvormed et stykke jord af jendommen er bortlejet.

Af hensyn til forbrugen af stemplet papir ansaættes den solgte ejen
dom til værdi 12.ooo kr, skriver tolv tusinde kroner, og det med sam
me fulgte løsøre til værdi 4ooo kr., skriver fire tusinde kroner.
Til bekræftelse med min underskrift vidnefast.

Stagsted den 2o april 1875.
H.C,Hansen

Til vitterlighed:
Simon Holdensen

N.K.Kristiansen

1 CO
2

fiftæqtskontrakt

I anledning af, at jeg underskrevne Hans Christian Hansen under dags
dato af min fader sognefoged Hans Christian Hansen af Stagsted i Skæ
ve sogn har erholdt skøde på gården ”Mellergård” i bemeldte Stagsted,
med tiil- og underliggende, skyldsat således, matr.nr. eet., erkender
jeg hermed at være forpligtet til at udrede til bemeldte min fader
og moder Plette Kirstine Pedersdatter en livsvarig aftægt, der nærmere
bestemmes således:

1.
Til fri beboelse for nævnte mine forældre, indretter jeg de 5 østlig
ste fag af gården våningshus til en særskildt lejlighed, bestående af
stue, sovekammer, gang, køkken, bryggers, mælkekammer, spisekammer,
skorsten, bageovn og grubekedel eller gryde, samt vask og vaskebord.
Loftsrummet over 4 fag fra øster ende aflukkes, forsynes med opgang
og overlades aftægtstagerne til afbenyttelse. Opgangen skal være fra
køkkenet eller Bryggerset. Beboelseslejligheden udstyres iøvrigt i
enhver henseende på forsvarlig og passende måde og den holdes sted
se af mig eller mulig efterkommende ejer i god stand både ud- og
indvendig. Den skal være færdig til 1 maj d.å.

2.
Til aftægtstagernes underholdning sålænge de lever er jeg eller mu
ligt efterfølgende ejer af gården forpligtet til at levere aftægtstegerne i gode og forsvarlige varer, følgende: aårlig 4^- tønde rug,
3 tønder byg og 4 skæpper bygmalt, rug og bÿg med halvdelen hverts
års 1 maj og 1 november., malt hvert aars 1 december, stedse forud,
i rede penge årlig 48 kroner, der betales med 4 kroner den første i
hver måned, ligeledes forud, indvidere betales lo kroner hvert års
1 oktober til hør eller tvist! leverer hvert års mortensdag den an
den ko som kælver, hvis det ikke er en kvieko, men i dette tilfælde
den der kælver næstefter, til aftægtstagernes uindskrænkede afbenyt
telse og ligeledes i den samme orden en som kælver i marts eller
april måned hvert år, og da ophører afbenyttelsen af den første.
Arlig græsses og fodrer jeg for aftægtstagerne 2 får med yngel lig
med mine egne får, og indtræffer det tilfælde, at disse får noget
åir kun får et lam, da leverer jeg aftægtstagerne et lam till hvert
års mikkelsdag leverer jeg aftægtstagerne et klippet lam, hvilket
det står dem frit for selv at udtage af min fåreflok næstefter 2!
til hvert års jul leverer jeg aftægtsfolkene to fedede tamme gæs og
i hvert års november eller december måned 4 lispund flæsk, der skal
være frisk og godt og tages fra forreste ende af grisen! hvert års
mikkelsdag leverer jeg aftægtstagerne 1 snese Bergensfisk eller klip
fisk, 1 skæppe salt og
lispund tørret ost, til hvert års jul le
verer jeg 4 pund svinefedt og indvidere til hvert ård mikkelsdag lo
pund forsvarlig afsmeltet fåretalg, i hvert års oktober måned leve
rer jeg aftægtstagerne 2 tønder sunde kartofler og af æg leverer jeg
til hvert åre påske 2 snese, til hvert års St. Hansdag 2 snese og
hvert års mikkelsdag 2 snese, i den almindelige tørvebjergningstid
leverer jeg aftægtstagerne årlig 16.ooo skriver seksten tusinde Styk
ker knobtørv, som skulle være skåren i gårdens nordre sig, tørvene
leveres i almindelig størrelse og i god tør tülstand og de skulle
ved min foranstaltning indbæres i mit tørvehus, hvortil aftægtstager
ne følgelig er given fornøden adgang.

181
3

3
Den nordre halvdel af den østre have skal kvit og uhindret benyttes
af aftægtstagerne efter forgodtbefindende og så længe de lever og
leveres dem hvert år til deres del af haven den fornødne gødning på
forlangende.

O

4.

Aftægtstagernes korn er jeg forpligtet til på forlangende at besørge
til og fra mølle, ligesom jeg også er forpligtet til på anfordring
at bage og brygge for dem på forsvarlig måde, såvelsom også at be
sørge deres vask.

5.
Aftægtstagerne indrømmes fri og uhindret passage i og udenfor går
den og adgang til kostalden til enhver tid, ligesom de også have fri
og uhindret afbenyttelse af og færdsel till gårdens brønd.
6.
Jeg er forpligtet til at give aftægtstagerne fri befordring med går- CD
dens bedste heste og vogn tre gange om året til rejser på miles af
stand. I sygdomstilfælde og alderdomstilfælde giver jeg aftægtstager
ne al fornøden omhyggelig pleje og opvartning og jeg er forpligtet
til i påkommende tilfælde at hente lægen til dem og hjemkøre denne.

Ved aftægtstagernes dødelige afgang bekoster jeg deres jordefærd på
en efter vores stilling passende og anstændig måde.
7.

Såsnart aftægtstagerne bliver tilsinds at indflytte i aftægtsboligen
er de berettiget til at udtage, foruden følgelig deres gangklæder og
redskaber, 2 sengsklæder og andet indbo og redskaber, som de måtte
ønske og skønnes at have brug for. Disse
genstande falder tilbage
til mig ved deres død med undtagelse af gangklæder.'og linned, som de
les således! at hvad der er min faders tilfalder hans sønner til de
ling og hvad der er min moders tilfalder døttrene til deling.
O

8.

Når en af aftægtstagerne ved døden afgår, da bortfalder en trediedel af aftægten med undtagelse af ildebrændsel og talg. Det lam,
der årlig skal leveres, bliver ligeledes uforandret. Derimod bort
falder endvidere i dette tilfælde det ene får at fodre og græsse med
dets yngel og den ene gås. Med hensyn til malkning af køerne, når en
af aftægtstagerne er afgået ved døden, bestemmes, at aftægtstageren
da malker i 2 dage, aftægtsyderen derpå den 3die dag, og så fremde
les.

9.
Skulde aftægtstfolkene få i sinde at fraflytte aftægtsboligen skal
aftægtsyderen i stedet for aftægten, være forpligtet til at betale
til hver af aftægtstagerne den sum 16o kr,, skriver et hundre og
tredsindstyve kroner årlig, altså for dem begge 32o kroner årlig.
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Beløbet betales på aftægtstagernes eller aftægtstagerens bopæl ska
desløst med 4o kroner denl januar, 4o kroner den 1 april, 4o kro
ner den 1 juli og 4o kroner den 1 oktober for hver af aftægtstager
ne.
Aftægtens kapitalværdi bliver således ifølge ovenstående årlig 32o
kr., eller for 5 år 16oo kr. og når hertil lægges for boligens ind
retning 5o kroner og for begravelserne loo kroner, bliver kapital
værdien i det heles 175o kroner.

lo.

Endvidere erkender jeg underskrevne aftægtsyder Hans Christian Han
sen at være forpligtet til at udbetale til min søster Ane Marie Han
sen, gift med møllebygger Christen Andersen den sum
4oo kr.
skriver fire hundrede kroner
min søster Ane Margrethe Hansen, gift med S.C.V. Møller
af Estrup den sum

24oo -

og min broder Christian Peter Hansen(fuldmyndig ) den sum

24oo - i

eller ialt

52oo kr

Disse summer udbetales senest i december termin dette år uden opsi
gelse. Bliver de udbetalt i førstkommende juni termin svarer jeg ik
ke renter af beløbene, men sker udbetalingen først i december ter
min d.å« da svarer jeg renter af beløbene fra juni termin d.å. at
regne med 4 % p.a.

11.
Den foranførte aftægt skal tfil udredeis af mig og eventuelle efter
mand hæfte på den mig tilskødede ejendom med bygninger, assuranse,
mur- og sømfast tilbehør, avl, afgrøde og gødning, besætning, inven
tarium og sammes assurancesummer, med prioritet næstefter 6ooo kr.,
der kunne forrentes med 5 % p.a. og udbetalingerne efter post lo
skulle hæfte på samme ejendom og ejendele med prioritet efter aftæg
ten og bemeldte 6ooo kr.

Denne kontrakt bliver således at tinglæse som pantebrev for aftægten
og.som pantebrev for.bemeldte udbetalinger.
Det bemærkes,at et stykke jord af ejendommen er bortlejet ved kon
trakt tinglæst 22 marts I860.
12.

I søgsmålstilfælde er køberen underkastet den hurtige retsforfølg
ning efter frd. 25 januar 1828.

Jeg sognefoged H.Chr.Hansen erklærer mig enig i den kontrakts ind
hold.
Det bemærkes, at samtlige aftægtspræstationer stedse skulle leveres
forud.

Således indgået bekræftes med vore underskrifter vidnefast.
Stagsted den 2o april 1875.

H,C.Hansen

H.C.Hansen

Til vitterlighed:
Simon Holdensen

N.K.Kristiansen

183

Hans Chr.Hansen købte jord til den 28 august 1884 og 2 september 1886
og ejendommen bestod efterhånden af matr.nr. 37 44a 49 44d 48 47 46
5o.
Hans Chr.Hansen solgte den 15 oktober 19o9, skødet tinglyst 17 febru
ar 191o til gårdejer Jens Bentsen fra Dronninglund for 31.5oo kr.,
der den 28 september 1911 frasolgte parcellerne 37i 37d 37c til-omkringliggende ejendomme og solgte den 11 januar 1912 til sønnen Jens
Bentsen for 3o.ooo kr., iberegnet aftægt.
Jens Bentsen solgte den 14 marts samme år til gårdejer Niels Jensen
Frandsen fra Hellevad for 31.ooo kr. og købte derefter Karmisholt
6>amle Skole, men havde forinden solgt parcellen 37g til Emil Philipsen,-Karmisholt gi. Skole for looo kr. og matr.nr.37b til Hans Chr.
Hansen, Stagsted Hedehus for 128o kr.43 øre.

Jens Bentsen havde beholt parcellerne 37h 44a 44d 46 47 48 49 5o 51
52 53 og solgte den 9 januar 1913 disse til LI. Topheden for 125o kr.
3o øre.
Niels Jensen Frandsen solgte den 29 juli 1915 til gårdejer Jens Chri
stiansen, Store Karmisholt for 4o.ooo kr. og købte derefter Lille
Brønden.
Jens Christiansen købte den 17 februar 1916 parcellen 37g for 3oo kr.
og matr.nr.36L fra Vestergård for 9ooo kr. og mageskiftede den 8 ja
nuar 192o parcellen 38i med Vestergård og får 36t i stedet, værdi
4ooo kr., købte den 3 juni 192o parcellerne 26x 37d fra Lykkesholm
6r 2884 kr. og den 25 august 1921 købte han parcellerne 13p 12c 26ø
af den tidligere ejer Jens Bentsen, der nu ejede ejendommen matr.nr.
13a Vestergårdens Fjerding i Voer sogn, for 7ooo kr. og solgte den
9 februar 1922 til gårdejer Anders Chr.Jensen, Hørtil i Hellevad sogn
ved følgende sålydende skøde:

O

Skøde.

Underskrevne gårdejer Jens Christiansen, Mellergård, Stagsted, sæl
ger, skøder og endelig overdrager herved tik gårdejer Anders Chr.
Jensen, Hørtil, Hellevad, den mig ifølge tinglæste adkomster tilhø
rende ejendom i Skæve sogn, skyldsat under:
matr.nr.37a sydøstlig
-36L- 36k - 36t 26x - 27d - 37g -

del,
-

hßrtk.
-

2 td. o skp. 1 fjk. 2
3/4 alb.
0-2o1
1/2 o-o-l-o
O-2-1-O
o-ooo
1/2 o-o113/4o-o-o2
-

Under overdragelsen er indbefattet de på ejendommen værende bygnin
ger med mur- og nagelfast tilbehør, derunder kakkelovne, komfur og
indmurede kedel, besætning, udbo og inventarium, avl og afgrøde, så
ledes at sælgeren ved sin bortflytning udover sit private indbo kun
medtager 3 heste, 4 køer, 2 jumber og 1 tærskemaskine. Andel og over
skud i slagteriet medfølger ikke i overdragelsen, derimod overskudet
i mejeriet.

Overtagelsen finder sted samtidig hermed, og står det solgte for
fremtiden for køberens regning og risiko i enhver henseende, i ilds
vådetilfælde mod regres til forsikringssummerne til anordningsmæssig
anvendelse.
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Skatter og afgifter, der fra og med l'ds. som skæringsdag går af det
solgte, udreder køberen. Omkostningerne ved nærværende?handel er fæl
les.
Købesummen, der er bestemt til 9o.ooo kr., gentager niti tusinde kro
ner, berigtiges ved, at køberen overtager og tilsvarer samt fra l'ds.
som skæringsdag forrenter og afdrager de i ejendommen med statutmæssieg forpligtelser og solidarisk ansvar samt til forhøjet rente inde
stående prioriteter:

Landkreditforeningen
kr.
41.4oo.oo
Land Hypothekforeningen
9.4oo.oo
Reservefondsandele og de amortiserede beløb kommer
køberen tilgode. Sælgeren bærer omkostningerne og ....
kurstabet ved hypotekforeningslånet. Køberen udre
der fremtidige forfaldne extraordinære reservefunds 
indskud.
Restkøbesummen
39.2oo.oo
er berigtiget på aftalt måde
_______________

kr. 9o.ooo.oo

For vanhjemmel indestås. Ejendommen overdrages medAde samme rettig
heder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt mig, i hvilken hen
seende bemærkes, at tiende udredes, at forskellige ejere af parcel
len har ret til vej på Lykkesholm ifølge skøder, læst 9/1 19o8 og
28/1 19o9, at der påhviler forpligtelse for matr.nr.27d til at del
tage i mø.lledæmningens vedligeholdelse, og at der den 21'september
1911 er læst deklaration fra Jens Bentsen, hvorefter matr.nr.37b
37d 37e 37a 37f(og andel i matr.nr.45) 44d 46 47 og 48 skal tåles
forskellige på parcellerne udlagte nærmere betegnede veje til for
del for hverandre og de øvrige parceller.
På tro og love erklæres, at værdien af den faste ejendom andrager
5o.ooo kr.
Til bekræftelse under vore hænder vidnefast.

Flauenskjold den 3 februar 1922.
Som køber:

Som sælger:

finders Chr.Jensen

Jens Kristiansen

Til vitterlighed:
Rømer

E.Carlsen

Vurderingssum til ejendomsskyld 38.ooo kr. 4'alm. vurdering.
restancer af amtstueskatter.

Ingen

Hjørring Amtstue, den 6'februar 1922.

Chr.Riis. est.
Retsanmærkning: Ejendommen er yderligere end anført behæftet med ska
desløsbrev for 20.000 kr.

Anders Chr.Jensen født i Ørum sogn den 24 juli 1876 og Lise Marie
Hansen, født i Dronninglund sogn den 7 juli 1872, gift i Hellevad
Kirke den 22 maj 19oo.

Chr.Jensen solgte den 15 juni 1922 parcellerne 25p 28c s.ø. til hus
ejer Mikkel Laurits Nielsen, Hørtil, for 18oo kr. og solgte den 11
december 1938! skødet tinglyst 5 september 1939 til Svend Aage Hede
gård. Der medfulgte en besætning på 5 heste, 22 køer, lo ungkreatu
rer og 2o svin.
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Svend Aage Hedegård er født den 3o oktober 191o i Voer sogn, søn
af Anders Hedegård og gift med Ellen Hedegård, der er født Sømen
sen, den 22 april 1913 i Dronninglund, datter af overlæge ved Dron
ninglud Sygehus, Johan Peter Engenius Sørensen.

Svend Aage Hedegård solgte den 17 matts’1981 til Poul Erik Nielsen.

Sillebak
matr.nr.38d mfl.
Hans Christiansen købte den 11 august 1853 og solgte den 15 juni
1866 til Jens Chr.Nielsen, hartkorn 6 skp. o fjk. 3/4 alb. gi.skat
52 sk.

Jens Chr,Nielsen solgte den 11 januar 1877 til Thomas Chr.Larsen,
der den 18 juni 1891 solgte til Niels Peter Christensen, der den 3o
september 1915 solgte til sønnen Christen Christensen for 26.5oo kr.
iberegnet aftægt.
Christen Christensen solgte den 1 oktober 1953 til Hans Christensen,
skifterets adkomst for Else Bro Christensen 29 september 1986, der
s.d. solgte til Richard T.Sørensen.
38d
9.7740 m^
38e 15.726o —
28c
288 25p
7561 -

Andreas Sørensen solgte den 1 maj 19o2-15 lejeretten til et jord
stykke fra 38d, og et af ham opført hus, til Ole Chr,Jensen for 24o
kr.
Christen Mikkelsen solgte den 18.12.1913-1821 brugsretten og huset
til Niels Chr.Christensen for 3oo kr., der dem 28.1.1915-2o31 solg
te til Jens Larsen for 25o kr.
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Lille Topheden
Matr.nr,38c s.ø.
Christen Christiansen købte parcellen fra gården Øster Mellergård
den 3o december 1852, skødet tinglyst 11 august 1853, 38c af hart
korn 3 skp, o fjk, 1£ alb., 24bc 1 alb,, samlet gi. skat 2 rd, 74
sk., bortlejer den 11 januar 1866 et hus beliggende i Bollebak, matr.
nr.27bc til Herman Marinus Sørensen for 5o år.
Christen Christiansen solgte den 19 august 1875 til Jens Christian
Christiansen, forhen Lausig, for 4ooo kr,, der medfulgte 1 ko, 1 får,
1 lam og kakkelovnen.

Jens Christian Christiansen solgte den 24 september 1885 til Peder
Chr.Poulsen, Bollehøj, for 4o25 kr., der den 15 december 1887 solg
te til Jens Jensen af Togårde for 4o5o kr,, der den 18 april 1891
solgte til Christen Jensen af Vesterskov for 43oo kr., der den 3o
april s.å. solgte til Jens Peter Poulsen af Kjærsgård for 41oo kr.,
der den 24 oktober s.å, solgte til den tidligere ejer Jens Jensen
for 37oo kr., der samtidig mageskiftede med Jens Christian Thomsen
fra Ørum, der den 9 januar 1896 solgte til Laurits Chr,Hansen af
Lousighus for 4285 kr,, der den 9 januar 1913 købte parcellerne matr.
nr. 37h 44a 44d 46 47 48 49 5o 51 52 53 fra Mellergård for 2oo kr,
pr, tønde land = 125o kr,3o øre og solgte den 3 juni 1915 til Ejnar
Albinus Christiansen fra Karmisholt, for 19«iooo kr.
Chr,Andersen og Anton Nielsen solgte den 15 september 1948 til Kri
sten Pedersen, der den 19 december 1958 solgte til Knud Richardt
Andersen,
Stagstedvej 4

Stagstedvej 8

matr.nr.38g
Christen Sørensen købte den 12 februar 1863 og solgte den 15 juli
1869 til Christen Larsen af Hytterhuset for 9oo rd. matr.nr.38g 44d
s.ø. 24bd s.v. og solgte den 3 juli 1873 til Christen Andersen, der
den 3 april 1884 solgte til skomager Jens Pedersen fra Iskov for 3ooo
kr., der døde den 29 april 189o og enken Maren Andersen fik lyst ad
komst den 4 november 1897 og solgte samme dag til ungkarl Jens Peter
Sørensen af Vesterskov for 425o kr., der medfulgte 3 køer, 1 kalv,
1 får, 1 lam, 3 grise og lidt indbo,

Jens Peter Sørensen solgte den 17 april 19o2 til Jacob Chr.Christen
sen, Aaboldshede for 5ooo kr.
Sigurd Jensen, Sollehøj købte og efter at havde lagt det meste af
jorden til Bollehøj, solgte han den 26 juli 1976 til Poul Poulsen.
38g 2442 m^
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Stagstedvej 12
matr.nr.38k
Lærer Niels Jepsen købte parcellen fra Mellergård den 22 maj 1919
for 18oo kr. og solgte den 27 maj 1937 til Niels Chr.Sørensen Niel
se m. .

38k 1.4130 m2

Stagstedvej 13
matr.nr.38f

Niels Chr.Nielsen solgte den 9 august 1923 til umyndiggjordte Lars
Peter Steffensen, Bollebak, for 32oo kr., ved lærer Niels Jepsen
som værge, solgte den 5 marts 1925 til datteren Sofie Steffensen
for 3ooo kr, der var lig med aftægtens kapitalværdi.
Jens Kristiansen solgte den 28 marts 1974 til Jens Winther Jensen,
der? den 7 juni 1885 solgte til Per Møller.

Stagstedvej 9
matr.nr.38L
Edmund Svendsen solgte den 16 juni 1967 til Ejvind Pedersen.
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ØSTERGÅRD

matr.nr.39a s.ø. mfl
Peder Christensen, der uar gift med Ane Margrethe Christensdatter,
købte gården til selueje den 16 juli 1835 af Carsteij Andreas Færch,
Knudseje og solgte den 27 september 1849 til sønnen Jens Christian
Pedersen, der den 11 august 1853 købte ejendommen Ø.Mellergård, ioiatr.
nr.38a af Christian Hansen, der uar gift med Dorthe Christensdatter,
der kom på aftægt, huor Chr.Hansen døde den 1 maj 1877. De 2 ejen
domme bleu herefter sammenlagte og stod i hartkorn til 4 td. 6 skp.
2 fjk. 2-£ alb. og gammel skatten uar 33 rd. 51 sk.

Jens Christian Pedersen solgte den 3o juli 1863 til Hans Christen
sen, der den 29 juni 1876 bortlejer et ejendommen underliggende styk
ke gadejord til kludesamler Christen Lafcsen for 36 år for 12 kr. år
lig, en på ejendommen uærende bygning tilhører lejeren, grænser mod
Bertel Jensens ejendom på Stagsted hede og imod syd mod uejen som
fører fra Gårdsholt til Stagsted og imod uest og nord imod min øurige ejendom, i østre side 79 faun, i søndre side 51 faun, i uestre
side 55 faun og nordre side 6o faun.
Hans Christensen solgte den 27 juni 1882 til broderen Bertel Christen
sen for 28.400 kr. og ouertog derefter St. Nejsum. Enken Maren Kir
stine Christensdatter adkomst ued mageskiftebrev 8 maj 1884 og giftedeesig den 2 maj s.å. med ungkarl Kristen Godiksen Sørensen, en
søn fra Langholt, der fik vielsesattesten tinglyst som adkomst 29
maj s.å.
Kristen Godiksen Sørensen uar sognerådsformand i en længere årrække
og ligeledes uurderingsmand for kreditforeningen. Maren Kirstine
Sørensen, født Christensdatter døde den 14 maj 19o9. Kristen Godik
sen Sørensen solgte den 13 juli 1916 til stedsønnen grd. Bertel Jen
sen, Vesterskou for 5o.ooo kr., det drejede sig om matr.nr.39a 38a
38c 44e 54 55, ca. 112 tdl., der medfulgte 6 heste, 24 køer, 2o ungkratûrer, 2o suin og 4 får.
Kristen Godiksen Sørensen opførte der
efter villa ”Østergård” i Brønden by.

Bertel Jensen uar født den 2 nouember 1878 på Bøgeskouhale i Voer
sogn, søn af Jens Chr.Jensen og gift med Anna Sofie Jensen, født
Sørensen, født den 9 nouember 1889 i Brøndens Kro, dtfetter af kroejer
Mads Godiksen Larsen Sørensen.
Bertel Jensen solgte den 8 august 1918 parcellen 24ad s.v. til skov
rider Søren Jensen, Topheden, for 1316 kr.85 øre eller loo kr. pr.
tønde land.
Bertel Jensen døde den 7 juni 1936 og enken Anna Sofie Jensen drev
herefter gården til hun den 2o maj 1958 solgte til sønnen Orla Øster
gård Jensen,
Orla Østergård Jensen er født på gården den 1 september 1924 og gift
med Esther Tscherning Andersen, der er født den 29 september 1929 i
Egeværkstedet, datter af Frederik Tscherning Andersen.
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matr.nr.39h mfl.

Jens Chr.Christensen købte den 22 juni 1871, efter hvis død enken
Ane Johanne Nielsen fik adkpmst 27 august 1885 og solgte den 24
marts 1887 til svigersønnen Chr.Nielsen for 1915 kr., iberegnet af
tægt. Chr.Nielsen købte jord til 12.7,1894, 18.11.1897 og 27.11.19o2.

c

Mathilde Høgh solgte den 25 september 1953 til Jens Nielsen.

Staqstedhedevej 9
matr.nr.39f mfl.

Villads Nielsen købte den 14 juni 1875 og døde den 7 maj 1891, enken
Ane Christensen solgte den 23 november 1893 til plejedatteren Vilhel—
mine Nielsen for gælden 6oo kr. og lidt aftægt. Enken Ane Christen
sen døde i Flauenskjold den 17 marts 1899,

ViUnelmine Nielsen blev dén 2o oktober 1893 gift med ungkarl Hans
Q
Chr.Hansen af Svinhaven, der den 24 august 1899 fik vielsesattesten
tinglyst som adkomst og solgte s.d. til Lars Marinus Sørensen for
looo kr., der den 17 maj 19oo solgte til Ole Chr.Jensen af Solholt
for 145o kr., der den 1 maj 19o2 solgte til Andrea Sørensen, der den
7 maj 19o3 solgte til husmand Jens Peter Larsen, Stagsted hede for
138o kr., der medfulgte 5 td. havre, 2 td. kartofler, 1 sortbroget
ko, 2 mejeritransportspande, en mælkesi, 1 svinetønde, 1 sæk kalk og
16 granspir.

Tvangsauktion 26 september 19o6 og overtaget af kreditforeningen,
der den 3 februar 191o solgte til Andrea Sørensen for 12oo kr,
Anders Chr,Madsen købte den 16 september 1915 og solgte den;16 janu
ar 1919 til Otto Kiel, Brønden, for 6ooo kr«, der den 17 juni 192o
solgte til Niels Peter Christensen for 7ooo kr.

Emil Nielsen solgte den 18 maj 1977 til Henning Nielsen, der den 4
november 1982 solgte til Ninna E.Kristensen, der den 6 juli 1984
solgte til Søren Arentsen.
39f
39i
39k

2
2.2546 mz
1.2690 8.1610 -

'

(
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Krathuset

matr.nr.4o s.ø. mfl.
Gårdejer Bertel Christensen, Bøgeskovhale, købte den 18 januar 1883,
skødet tinglyst 26 april s.å., se 29.7.1897-1, matr.nr.4o 1 skp. 3
fjk. 2? alb. og 44b 3 skp. 1 fjk. 1 3/4 alb. og solgte den 14 april
19o4-32 til sognerådsformand og gårdejer K.G.Sørensen, Østergård,
for 5ooo kr.

Birkebo

matr;nr.39e
Birkebo var tidligere kaldet Østergårdshus..Arbejdsmand Niels Peter
Christensen købte fra Østergård^den 15 januar 19o3 for 2ooo kr. og
solgte den 17 juni 192o til Jens Engelbrecht Pedersen fra Hugdrup
for 65oo kr. Hartkorn 3 fjk, 1 alb. gi. skat 71 sk.

Jens Engelbrecht Pedersen solgte den 29 december 1921 til Laurits
Chr,Thomsen og fra ham kom ejendommen den 9 december 1936 ved auk
tionsskøde til Olga Thomsen, der den 5 december 196o solgte til
Kaj Pedersen.

Stagstedhedevej 8
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Staqsted Hedehus

matr.nr.41 s.ø. mfl.
Matr.nr.41 42 og 43 havde tilsammen af hartkorn 2 skp. 2 fjk. 1£
alb. nr.43 er Hospitalet.

Lars Christensen købte den 23 oktober 1856, et på stedet opført sme
dehus på 6 fag, hvoraf de 3 fag er belagt med loft, med smedeblæse
bælg, 2 ambolte og andre smederedskaber, se afl. 27.6,1878.
Jens Chr.Larsen købte den 21 eller 27 juni 1878. Jens Simonsen købte
den: 31 august 1882 og solgte den 13 august 1885 til husmand Christen
Pedersen Møller af Clausholm for 32oo kr. og købte derefter Møllers
ejendom.

Christen Pedersen Møller solgte den 4 februar 1886 til Christian Jen
sen,Mølbak for 56oo kr., der den 12 juni 189o solgte til Gregorius
Pedersen fra Tårs for 24oo kr., se 5.3.1896-16, nu også 44r og 51.
Gregorius Pedersen, der nu var landpost, solgte den 3 marts 19o4 til
Jens Chr,Jensen fra Dybvad for 29oo kr., der medfulgte 1 ko, 1 gris,
3 høns, 4 gæs og enkelte mindre genstande, samt en sort kvie.
Jens Clmr.Jensen solgte den 5 oktober 19o5 til Hans Chr.Hansen, LI.
Birket, for 397o kr., der den 14 marts 1912 købte parællen 37b fra
Mellergård for 128o kr.43 øre og solgte den 4 april 1918 til husejer
Niels Ludvig Jeppesen, Stagsted mark, for 13.ooo kr., der den 14 fe
bruar 1933 solgte til sønnen Arne Jeppesen, der den 15 februar 1978
solgte til Bjarne Pedersen, der den 3o marts samme år solgte til Sø
ren Østergård Jensen.

Matr.nr.41bL;

Historisk Samfund i Vendsyssel fra Arne Jeppesen.

43 m

2

SPANHEDEN SKOLE
matr.nr.1 syd-vestl.
Skæve kommune solgte den lo januar 19ol til Jens Peter Simonsen af
Svinhaven for 35oo kr., overtagelsen havde forlængst fundet sted,
hartkorn 1 skp. 1 fjk. 2 alb., uden gi. skat.

Jens Peter Simonsen mageskiftede den 27 maj 19o9 med Magnus Chr. An
dersen, Sønder Ørvad. Skolen var ansat til 7ooo kr. og Srd. Ørvad
til 13.000 kr.

Magnus Chr.Andersen mageskiftede den 4 august 191o med karetmager
Christen Michael Christensen, Flauenskjold, der medfulgte 2 køer,
1 plov, 1 kassebør, 1 hakkelsmaskine, 1 harve, 1 le, 1 skovl og 1
greb.
Christen Michael Christensen købte den 3 juni 192o parcellerne 25h
s.ø. 2b 3b s.v. fra Lykkesholm for 3163 kr.

Lars Chr.Nyholm solgte den 29 december 1954 til Manfred Severin Ny
holm, der den 15 marts 1978 solgte til Jytte Annie Kristensen og
Åse Friis, der den 8 september 1986 solgte til Birger Skovholm og
Susanne Skovholm.
1 5.0754 m2
2h 5.5535 2f
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STORE

SPÂNHEDEN

matr.nr.2a syd-vestl.
Store Spånheden blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 2 td.
4 skp. 2 fjk. 1’3/4 alb. og gammel skatten var 17 rri. 9o sk.

Hans Sørensen, der var gift med Margrethe Nielsdatter, købte den 2
april 1846 og solgte den 16 april 1885 til svigersønnen Lars Chr.
Jensen, Lille Spånheden for lo.ooo kr.+ aftægt, værdien på gården
blev af hensyn til•stempling sat til 15,ooo kr.
Lars Chr.Jensen lagde LI.Spånheden til Store Spånheden og solgte den
22 marts 19o6 parcellen 2c til Christen Larsen, Føltvedhus til sam
menlægning, for 8oo kr.

Lars Chr.Jensen solgte den 23 februar 1922 til sine 2 døtre, Johanne
Jørgine Jensen og Gertrud Tovline Jensen for 72.ooo kr«, dér berigtiges ved at køberne betaler deres søskende, Hans Jensen, Lykkeholm
og Elisabeth Margrethe Jensen i ægteskab med grd. Hansen, Hjulskov
og søskendebørn tilsammen 24.ooo kr. og aftægt til sælgeren og hans
hustru, Ane Marie Jensen, født Hansen, og resten for at giveafkald
på mørdrene og fædrene arv, og dels ved at kvittere for den dem til
kommende løn.

Auktionsskøde fra Carl Verner Rasmussen til Ejler Overgård Christen
sen den 15 januar 1971.
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Matr«nr.2b 3b
Lars Chr.Jensen, Store Spånheden, solgte den 16 april 19o3 parcel
lerne til Lars Jensen, der havde i leje, for 5o kr.
Ane Kirstine
Jensen*'solgte* den 18 april 1918 til grd. Mårtin Alfred Chr.Morten
sen,, Lykkesholm for lo5o kr,, se skolen.

M;Vestergård Jacobsen solgte den 23 oktober 1973 til C.J.Haldbjerg
Carlsen og Gerda Haldbjerg, tier.den*17 oktober 1977 solgte til Fer
dinand Skipper, der*den 16*januar 198o solgte til Hanne Christensen
og Bertel Torup.

Matr« nr.2m
Th.Rasmussen solgte den 9 maj 196o til Svend Age Rothmann, adkomst
for Ruth Emilie Rothmann 26 april 1984, der s.d. solgte tilSøren Pe
dersen.

2m 12oo m

2
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LILLE

SPÂNHE D^E N

matr.nr.3 syd-vesti.
Lille Spånheden blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 td.
5 skp. o fjk. 3/4 alb. og gammel skatten var 5 rd. 82 sk.
Niels Mikkelsen, der var gift med Dorthe Pedersdatter, besad gården
fra omkring 184o, men om det var som fæeter det første stykke tid er
usikkert. Han solgte den 12 juni 1866, skødet tinglyst 6 september
s.å. til sønnen Michael Peter Nielsen, der samtidig solgte matr.nr.
24b til Niels Madsen, Tuen, der støder op til Stagsted Skov, med hus.
Michael Peter Nielsen solgte den 27 juni 1867 til Otto Chr.Christen
sen for 255o rd.
Otto Chr.Christensen solgte den 4 juli 1872 til Ole Christian Ander
sen fra Øster Brønderslev for 355o rd., der den 8 augyst s.å, solg
te til Lars Christian Jensen fra Landvad for 355o rd.

Lars Chr.Jensen købte den 16 april 1885 Store Spånheden af sin svi
gerfader og sammenlagde de 2 gårde.
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ØSTE R

STENSHOLT

matr.nr.4a s.v.
Øster Stensholt var fæstegård under Dybvad Hovedgård og var fra be
gyndelsen af forrige århundre fæste af Christen Knudsen, der var
født i Hallund sogn i 1778 og gift med Karen Nielsdatter, der var
født i Skæve sogn i 177o. Sønnen Niels Chr.Christensen, der var født
i 18o8, købte gården til selveje pr. købekontrakt af 4 december 1852,
med ret til at fordre skøde for 5oo rd.
Niels Chr.Nielsen døde den 1 august 1869 og manglede da stadig at
betale 2oo rd. Enken Ane Marie Hansdatter skiftede den 17 marts 187o
og erholdte retten til skødet den 27 juli 1871-10 og var da bleven
gift med ungkart Lars Larsen fra Nr.Uttrup, der fik vielsesattesten
tinglyst som adkomst s.d., hartkorn 5 skp. 3 fjk. 1/4 alb. uden gi.
skat.

Ane Marie Hansdatter døde den 25 marts 188o, der var 7 børn i ægte
skabet, skifte 2o maj 188o-7.
Lars Larsen solgte den 15 april 19o9 til sønnen Anton Chr.Larsen
for prioritetsgælden 33oo kr. og aftægt, der blev kapitalliseret til
looo kr.

Senere blev Peter Andersen ejer, men her har jeg ikke set noget skø
de fra denne handel, Han solgte den 19 oktober 1922 til fhv. grd.
Jens Bentsen, Flauenskjold for 26.7oo kr. og flyttede til Hedelund
i Hjallerup, men Jens Bentsen døde inden skødet blev udstedt og døds
boet solgte den 3 januar 1924-28o8 til fhv. boelsmand Jens Peter Pe
dersen, Nyborg, for 28.5oo kr., der den 19 marts 1925 solgte til
Chr.Peter Andersen, Hejselt mark for 29.ooo kr. og købte dennes ejen
dom.
Senere blev Peter Hansen ejer og solgte i 1938 til Chr.Rasmussen, der
var født i en anden Stensholtgård matr.nr.6, den 3 juli 1912, søn af
Berthel Rasmussen og gift med Ingeborg Rasmussen, født Pedersen, født
7 marts 1913 i Bolleskov, datter af Jens Peter Pedersen, Mellergård
i Hugdrup.

Chr.Rasmussen solgte

den 17 april 1972 til Niels Chr.Christiansen.

4a 19.4590 m2
Svinehavevej 144

Vesterskovhus

matr.nr.4b mfl.
Anna Lise Jensen solgte den 23 september 197o til Poul Erik Bro Jen
sen.

Svinehavevej 38

4b 10.3641 m2
22a 11.8526 - Vestergård, Voer sogn
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S T E I S H O L T

matr.nr.5
Peter Gjedde af Skovmølle købte ejendommen af godsejer Winkel, Dyb
vad Hovedgård den 22 januar 1885-3o for 175o kr., men skal respek
tere fæsteren Jørgen Pedersens fæsterettigheder i alle måder. Hart
korn 3 skp. 1 fjk. o alb., uden gi. skat.
Peter Gjedde mageskifter den 13 august 1891 med Lars Jensen fra Ål
borg, også Skovmølle i Vestergårdens fjerding, der den 3o januar 1896
solgte til Peder Chr.Jørgensen af Lausig for 2475 kr.
Som vi kan se af det følgende, drev Peder Chr.Jørgensen foruden land
bruget, også en slags træfabrikations virksomhed. Den 25 marts 19ol,
se 18 april s.å. gjorde handelsfirmaet Winther & Andersen i Brønder
slev udlæg for det beskedne beløb 15o kr., men med påløbne omkost
ninger så beløbet sådant ud:
Hovedstolen efter dommen
Renter til dato
Udskrift med forkyndelse
Sags- og inkassoomkostninger
Befordring og rejseudgifter
Salær for mødet
Forretningens bekostning

Ialt

15o
5
1
21
lo
12
8

kr.oo
lo
- o9
75
- oo
oo
- 52

2o8 kr. 46 øre

39 stk. kæpstokke
lo kr.oo
1 jernplov
5
oo
affaldsbrænde
oo
1
26 stk. bøgefavnklodser
lo - oo
12 sæder til malkestole
oo
1
oo
1 arbejdsvogn
2o
1 brun 8 år gammel hest
3oo
oo
1 hvidt får
2o - oo
1 hvid ged
lo
oo
2o påbegyndte klaptræer
2 - oo
forskelligt råmatriale af træ
3 - oo
1 firkantet bord
oo
2
1 lommeuhr
4 - oo
1 lille skab
2 - oo
1 lampe
oo
2
3 stakke affaldsbrænde
1 - oo
4 større stk.elletræ
1 - oo
5 - oo
1 dynge asketræ
12 hoveder til tøjrekøller
1 - oo
1 dynge affaldsbrænde
oo
2
11 skæpper rug
lo - 00
1 sortbroget ko, lo år gi.
5o - oo
1 hvidt får
2o - oo
oo
12 grebeskafter
2
3 påbegyndte skovblade
00
1
oo
1 klædekiste
3
4 træstole
oo
4
6
1 dragkiste
oo
1 rok
oo
1
1 kaffemølle og 1 lampe
oo
1
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øre
—
—
—
—
—

øre
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
-

Peder Chr.Jørgensen solgte den 23 september 1926 til Bertel Rasmus
sen, j, Stensholt for 16.ooo kr., der den 15 januar 1953 solgte til søn
nen Peter Rasmussen, der den 15 september 1948 havde købt parcellen
2i af Chr.Andersen og Anton Nielsen, Spånheden.
Tvangsauktion 17 november 1981, A/S Nordjysk Korn i Flauenskjold 17
juni 1982 og solgte den 2o september s.å. til Hans Knudsen og parcel
len matr.nr,2i kom tilsyneladen tilbage til Spånheden.

Dværghøjvej 5

STENSHOLT
matr.nr.6a s.v.
Stensholt var fæsteejendom under Dybvad Hovedgård og var fra den 31
december 1845 fæstet af Niels Larsen, der også var træskomager og
gift med Marie Christensdatter. Deres søn Jens Peter Nielsen købte
ejendommen til selveje den 6 februar I860, skødet tinglyst lo maj
S.å.

Jens Peter Nielsen solgte den 15 august 1867 til Thomas Chr.Nielsen,
der den 22 oktober 1868 mageskifter med Rasmus Nielsen, der har 7g
Vrå, der den 15 juni 1882-18 solgte til sønnen Lars Peter Rasmussen
for 3465 kr., iberegnet aftægt, der den 13 marts 1913-2491 solgte
til sønnen Berthel Rasmussen, der den 15 januar 1914 købte parcellen
matr.nr.2d.
Berthel Rasmussen var født på gården den 19 juli 1889 og gift med
Kristine Rasmussen, født Thomsen, født i Jerslev den 1 november 1885,
datter af Chr.Peder Thomsen, Hejselt mark.
Berthel Rasmussen solgte den 19 april 1968 til svigersønnen Erik An
dersen Bak, der den 2o september 1982 købte parcellen 5d s.v.

Suinehavevej 148

6a 16.2205 m2

Matr.nr.6b

298o m2

Sæby Kommune solgte den 8 juni 1973 til Jens M.Jacobsen.

199

VESTER

STENSHOLT

matr.nr.7 s.v.
Niels Bertelsen købte ejendommen den 23 juli 1862 og solgte den 11
juli 1867 til Christian Thomsen, der den 14 juli 1898-75 solgte til
sønnen Johannes Christiansen ved følgende sl^øde:

Skøde
Jeg underskrevne husmand Christian Thomsen af Stensholt i Skæve sogn
sælger og bortskøder herved til min søn Johannes Christiansenscden
mig efter skøde af 3die, tinglæst Ilte juli 1867 tilhørende ejendom
” Stensholt ” kaldet i Skæve sogn, matr.nr.7 af hartkorn 5 skp. o
fjk. l-j alb., uden gammelskat, med bygninger, disses mur- og nagel
faste ting, samt avl og afgrøde og gødning.

Som vederlag for købesummen har min søn dags dato forpligtet sig til
årlig at levere mig og hustru aftægt, der er kapitaliseret til 125o
kr« og hvorfor der er udstedt særlig kontrakt stemplet efter første
klasses takst, udstedt til mig obligation på looo kr., skriver et
tusinde kroner, samt kvitteret sit krav på mig for mange års arbej
der, og skal ommeldte ejendom, som køberen har taget i besiddelse og
brug herefter tilhøre ham med de samme rettigheder,'almindélige byr
der og forpligtelser, hvormed den har tilhørt mig, og hjemler jeg
ham det solgte med lovligt og anmærkningsfrit skøde fii for præjudiserende retsanmærkninger.
Det bemærkes, at Else Christine Larsdatter er reserveret fæsterettig
hed, og at konstateret liste af præstetienden er tinglæst.

For det stemplede papir skyld ansættes det solgte og-ovrdragne til
værdi 5ooo kr., hvoraf looo kr. regnes for løsøret, således at dette
skøde stemples efter 275o kr. for første klasses takst og looo kr.
gældsbevis takst.
Ved lejekontrakt tinglæst 22 juli 1875 er et stk.
jord bortlejet til A.Chr.Jensen. Der ejr tinglæst konstatering af Kir
ke-korntienden.
Stensholt den 5 juli 1898.

Christian Thomsen.
m . f. p .
Til vitterlighed:

F.C.F.Møller

Lars Jensen

Aftægtskontrakt.
Underskrevne Johannes Christians®! af ”Stensholt” i Skæve sogn, der
ved skøde af dags dato er bleven ejer af matr.nr.7 Stensholt i Skæve
sogn af hartkorn 5 skp. o fjk. 1^ alb., uden gammelskat, forpligter
mig til at svare til mine forældre Christian Thomsen og hustru Mari
ane, født Jørgensen følgende aftægt sålænge de leve.

Køberen forpligter sig til årlig forsvarlig at vedligeholde den alt
i indrettede og o brug tagne aftægtsbolig. Til brug i denne lejlig
hed har aftægtsnyderne ret til at udtage af husets indbo, hvad de
måtte skønne at have bgug for.
Aftægtsnyderne har ret til at færdes på ejendommen hvor som helst,
ligesom de skal have fri adgang til stedets brønd, samt ret til af
benyttelse af loftet over aftægtsboligen.

I denne bolig skal køberen eller efterfølgende ejere af stedet leve
re aftægtsnyderne sålænge de leve følgende præstationer, enmlig: 4
td. rug, 1^ td. byg, 1 skp. malt, der leveres med en 1/4 den l'i
hvert kvartal, 2 td. kartofler leveres om efteråret, 3 lispund fersk
griseflæsk og 2 lispund lammekød, der leveres i hvert års oktober
måned, 2 pund uld leveres om efteråret, 1 lispund tørt fisk leveres
om efteråret, 12 pund smør leveres med 1/12 del den første i hver
måned, 3 potter nymalket mælk daglig fra l'november til l'maj, 4
snese æg, der leveres med 2 snese den l'juni og 2 snese dén l'september, 4 potter petrolium leveres l'november, 4 pund kaffe og 4
pund melis, der leveres med 1 pund af hcer slags den l'i hvert kvar
tal,
pund the leveres den l'november, 1 lispund ost leveres på for
langende, 8ooo stk. knoptørv leveres i rette tørvebjergningstid i for
svarlig størrelse og i tør tilstand og af aftægtsyderen indsættes i
hus på et aftægtsnyderne bekvemt sted.

Endvidere skal aftægtsyderen lade aftægtsnyderne pleje og passe på
forsvarlig måde, lade hente præst og læge til dem, besørge deres korn
til og fra mølle, samt brygge, bage og vaske for dem, når forlanges,
og endelig lade dem hæderlig begrave efter egnens skik og brug.-

For det stemplede papirs skyld ansættes aftægten til følgende værdi:
36
4 td. rug
r? - byg
12
i skp, malt
2
6
2 td. kartofler
18
3 lispund flæsk
lammekød
lo
2 2
2 pund uld
5
1 lispund fisk
9
12 pund smør
mælken
7o
4 snese æg
3
o
4 potter petrolium
4 pund kaffe
4
1
4 pund melis
1
i pund the
1 lispund ost
3
8ooo stk. tørv
21
boligens vedligeholdelse
3
pleje i sygdomstilfælde
lo
8
hente præst og læge
besørge korn til og fra mølle, brygge, bage og vaske
15

kr.oo
- oo
oo
oo
oo
oo
oo
- oo
oo
oo
oo
- 5o
oo
oo
- 5o
oo
oo
oo
oo
oo

øre
—
—
—

—
—
—
—
—
—
-

oo —

24o kr.oo øre
taget 5 gange =
begravelsesomkostninger

12oo kr.oo øre
5o
oo —

125o kr.oo øre

Aftægtens kapitalværdi bliver altså

Aftægtsnyderne har frihed til at flytte bort fra aftægtsboligen, så
fremt de ønske det, dog skal aftægts boligen stå til deres rådighed
igen, såfremt de atter måtte vende tilbage. Aftægten leveres i så
tilfælde ikke in natura, men betales med 2oo kr., skriver to hundede
kroner, som betales med 5o kr. forud den 1ste i hvert kvartal. På
hvilket som helst sted her i riget skal betalingen erlægges fridt
på aftægtsnydernes bopæl, dog ikke over 2 mil bort. Skulde aftægts
yderen udeblive med nogen del af aftægten udover de bestemte tidee,
da er han ifalden en daglig bøde på 25 øre fra den dag der er for
kyndt klage for en forfalden ydelse, til der ikke reterer nogen på
klaget forfalden ydelse.

201

Vore efterladenskaber skal som valuta for begravelsen tilfalde Johan
nes Christiansen, såfremt han lever og bebor stedet, dog undtages min
hustrue gangklæder, som skal tilhøre vore døtre Marie og Cine. Vær(
dien af vore efterladenskaber ansættes til 2oo kr. Skulde vi muligvis
efterlade os penge, da deles disse i tre lige dele imellem Johannes
Christiansen og vore nævnte to døtre, idet vore to andre børn, nemlig
Thomas og Jørgen Peter, af hvilke sidstnævnte formentlig forlængst er
død, idet der ikke er hørt fra ham i mange år, efter at deres opdra
gelse var tilendebragt, begge til deres velfærds befordring have mod
taget så meget forskud på arv hver ca. looo kr., og som skal komme
dem til afkort, at der ikke på nogen måde kan tilkomme dem yderligere
arv.

Jeg Johannes Christiansen erkender herved at være indgået på foran
stående kontrakt og forpligter mig i overensstemmelse med dens ind
hold, hvorfor jeg til sikkerhed for, at aftægten prompte skal blive
udredet af mig og efterfølgede ejere af den mig tilhørende ejendom,
hvorved forbemeldte afgift gives 1ste prioritets panteret i bemeldte
ejendom Stensholt i Skæve sogn, matr.nr.7, hartkorn 5 skp. o fjk. 1^
alb«, uden gammelskat, med påstående bygninger med mur-og sømfast
tilbehør, avl afgrøde, besætning og inventarium og i tilfælde af ilds
våde bygningerne og løsørets assurancesummer.
ç
Retsanmærkning om fæsterettighed frafaldes. Aftægtsyderen er bekendt
med at et stk. jord er bortlejet til A.Chr.Jensen ved lejekontrakt
tinglæst 22 juli 1875.

I tilfælde af søgsmål angående aftægten kommer den hurtige retsfor
følgning efter fr. 25 januar 1828 til anvendelse. Førend underskrif
ten bemærkes, at bestemmelsen, at Johannes Christiansen skal have
den tredie del af vore muligvis efterladte penge forandres derhen, at
de skal deles i to lige store dele mellem vore tvende døtre Marie og
Line.
Stensholt den 5 juli 1898.

Johannes Kristiansen

Christian Thomsen
m.f.p.

Til vitterlighed:
F.C.F.Møller

Lars Jensen

Christian Thomsen døde den 23 november 19o8. Johannes Christiansen
solgte den 24 februar 1910-55 parcellen 7b til Hans Peter Hansen,
Føltvedhus for 225 kr., der skal have ret til at anbringe en vindmølle på parcellen.

Jensine Christiansens dødsbo solgte den 12 oktober 1932 til Harald
Christiansen, der den 15 november 1968 solgte til Knud Larsen,r7der
den 14 november 1974 solgte til Poul Kristensen, der den 15 juli
1986 solgte til Hanne Kristensen og Niels Christensen. Ejendommen
er næste udstykket.

Stensholt Mølle
matr.nr,7b

Børge Jensen solgte den 21 september 1969 til Janua Sørensen, skifrets adkomst for Børge Jensen 27 juli 197o.

Føltvedvej 1
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LAUSIG

matr.nr.8 s.v. mfl.
Lausig var fæsteejendom under Knudseje og blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 5 skp. 2 fjk. 1/4 alb, og gammel skatten var
1 rd. 27 sk«, desuden hørte parcellen matr.nr.24ar til ejeodommen
med 3/4 alb. arealet var omregnet til nutidsmål: 14.0836 m .

Jens Svendsen, derr var gift med Ane Sopie Gregersdatter, havde fæste
brev fra den 2 maj 1838 og afstod den 5 december 1856 retten til Hans
Chr,Jensen mod livsvarig aftægt. Ane Sopie Gregersdatter døde den 29
februar 1868 og Jens Svendsen den 9 maj 1878 i Fælden i Hellevad sogn,
se af1.3.8,1882.
Hans Chr.Jensen købte gården til selveje af enkefru Gleerup, Knuds
eje den 22 juli 1858 og solgte den 7 september 1865, skødet tinglyst
11 januar 1866, til Jens Chr.Christiansen for 9oo rd., foruden en
aftægt tinglyst 6 december I860. Alle mur- og nagelfaste ting medful.gte, dog ikke kakkelovnen, samt 2 trækstude og 1 harve, en obli
gation til Andreas Steffensen står uaflyst.

Jens Chr.Christiansen frastykker og sælger den 5 oktober 1868 par
cellen matr.nr.24al til Hans Larsen af Spånsbæk for loo rd. til for
ening med hans ejendom 24ah 24ak og den 9 oktober 1873 bortlejer han
et stykke hedejord, samt det derpå værende hus, til Søren Peter An
dersen for 5o år.
Jens Chr.Christiansen solgte den 3 februar 1876 til skolelærer Peder
Andersen, der den 8 november 1877 solgte til hr. Christian Formann?
for 53oo kr., der den 21 februar 1889 solgte til Peder Chr.Jørgen
sen af Spånheden for 565o kr. og nu hører parcellen 25r s.ø. del og
så med, hartkorn 2 fjk. 1 alb. Den 21 december 1899 gjorde kongens
foged udlæg for noget auktionsgæld med følgende påløbne omkostnin
ger :
1.
2.
3.
4.
5.

Rest på rekvisitionens pålydende
Renter til dato
Forkyndelser
Befordringsgodtgørelse
Forretningens bekostning

ialt

kr. 2o9.99
4.00
0.66
lo.00
9.72

kr. 234.37

og i mangel af betaling udpantning foretaget i rekvisitus ejendele
til fyldestgørelse af fordringen med videre påløbne renter og omkost
ninger.
Rekvisitus blev ej antruffen, derimod hans husbestyreinde Hansine
Jeppesen, som blev afæsket beløbet kr. 234.37, som hun erklærede,
at hun ikke var bemyndiget til at betale.

Dereféer registreredes følgende rekvisitus tilhørende ejendpm og
ejendele, der af vidnerne ansattes til de vedføjede værdier. Den
rekvisitus tilhørende faste ejendom, Lausig kaldet skyldsat under
matr. leet, vurderedes til 6000 kr.
1 brun hoppe 3 år gi.
1 brun hoppe gammel
1 sorthjelmet ko,
8 år
1 sortbroget 11 1 91 41 rød
5 -

gi.
-
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3oo
5o
45
5o
5o
60
60

kr.
-

2
1
4
1
1
2
1
1
1
5
i
1

sortbrogede kalve
griseso
grisepolde
sæt seletøj
fjedervogn
arbejdsvogne med tilbehør
hakkelsmaskine
tærskemaskine
rensemaskine
får, 1 vædder
trillebør
spade, 1 skovl

*

3o kr
3o —
6o lo 75 —
5o —
25 —
3o lo loo —
5 —
2 -

Peder Chr.Jørgensen solgte den 15 marts 19oo til Lars Chr.Larsen,
der den 24 oktober 19ol-6 solgte til Jørgen Christian Larsen fra Vo
er hede for 6.5oo kr., der medfulgte 2 heste, 4 køer, 5 svin, 2 får,
3 gæs, 2 vogne, 1 slæde, 1 plov, 2 harver, 1 hakkelsmaskine, 1 ren
semaskine, 2 sæt seletøj, 3 mejerispande, 1 skovl, 1 spade, 1 greb,
1 dagligstuebord med bænk, 1 spisekammerbord, 1 mælkestuebord.
Jørgen Christian Larsen solgte den 16 april 1925-lo7 til landmand
Jens Houkjær Frost fra Aalbæk for 36.ooo kr.

Jens Riisager købte'den 13 december 196o, men har købt jord til både
6 december 1971 og 29 april 1985.
2

8
14.0836 m Lausig
41b 15.3255 - Nr.Kirkeskov, Hellevad
mfl. matr.nr.
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matr.nr.9 syd-vestl.
Winkel, Oybvad Hovedgård, solgte den 19 august 1869 til Lars Christi
an Bertelsen det af Lars Christensens enke sidst ifæsteboende hus for
65o rd., hartkorn 2 skp, o fjk. 2 alb. og matr.nr.24ak 1/4 alb., uden
gammel skat.
Lars Christian Bertelsen mageskifter den 3o november 1871 med Ane
Margrethe Sørensdatter, enke efter Poul Chr.Pedersen, Guldbæk, der
har Grydbæk i Jerslev sogn. Hun solgte den 23 marts 1876 til sviger
sønnen Morten Pedersen for 896 kr.85 øre, iberegnet aftægt. Ane Mar
grethe Sørensdatter døde den 18 januar 19o6.
Morten Pedersen solgte den 24 november 1887 til Christen Larsen fra
Allerup for 26oo kr., der den 22 marts 19o6 købte parcellen 2c fra
St.Spånheden for 8oo kr.

Christen Larsen døde den 22 oktober 1911 - 66 år gammel, efterladen
lo børn og enken Ane Cecilie Larsen, født Jensen, der den 2o august
1914 solgte til sønnen Lars Chr.Larsen for lo.2oo kr., der den 31
januar 1918 solgte til landmand Chr.Valdemar Nielsen Fuglsang for
lo.3oo kr., der den 28 november samme år solgte til landmand Anders
Peter Larsen, Skæve, for 14.8oo kr., der medfulgte 4 malkekøer, 2
kalve, 2 grise, 1 får og halvdelen af Hønsene.

Anders Larsen solgte den 24 januar 1961 til Arne Martin Nymann Lar
sen, der den 29 april 1986 solgte til Bo Pedersen og Lis Nielsen.
9a 529o m^
Føltvedvej 8

Store Føltved
matr.nr.il s.v.

Anders Christensen købte ejendommen den 8 marts 1862 og solgte,men
til hvem er jeg ikke klar, han forbeholdte sig bopælret og ejendom
men gik til tvangsauktion den 16 oktober 1873 og her købt af Niels
Chr.Steffensen fra Trøderup, der solgte videre til Anders Larsen
for lloo rd. hartkorn 4 skp. 1 fjk. o alb. og gi. skat 4 rd. 12 sk.

Anders Larsen solgte den 2o marts 189o til broderen Johannes Larsen
for 6ooo kr., der den 2o februar 1919 solgte til brodersønnen Lars
Chr.Larsen, sammen med ejendommen ” Løth ” i Allerup.

Lille Føltved

matr.nr.12 s.v.
Enke efter fæster Jens Andersen, Cecilie Marie Jensdatter frasagde
sig retten til fæstet med Dybvad Hovedgårde den 26 juni 19oo, se
19 juli 1900-14.
Dybvad Hovedgårds skov, matr.nr.12a 13 14 15 16 17 19 mfl. til fru
Christiane Graae, født Winkel, i ægteskab med kontorsjef i under
visningsministeriet, Frederik Graae, arveudlægsskøde 21 september
1922-2o66 for 125.ooo kr., se Dybvad Hovedgård.
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Matr.nr.17 s,v, mfl.
**

9

•

Skovrider Henrik Schrøder, der er ejer af Topheden, men nu boende
i Frederiksdal, fik ejendommene matr.nr.17 24ag 15 24ax Spånheden
huse kaldet, ved mageskifteskøde 16 maj 1877, tinglyst 1 august 1878
og solgte s.d. til Peder Christian Jørgensen af Endelt, der .den 16
maj 1895 solgte til forstassistent Christian Sørensen for 35oo kr.,
der den 27 februar 1896 solgte til skovrider Manfred Nyholm, Storsko
ven for 8ooo kr., der den 12 december 19ol solgte til godsejer Søren
Winkel, Dybvad, for 8.5oo kr.

Skelletshus
matr.nr.19 s.v.
Mads Peter Boesen og hustruen Karen Marie Karlsen havde fæstebrev
på ejendommen fra Dybvad Hovedgård fra den. 13 december 1841 og fra
sagde sig retten den 16 oktober 19o2 og Winkel mageskiftede samme
dag med Anders Chr.Madsen, Skellet og får parcellen 24bi, der er
frastykket 24bh, som Madsen ejer ifølge skøde af 14.2.19ol, værdi
af begge 2oo kr. Anders Chr.Madsen solgte den 31 marts 191o til gods
ejer Søren Winkel, Dybvad for 38oo kr.

2C 6

LEDET
matr.nr.lo s.v.
Jens Hansen købte den 3o september 1871 af godsejer Winkel, Dybvad,
den ejendom hans fader Hans Jensen havde i fæste, men det var kun pr.
købekontrakt og skødet blev først udstedt agntinglyst d®i 25 maj 1882
-13. Ledet var efter 1844 matrikeleh sat i hartkorn til 5 skp. 2 fjk.
2 alb., uden gammel skat.
Hans Jensen, der var gift med Maren Kirstine Larsen, havde ejendom
men i fæste for livstid, men afstod den 14 marts 1878 fæstet til for
del for sønnen, der så skulde give dem en livsvarig aftægt, der blev
kapitalliseret til 116o kr. 5o øre og beregnet således:

3
2
3
2
2
1
1
1

td. rug
35
byg
22
kartofler
12
lispund flæsk
lo
k jød
8
ost
4
smør
12
Bergensfisk
4
mælken
43
i skæppe salt
2 pund sæbe
kaffe
2 2
3 kandis
2
3
tobak
1
3 cikorie
1
6 potter brændevin
2
3 pund uld
2
4ooo tørv
lo
2 læs ris
1
jord til græsfrø
boligens vedligeholdelse
1
brug af græsnings jord
1
ført korn til og fra mølle,
kirkekørsel, opvartning
pleje eet.
lo

kr.
—
—
—
—
—

19o
95o
15o
6o

som 5 gange taget udgør
hertil boligens <□pførelse
begravelserne

tilsammen

-

51
42
oo
65
oo
oo
80
oo
84
66
66
oo
oo
oo
oo
4o
oo
66
5o
5o
5o
oo

—

oo —

kr.
-

lo øre
5o oo 00

—
—
—
—
—

øre
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

116o kt. 5o øre

Jord til græsfrø, skal forståes sådan, at Hans Jensen forbeholdte
sig fornøden jord til at sa et fjerdingkar græsfrø årlig med ret til
at lade det ligge på pladsen til tørring.

Jens Hansen lånte den 25 januar 19oo den sum 2oo kr. af sin moder
enken Maren Kirstine Larsen, der som sikkerhed fik 1. prioritets
panteret i følgende ham tilhørende indbo:
1
2
1
4
1

25 kr
egetræsmalet klædeskab
hængeskabe
lo dragkiste, ældre
lo borde, malede a 5 kr.
2o sæt blå bukskins-mandfolketøj, frakke, benklæ
der og vest
3o -
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fruetimmerkaabe, blaa
fransk shawl
træstole a 2 kr.
stueuhr
slagbænk
gryder a 5 kr.
blå vadmels rejsekappe med
skindfoder
1 sæt grå vadmels mandfolketøj,
frakke, benklæder og vest
2 sorte fruetimmerkjoler

1
1
4
1
1
2
1

15 kr.
25 — •
8 —
4 —
8 lo —
2o
3o
25

-

Den lo april 19oo gik Ledet til tvangsauktion og her købte af Jesper
Pedersen fra Allerup for 25oo kr., der transporterer retten til Jo
hannes Larsen af St. Føltved, der solgte til Chr.Christensen, den 27
juli 19o5, der den 3o maj 1912 solgte til købmand Jacob Christen
Christensen fra Ørtoft for 11.5oo kr., der den 8 januar 1914 solgte
til Peder Chr.Jensen fra Badskær for 13.75o kr. og købte Karmisholt
gi. Skole.
Peder Chr.Jensen solgte den 29 juni 1916 til Tidemand Juul Jensen,
Knudsejes mark, for 16.7oo kr.

Jul Albert Mikkelsen fik den 3 april 1939 ejendommen vurderet til
brandforsikring, men havde formentlig overtaget ejendommen på et tid
ligere tidspunkt.

Karen Marie Kristiane Mikkelsen solgte den 13 maj 1952 til Sigurd
Pedersen.
Føltvedvej 9
lo
9.6182 m2
24at 1.6453

SKELLET
matr.nr. 18 s.v.
Skellet var fæsteejendom under Dybvad Hovedgård og var fra omkring
184o fæstet af Jeppe Nielsen, der var født i Volstrup sogn i 181o
og gift med Ane Rasmusdatter, der var født i Skæve sogn i 18o6. Ane
Rasmusdatter døde den 4 juni 1863 og Jeppe Nielsen den 6 oktober
1873, hvorefter sønnen Niels Chr.Jeppesen købte ejendommen til selv
eje fra Dybvad for 9oo rd., skødet tinglyst 3 juli 1884-40, hartkorn
2 skp. 3 fjk. 2 3/4 alb., uden gammelskat, også matr.nr.24ah
alb.

Niels Chr.Jeppesen solgte den 11 april 1912-20 til Kristian Ejler
Larsen fra Skellets hus for 6ooo kr., efter hvis død enken Kristine
Karoline Larsen fik adkomst den 18 oktober 1917 og solgte den 21
marts 1918-3632 til landmand Thomas Jensen, Landbolyst i Try for 2o.
5oo kr.

Thomas Jensen solgte den 19 september 1918-2248 til landmand Carl
Chr.Jacobsen, der havde faderen Lokomotivfører Jens Laurits Larsen,
Aalborg, som kurator, for 26.ooo kr., der medfulgte 2 heste, 6 køer,
3 kalve, 1 får, 2 lam, 1 so og 6 grise, der var indhøstet 15 traver
rug og ca. 5 læs hø.

Carl Chr.Jacobseh var født i Skæve sogn den 6 marts 1895 og gift med
Thyra Andrea, født Brøndt, født i Nørgård i Dorf 1 oktober 1897, dat
ter af Andreas Brøndt, Nørgård. 2 af ægteparrets børn, Jens Brøndt
Jacobsen og Ellinor Jacobsen overtog ejendommen den 3 september 196o.

18
24ag
24ah

7.2828 m2
6.9o75 -r
2.1671 -
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matr.nr.2o s.v. mfl.
Jens Peter Pedersen købte den 16 august 1888 Skovhusene eller Svarrehusene kaldet, matr.nr.2o 24æ 21 24ø og solgte den 11 april 19o7
til sønnen Christen Pedersen for 4725 kr«, efter hvis død enken Kir
sten Marie Pedersen fik adkomst ved skifteudlægsskøde den 27 marts
1913 og soligte den 4 november 1915 til Laurits Chr. Hesthaven fra
Helium for 5.ooo kr., der den 9 august 1917 solgte til Chr.Martinus
Olesen fra Smågårdene for 7ooo kr., der den 22 maj 1919 solgte til
Søren Chr.Nielsen fra Helium for 11.5oo kr., der den 1 september
1956 solgte til Svend Erik Mortensen.
Svend Erik Mortensen er født i Ørum den 9 juni 1931, søn af Isenkræm
mer Søren Mortensen, Flauenskjold og gift med Aase Bloch, født Chri
stensen, født den 4 juni 1934 i Horsens-Hammer, datter af Peter Chri
stensen, Bloksminde.
Svend Erik Mortensen solgte den 6 september 1966 til Leif Steen Schu
bert, der den 2o maj 1985 solgte til Mette Holst-Hansen.

VESTERSKOV

HUS

matr.nr.22 s.v. m£l.
Thomas Chr.Nielsen købte den 7 oktober 1853, skødet tinglyst 3 maj
I860, hartkorn 1 skp. 3 fjk, o alb«, også parcellerne 24L 24k. Ved
tvangsauktion den 3 oktober 1862 blev ejendommen købt af Jens Chr.
Christensen, der solgte videre til Chr, Olesen fra Hugdrup for 71o
rd., der solgte videre til Søren Larsen fra Vrå for samme pris, Skø
det tinglyst 19 december 1867-19.

Rasmus Peter Christiansen købte den 4 september 1879 og købte jord
til den lo maj 1883 og solgte den 19 oktober 19o5-5 til sønnen Jens
Chr.Christiansen for 5ooo kr., der den 12 juli 1934 solgte til svi
gersønnen Arnold Christian Sørensen, der den 17 marts 1982 solgte
til skolelæge Gybeliog hustrug Legat til fordel for skolevæsenet i
Sæby og Dronninglund kommuner.
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VESTERSKOV

matr.nr.23 syd-vestl.
Christen Nielsen solgte den 7 april 1865, skødet tinglyst 2 juni s.å.
til Bertel Chr.Pedersen, der døde den 11 juni 19o3 og enken Mariane
Pedersen, født Pedersen fik adkomst den 6 august 19o3-32 og solgte
9 februar 19o5-38 til Jens Larsen Faurskov Toldbod fra Vaarst Kjær
for 55oo kr., men beholdte en 6 år gi. brun hoppe, en sortbroget ko
som kælver sidst i august, 4 smågrise og lo høns.

Jens Larsen Faurskov Toldbod solgte den 9 juli 19o8-44 til Andreas
Villadsen, der for nylig er hjemkommen fra Amerika, for 78oo kr.,
der medfulgte 5 køer, 1 kvie, 3 kalve, 2 heste, 4 svin, 2 får, 9
høns, 3 vogne, 1 plov, 2 harver, 1 rensemaskine, 1 ajletønde og an
del i en roesåmaskine.

Andreas Villadsen mageskifter den 27 maj 19o9-21 med Laurits Thom
sen, Guldager i Vrejlev sogn. Vesterskov var sat til 9.96o kr. og
ejendommen i Guldager til lo.ooo kr. Laurits Thomsen, nu Harken,
solgte den 28 juli 191o-6o til Niels Chr.Nielsen, Vesterskov for
lo.5oo kr., der den 23 februar 1911-31 mageskifter med Vilhelm Einspor, Løgtholtsled i Qtonninglund sogn.
Tvangsauktion 18 december 1911 og her overtaget af Kreditforeningen
af jydske Landejendomsbesiddere, der den 25 januar 1912-16o7 tran
sporterede retten til skødet til ungkarl Karl Sixtus Christensen,
Brøndens Kro, der var født den 29 august 1888i Torslev sogn og havde
Kr. Fr. Jensen, Karmidsig som kurator. Der blev intet til den for
rige ejer Niels Chr.Nielsen, der havde et tilgodehavende på 13oo kr.
Godtfred Ingemann Sørensen er omtalt 1 august 1942. Vilhelm Christi
ansen solgte den 5 december 1944 til Frits Jensen.

Vesterskovvej 32

matr.nr.24o
Anders Nielsen, Højen solgte den fraétykkede parcel til faderen Niels
Chr. Andersen den 13 november 19o2-6,,.der den 7 maj 19o3-33 solgte til
Jens Chr,Jensen, Hallund Nymark for 19oo kr., der den 29 juni 1911
solgte til Anders Peter Bertelsen, løsøre 21.12.1911-1331.
Anders Peter Bertelsens dødsbo solgte den 16 juni 1921-672 til Hans
Jacob Michaelsen fra Allerup for lo.4oo kr.
Vagn Bøgh Eriksen købte den 18 marts 1958 og solgte den 12 januar
1971 parcellen 24n til Damsig, så arealet er nu kun på 2.7210 m

211

Bollebakken

matr.nr.24x mfl,
Anders Christian Pedersen købte den 3o maj 1861 og solgte den 21
november 1878-9 til Lars Jensen, Bollebak, med bygning, for 15o kr.-

i

Lars Jensen døde den 8 oktober 19o3 og enken Ane Marie Jensen, født
Pedersen fik lyst adkomst lo december s.å. og solgte den 7 januar
19o4-17 til Juel Arenfeldt Peter Nielsen for 2ooo kr. Køberen var
født i Skæve sogn den 27 august 1882 og fik svigerfaderen Boe Peter
Madsen af Bollebak som kurator.
Juel Arenfeldt Peter Nielsen solgte den 6 november 1913-1411 til
Niels Andreas Nielsen, hidtil Skellet, Langholt mark, for 55oo kr.,
tvangsauktion 1 november 1915, hvor Arenfeldt blev højstbydende med
43oo kr., ejendomsudlægsskøde 11 januar 1917-3oo2 og solgte den 7
marts 1918-3435 til Georg Gottlieb Christensen, Guldbæk for 7ooo kr.
og købte 34g 52 mfl. s.ø.

Georg Gottlieb Christensen solgte den 1 september 1921-1463 til smed
Otto Kiel, Skæve, for 725o kr., der den 25 januar 1923 til Jens Erik
sen for 89oo kr., der den 16 september 1926-155o solgte til Peder
Chr.Jensen, Torstendal for 12.ooo kr. og købte derefter Torstendal.
Maskinhandler Knud Christensen, Sindal, købte den 18 juni 1964 og
optog den 16 december 1971 4 medejere, Knud Christensen konkurs 4
oktober 1982 og de øvrige 4 ejere blev eneejer fra 24 september 1985.

Bollebak
matr.nr.24bg
Johanne Marie Pedersen købte den 24 januar 1889 og blev den 17 april
1891 gift med tjenestekarl på Albertinesminde, Johannes Hansen, der
fik vielsesattesten tinglyst som adkomst lo december 1891-19 og solg
te den 8 januar 19o3 til Anders Chr.Sørensen, der den 3 november 19o424 mageskifter med Boe Peter Madsen og får matr.nr.24af 24bc.

Boe Peter Madsen solgte den 22 april 1926-171 til Niels Chr.Nielsen,
Skæve Mejeriby, for 12.ooo kr. Niels Chr.Nielsen var født i Skæve
den 17 april 1886 og gift med Marie Thomsen, født 25 september 1888
i Hellevad sogn, gift i Hellevad Kirke den 3o december 1913.

Skifterets adkomst for Marie Nielsen 28 april 1964, der den 25 okto
ber 1966 solgte til sønnen Hans Erik Vestergård Nielsen, der den 16
marts 1982 solgte til Claus Mortensen.

Bollebakkevej 47

B' A K K E L Y
matr.nr. 24af mfl.
Christen Christensen købte den 22 december I860, skødet tinglyst 7
februar 1861, rejste til Amerika, men havde forinden givet skovri
der Schrøder, Topheden, fuldmagt til at sælge, der solgte til Hans
Larsen, Spånbækhus for 5oo kr., der den 7 juni 1883-6 solgte vide
re til Boe Peter Madsen af Bollebak for 12oo kr., hartkorn 1 fjk.
3/4 alb. gi. skat 15 sk.

Boe Peter Madsen købte den 7 januar 19o4-15 en hedelod på 3-j tønde
land med hus fra LI.Topheden for looo kr., der fik matr.nr.24bc og
sammenlagde disse 2 ejendomme og- mageskiftede den 3 november 19o424 med Anders Chr,Sørensen og får 24bc i bytte for 24af 24bc.

Anders Chr.Sørensen solgte den 16 november 1911-lo81 til tjeneste
karl Jens Peter Madsen, Stagsted for 52oo kr., der den lo oktober
1912-1177 solgte til Anton Nielsen fra Skellets hus for 62oo kr.,
der den 29 august 1918-2o36 solgte til husejer Lars Peter Steffen
sen, med Johanne Marie Steffensen som værge, for 12.ooo kr.
Lars Peter Steffensen, med lærer Niels Jepsen som værge, solgte den
5 juli 1923-966 til Christian Pedersen fra Føltved for 12.5oo kr.,
der medfulgte 2 heste, 4 køer, 1 kvie, 1 so, 4 grise, lo høns og
18 kyllinger.

Christian Pedersen solgte den 11 september 1943 til Laurits Holm
Olesen, der den 25 november 1977 solgte til sønnen Henning Holm Ole
sen.

Dværghøjvej 12
Matr.nr.24aæ
Ernst Jensen til Axel Halle den 2 november 1957, der den 13 juli
1961 solgte til Børge Hansen, der 27.11.1963 købte 24aø af Ernst
Jensen.
Matr.nr.24bq

Ernst Jensen solgte den 17 marts 1964 til Tage Rasmussen, der den
11 november 1985 solgte til Lars Sørensen.

Matr.nr.24bm

Poul Henning Pedersen købte den 12 september 1985 i forbindelse med
matr.nr.2b nordi. Helium.
Matr.nr.24b?

Vagn Bøgh Eriksen solgte den 21 oktober 1974 til Den Danske Stats
Skovtjeneste.
Io26 m2^
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ØSTMARK
matr.nr.lc nordl.

Skæve menighedsråad solgte den 1£ oktober 1929 parcellen til Georg
Karlsen med et areal på 7.485o m.
Georg Karlsen var født den lo august 1896 i Skæve sogn, søn af Tho
mas Karlsen og gift med Maren Kirstine Karlsen, født Frederiksen,
født den 9 maj 19oo i Voer sogn, datter af Chr.Peter Frederiksen og
solgte den 25 juni 1966 til Alfred Skødt.

Præsteenqen 8
matr.nr.Id nordl.
Skæve menighedsråd solgte den 11 oktober 19292Parcellen ld nordl.
med 6.473o mz og matr.nr.lz Knudseje 1.3o2o m , til Jens Alfred Jen
sen, arveudlægsskøde til Grethe Christensen, Karen Christensen og
Knud Jensen den 19 februar 198o, der den 11 april 198o solgte til
Ole Svendsen. ‘

Barkholtvej 8
matr.nr.2b

Skæve menighedsråd solgte den 11 oktober 1929 til Âge Hald Jørgen
sen, adkomst for Eiga Annette Christiane Jørgensen den 2o december
1982 og solgte s.d. til Ole 0. Rasmussen.
2b 5437 m2

KIRKEVANG

matr.nr.26

Skæve menighedsråd solgte den lo oktober 1929 parcellen med et are
al på 7.8900 mz eller 14-^ tønde land til Ingvard Christian Christen
sen, 1
*

Ingvard Christian Christensen var født den 28 august 1892 i Lyngså,
søn af Chr,Christensen og gift med Jenny Marie Christensen, født
Christensen, født 21 november 1896 i Lyngså, datter af Niels Chr,Chr
stensen og solgte den 25 marts 1958 til Niels Sørensen.

HUGDRUP GL. SKOLE
matr.nr.3a

Sognerådet solgte den 16 oktober 19o8, skødet tinglyst 9 september
19o9 til Bertel Kr.Jensen, Birketsminde for 29oo kr. Salgsummen blev
anvent til delvis dækning af udgifterne med brolægningen af vej nr.
4 gennem Dybvad.

Bertel Kr.Jensen solgte den 23 marts 1922 til sønnen Oluf Lambert
Jensen, værdi 4ooo kr., der den 17 juni 1946 solgte til Vagner Pe
dersen, der var født den 17 november 1918 på gården Boller i Skæve
sogn, søn af Valdemar Pedersen.

BIRKET

matr.nr.4a nordi.
Birket var fæstegård under Dybvad Hovedgård og blev købt^til selv
eje herfra den 22 .januar 1852 af Søren Peder Christensen, der tilsyneladen købte parcellen matr.nr.36b fra Barkholt den lo marts
1859 og som han den 26 april 1866 bortlejer med derpå stående hus
bygning til Bertel Christensen af Rævbak for 5o år, parcellen var
skyldsat for hartkorn 1 skp. o f jk. 3/4 alb. og gi. skatten var 92
sk. og købte den 24 maj 1871 parcellen 36c af Mads Larsen for 75o
rd*(gl.skøde 2o. 1.1859),. Birkets hartkorn var på daværende tids
punkt 2 .td. 2 skp. 2 fjk. 3/4 alb. og gammel skatten 16 rd. 34 sk.

Søren Peder Christensen solgte den 5 juni 189o til Christen Madsen
fra Kokkenborg i Karup sogn. Christen Mads'en var født den 2 novem
ber 1858 i Tranekjærshus i Hørby, søn af Mads Chr.Christensen, se
nere Kokkenborg, og dennes hustru Maren Christine Christensdatter
og selv om forældrene var bleven skildt allerede 1874, så havde
Christen tilsyneladen stadig ophold hos faderen.
1 *

•

Christen Madsen købt.e den 1’4 december 1899 ejendommen LI.Birket
matr.nr.4b for 66oo kr., men denne ejendom blev solgt igen i 1911
og den 18 maj 1916 solgte han gården til Lars Jensen ved følgende:

Skøde.
Christen Madsen af Birket sælger, skøder og endelig overdrager her
ved fra mig og arvinger til

Lars Jensen, hidtil af Eidrup pr. Vægger

den mig ifølge skøde tinglæst 5 juni 189o, tilhørende ejendom ”Bir
ket” kaldet, beliggende i Skæve sogns nordlige del, betegnet ved
mat’r,nr.4a og skyldsat for 'hartkorn 2 td. 2 skp. 2 fjk. 3/4 alb. med
påstående bygninger, disses mur- og nagelfaste genstande, besætning
og ineentarium, avl, afgrøde og gødning, s'amt ildebrændsel, dog at
sælgeren undtager en gul hoppe, en fjedervogn, 2 stavseler og 3 td.
kartofler. Folkestuebord og bænke medfølger og ligeledes 2 folkesen
ge med sengeklæder. Ejendommens fjærkræ medfølger også, dog at sæl
geren beholder de høns, der findes ud over 5o stk.
De nær.mere vilkår, ere :

1.

Købesummen er fastsat til 52.25o kr., skriver femti to tudinde, to
hundre og femti kroner, der er afgjordt således:
a. Køberen overtager a± forrente fra 11 juni d.å, at regne og at ind
fri den på ejendommen med solidarisk ansvar og statutmæssige for
pligtelser, ifølge tvende obligationer, hvilende gæld til Kredit
foreningen i Viborg
16.ooo kr,
således at det amortiserede og reservefondsandelen
kommer køberen til gode
b. Kontant er i dag betalt

2o.25o -

c. Derhos har køberen meddelt panteobligation for rest
købesummen

16.000 -

Ialt

52.250 kr.

2.
Overtagelsen sker den 2d d.m., men det solgte står allerede fra nu
af at regne for køberens risiko i ildebrandstilfælde mod regres til
assurancesummerne.
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3
Køberen udreder kommuneafgifter fra 1 juli d.å. åt regne ôg åe kon- z—-,
gelige skatter, der forfalder den 1 oktober d.å. og fremtidig, me- ' <
dens sælgeren betaler alt tidligere forfaldent.

4.
Det er et vilkår i handlen, at den gamle sorte hoppe, der findes
på ejendommen og medfølger i handlen, ingensinde må frasælges .ejen
dommen uden til uopholdelig nedslagtning.. Vil køberen sælge hoppen
. altså .til nævnte brug, skal han tilbyde .den til sælgeren, der da er
berettiget og forpligtet til at købe den til den pris, der til slagttebrug er budt for den.
5.
Omkostningerne ved stempling, tinglæsning, udfærdigelse af nærvæ
rende skøde betaler parterne hver med halvdelen, hvorimod køberen
alene bakoster den forbævnte panteobligation.

I henhold hertil skal den fornævnte ejendom således fra nu af til
høre køberen Lars Jensen som dennes lovlige ejendom med de samme al-(
mindelige herligheder og rettigheder, byrder og forpligtelser, hvor
med jeg hidtil har ejet samme, og hjemler jeg ham ejendommen på lov
lig måde, hvorved bemærkes, at der af ejendommen udredes tiendeve
derlag.

Til bekræftelse underskriver såvel køber som sælger i vitterligheds
vidners overvær.
p.t. Sæby den 12 maj 1916.

Kr.Madsen

Lars Jensen

Til vitterlighed:
Chr.Graversen

C.Nielsen

Lars Jensen soLgte den 21 november 1918 til Ludvig Andersen Mathia
sen fra Aalum for 91.5oo kr., der medfulgte 4 heste, 13 køer, 18
ungkreaturer, 6 svin, 6 får, 2o læs hø, 35 traver rug, loo traver
vårdæd, ca. 7 tønder land er besået med rodfrugt og kartofler.
Ludvig Andersen Mathiasen,ider var gift med Ane Johanne Marie, født
Pedersen, solgte formentlig til Christen Marius Eriksen, der er om
talt 3o august 1931.

Christen Marius Eriksen var en dygtig mand, der navnlig blev kendt
for sit arbejde me'd den røde malkeko. Han solgte den 14 februar 1961
til sønnen Helge Risgård Eriksen.
*

’ 4a

32.4744 m2

O

LILLE BIRKET
matr.nr.4b

Ejeren af LI.Birket, Ole Hansen døde den 26 juli 1864 og enken Mar
grethe Andersdatter giftede sig den 26 juni 187o med enkemand Chri
sten Jensen. Hun fik adkomst til ejendommen den 23 februar 1871, men
Christen Jensen fik først vielsesattesten tingl-ys sen adkomst den
3o marts 1882 og bort forpagtede s.d. et- jordstykke -i ejendommens søn
dre ende til Bertel Chr.Christensen, der er gift med en datter af
hans kone, for 49 år- og med forkøbsret for 4oo kr.

Christen Je-nsen solgte den 17 sept-ember 1885 til Hans Chr.Hansen fra
‘Jerslev for 4ooo kr., iberegnet aftægt. Han solgte den 5 juli 1888
til Christen Johansen, der den 14 december 1899 solgte til Christen
Madsen, Store Birket for 66oo kr.
•
•
Christen Madsen solgte den 12 januar 1911 til Julie Marie Sørensen
og Marie Frederikke Sørensen for lo.ooo kr. Julie Marie Sørensen
blev seae^esBøée^er -og solgte den lo december 1955 til Chr.Sørensen
og Anna Sørensen.

4b 9.II06 m2

Matr.nr.3b 4c
Kristine Madsen, født Sørensen særeje 24 januar 19o7. Elicabeth Chri
stiansen 21 oktober 1981.
3b 2.7360 m2
4c 1.5981 - •

Barkholtvej 27
matr.nr.4e

Harald Christensen solgte til Jens Bendtsen den 19 maj 1964
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BIRKELY

matr.nr.4d mfl.
Lars Peter Pedersen købte den 26 august 1886 og mageskiftede den 9
april 1891 med Christen Jensen Frederiksen, der den 25 januar 1894
so.lgte til Christian Peter Juul Andersen af Vesterkjær for 114o kr.,
der medfulgte 1 ko, 1 gris, 3 høns, 2 vindueskarme, samtlige tørv
som forefindes, ranetømmer, 1 .bord og en slibesten.
Chr. Peter Juul Andersen mageskiftede den -2o maj 1897 med Carl Søren
sen fra Asted, der den lo marts 19o4 solgte til Chr.Julius Carl Sø
rensen f.ra Hugdrup for 16oo kr., der nu var kaldet Chr.Julius Mohr,
solgte den 4 juni 19o8 til .Jacob Sørensen fra. Hugdrup for 15oo kr.,
der den 28 juli 191o mageskiftede med Anne Cathrine Jensen, Nr.Voerså, matr.nr,26c mfl.

Anne Cathrine Jensen solgte den 21 marts 1918 til Herman Lovinus Jen
sen fra Sæsing for 4ooo. kr*, d.er den 15 august s.å. solgte til Chr.
Peter Svendsen, Nejsum Vestermark for 43oo kr. Chr.Christensen køb
te tilsyneladen den 17 maj 1923.

Tove Marie Christensen solgte den 9 maj 1969 til Ole Sørensen.

HOLTET
matr.nr.5a

Holtet blev qfter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 4 skp. 3 fjk.
1/4 alb. og gammel skatten var 4 rd.26 sk,

Anders Christian Jørgensen købte den 8 juli 1863! skødet tinglyst
13 august s.å., efter hans død fik enken Dorthea Frandsine Frederik
sen adkomst til ejendommen den 29 august 1886 og solgte den 16 novem
ber 1899 til svigersønnen Mads Chr.Jacobsen for 276o kr., iberegnet
aftægt, parcellen 44c med 2^ alb. hørte da til.
Carl Jensen solgte den 12 januar 1972 til Knud Jensen.
5a
4.5684 m^
lky Dybvad H. mfl.

Ruqholmen 21
matr.nr.5b
Erik Andreasen og Fride Christensen 5 december 198o, Jytte Andrea
sen og kurt Andreasen 24 juni 1981, Kim Jensen og Inge Rasmussen
3o august 1984.

SNORREN

matr.nr.6 nordl.
Godsejer Adolph Nicolaj Winkel, Dybvad Hovedgård solgte den 27 fe*
bruar 1873 det Christen Mortensen ifæsteboende sted’til sin forpag
ter på Dybvad, Valdemar Bogesen, for looo rd., herunder var dengang,
som nu, matr.nr.44d, ialt hartkorn 1 td. o skp. 1 fjk. 1 1/4 alb.

Valdemar Bojesen solgte den 6 august 1874 til Jens Jacob Christens
sen, der havde gården i forpagtning, for 16oo rd., uden besætning
og inventarium.
Jens Jacob Christensen solgte den 8 juli 188o til Jens Laurits Thom
sen fra Kæret i Hørby for 5.ooo kr., der medfulgte 1 ko, 2 kvier,
1 vogn med kasse og øvrigt tilbehør, skodder og hække., 1 skovl og 1
greb, men sælgeren forbeholdt sig halvdelen af rodfrugterne i haven,
dog ikke, af roer.

Jens Laurits Thomsen mageskiftede den 14 januar 1886 med Jens Chri
stian Jensenjr Øster Hørby. Snorren blev sat til en værdi af 8ooo kr.
og Øster Hørby til 16.7oo kr. Jens Christian Jensen var den 14 juni
1888 kommet til at skylde Jens Laurits Thomsen og Anton Andersen,
Vester Hørby, looo kr, hvorfor de fik pant i Snorren og i følgende
løsøre :
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
6
6
1
1
1
1
1

gultmalet klædeskab, værdi
klædekiste
blåmalet klædekiste
brunmalet spiseskab
umalet spisebord
bruntmalet spisebord
stole med sæde af fyrretræ og
ben af asketræ a 2 kr.
hollands stueuhr
cylinderuhr
bruntmalet sengested
grøntmalet gultmalet lampe med kuppel af porcellæn
rødstribet overdyne
rødstribet overdyne
—
—
blåstribet underdyne
underdyne med blåt bomulds
betræk
hvid underdyne
rødstribet -underdyne
hovedpuder a 3 kr.
par lagner a 3 kr.
sæt grå rejsek-læder
sort kåbe
sort kjole af damask
del undergavn
fransk spejl
samt disse ejendeles assu
rancesummer
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2o k
lo —
5 —
5 5 4
16
16
2o
8
5
6
6
25
2o
15
15
2o

15
15
18
18
18
25
28
12
15
3o

—
—
-

-

-

—
—
—
—

—

—
-

—
-

-

—

-

Jens Christian Jensen solgte den 2o september 1888 til Jens Ander
sen af Hugdrup fælled(44pp) for 69oo kr., der den 2 maj 1918 solg
te til Søren Nielsen, hidtil Ny Barkholt for 29.ooo kr«, der medr.
fulgte 1 hest, 1 plag, 5 køer, 2 kùier, 2 kalve og 2 grise.

Søren Nielsen solgte.den 19 april,1923 til Alfred Andersen fra Hug
drup for 33.000 kr. 'Øtto .Cortsen i 1934.
...
Jens Christiansen solgte den 5 juni 1942 til Herluf Laurits Larsen.
6
7.2760 m2
44d 4.0091 -

Herluf Laurits Larsen var født, den 16. juåi 19o8 i Jerslev sogn, søn
af Lars Chr^Larsen og gift med Ingrid Larsen, født Jensen, født 21
maj 1911 i Jerslev sogn, datter af Johan Jensen. Der var ved overta
gelsen' en besætning på 2 heste, 4 køer,og 3 ungkreaturer.

O
MØLHAVEN
matr.nr.7
Mølhaven blev efter 1844 matrikelen sat ijhartkorn til 1 skp, 2 fjk.
alb., uden gammel skat og arealet var omhegnet til nutidsmål 2.
2526 m .

Mølhaven var fæsteejendom urijder Dybvad Hovedgård og var fra senest
1834 fæste af Anders Chr,Pedersen, efter hvis død enken Ane Marie
Steffensdatter.havde stedet i fæste til svigersønnen Jens Chr,Peder
sen den 11 december 1875, skødet tinglyst 17 juni 1879 købte ejen
dommen til selveje fra Dybvad for 15oo kr.
Jens Chr.Pedersen solgte den 14 maj 1891 til Jens Chr.Jensen for 28oo
kr., der den 17 marts 1898 mageskiftede med Peder Chr.Frederiksen,
/
Hyttens mark.
Peder Chr.Frederiksen solgte den 25 april 19ol til Søren Chr. Vittendorf Pedersen for 4ooo kr., der den 3 juli 19o2 solgte til Jens Pe
ter Andersen fra Volsted for 4ooo kr., der den 2 august 19o6 solgte
til Anders Chr.Nielsen fra Hugdrup for 515o kr. og hermed taber jeg
forbindelse med ejendommen indtil Harald Peter Jensen den 23 novem
ber 1965 solgte til Henrik Hansen, Rugholm.
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RUGHOLM
matr.nr.8 nordi.
Rugholm blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 td. 1 skp,
2 fjk. 2? alb. og gammel skatten var 9 rd. o3 sk.«og arealet var om
regnet i nutidsmål 15.3169 mz.
Rugholm var fæstegård under Dybvad Hovedgård og var omkring midten
af forrige århundre fæstet af det barnløse.ægtepar, Christen Jensen
og Bodil Simônsdatter og herefter ved jeg intet om gården før Jens
Chr.Sørensen købte den 6 januar 1864, skødet lyst den 7 s.m., men
om det var fra , men om han købte direkte fra Dybvad er også usik
kert. Han bortforpagtede den 21 december 1868, lyst 29 april 1869
gården for 7 år ved følgende kontrakt:
*
»
Forpagtninqscontract.

1.«
Jeg Jens Chr.Sørensen bortforpagter-hermed til Lars Jensen i 7 skri
ver syv, på hinanden følgende år, at regne fra 1 april-1869 den mig
ifølge skøde af 6 januar 1864, tinglæst 7 dernæst varende og tilhø
rende gård Rughol kaldet, beliggende i Skæve sogn, Dronninglund Her
red, med påstående bygninger og tillligende jordeiendom, der i den
nye matrikel er anført med hartkorn Î td. 3 skp. 2 fjk. 2^ alb. og
1-fjk. 2 alb., gammelskat 9 rd. 3 sk,, med de samme rettigheder,
herligheder, forpligtelser og byrder hvormed jeg eier samme ifølge
mit skøde.
«
2.

Bygningernes forsvarlige vedligeholdelse, ud- som indvendig påhvi
ler forpagteren. De forandringer der efter mundtlig aftale mellem
parterne skal foregå med hestestalden, fæhuset og mælkekælderen,
udføres ligeledes af forpagteren i et og alt på hans regning, dog
er e’jeren forpligtet til at betale halvparten af de t'ræmatrialer
der dertil måtte medgå, efter forevist regning. Ejendommen afleve
res ved fratrædelsen i den samme stand hvori den modtages.
3.

Skatter, tiender, kommunaleafgifter og andre afgifter og præstatio
ner af ejendommen udredes af forpagteren til de bestemte tider uden
• udgift for eieren.

4. Den i jorden nedlagte rugsæd 1 tønde 4 skæpper overdrages forpagte
ren, og han er pligtig til ved ftabrædelsen af ejedommen at afleve
re en ligeså stor rugsæd i velbehandlet jord.
5.
Forpagteren er pligtig til ikke at tage mere en 4 kjærver efter hin
anden af jorden, og til hver første kjærv der da skal gjødes forsvar
ligt. Efter at jorden har givet 4 afgrøder skal den udlægges til
græsning og må derefter ikke indtages til kornsæd før den har lagt
4 år i hvile. Ved jordens udlæg til græs besåes- den forsvarligt med
et forsvarligt mål af det græsfrø som jorden efter fornuftigt skøn
bedst- er passende til.
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Den gården tilliggende eng er forpagteren berettiget til at dyrke,
men dog må han af samme kun tage 2 afgrøder efter "hvilken den" ud.lægges, med forsvarligt isået græsfrø, og må da ej fremover inddra
ges til kornsæd..

6.
Ingen besætningen avlsredskaber, ind dg udbo eller andet inyentatium bliver at overlevere forpagteren.
7,
Forpagteren er berettiget til på gårdens ejendom at skære de fornød-»
ne skudtørv til gårdens brug, men ikke til salg, eller lade noget
sådant bortføre fra ejendommen.«

Forpagteren må ikke lade strå, hø, foder eller gødning bortføre fra
ejendommen.

9.

Forpagteren er forpligtet til årligt i forpagtningstiden i heden at
opdyrke og forsvarligt at mergle 6 skæpper land geometriske.mål.
lo.

I årlig forpagtningsafgift erlægger forpagteren i de første 6 år
8o rd., skriver firsindtyve rigsdaler rigsmønt, og i det 7ne år 2oo
rd., skriver to hundrede, rigsdaler rigsmønt, men er han berettiget
til med et ? års varsel at opsige og fraflytte forpagtningen ved ud
løbet af det 6te år. Forpagtningsafgiften betales til hvert års 1
april med et fuldt års afgift stedse forud, og er det første års af
gift fra 1 april 1869 betalt ved denne kontrakts underskrift.

11.
Ligeledes har forpagteren ved denne kontrakts underskrift betalt i
præmuneration eller til sikkerhed* for denne kontrakts skadesløs op
fyldelse i alle dens poster, et beløb stort 5o rd., skriver halvtredssindstyve rigsdaler rigsmønt, som med kontraktens ophør bliver
at tilbagebetale ham når denne i et og alt til den tid er opfyldt.

12..

Det sidste år i forpagtningstiden, nemlig det år forpagteren fraflyt
ter denne, må han ikke om vinteren indtage flere kreaturer, heste
eller får på foder epd han har haft det sidste foregående år, lige
som og i dette sidste år omgåes forsvarligt med foruragen, at det
kunne blive muligt for ejeren at kunne fra 1 april til græsningsti
den' fodre 2 heste og 2 køer med den tilbageværende deel af fouragen,
13.

Forpagtningskontrakten er forbrudt og kan fra ejerens side straks
forlanges ophævet, når forpagteren måtte udeblive over den bestemte
forfaldstid med forpagtnings afgiften 14 dage i det længste efter
forfaldstiden, eller måtte pådrage sig restancer af skatter, tiende,
kommuneafgifter eller andre præstationer.
(

2

14.

I søgsmålstilfælde er ejer og forpagter underkastet den ved forord
ning af 25 januar 1828 foreskrevne hurtige retsforfølgning.

15.
Forpagteren er forpligtet til ved kontraktens ophør at udså en lige
så stor rugsæd som året forud, men skal da godtgøres efter kapitelstaxt den forskel, som den større del rug derer sået en hvad er nævnt
i denne kontrakts post 4.

.

.

.

16.

At jeg Lars Jensen på foranstående betingelser hår indgået denne
forpagtningskontrakt som jeg forpligter mig til at opfylde, det til
ståes hermed 'af mig.’
Det bemærkes, at forpagteren er viden om at den her bortforpagtede
ejendom er behæftet med gæld til beløb looo rd,
•

r

»

•

• -

Til bekræftelse har vi denne forpagtningskontrakt egenhændigen un
derskreven i overværelse af undertegnede 2 vitterlighedsvidner, og
bliver kontraktens udstedeis, stemplet papir og tinglæsning af de
kontraherende parter at betale med hver en halvpart.

Skrevet i Carlsminde den 21 december 1868.

Som ejer:
Jens C. Sørensen

Som forpagter

Lars Jensen

Til vitterlighe'd:
J.Mørck

Simon Chr.Pedersen
m. f . p ,
.

Jens Chr.Sørensen solgte den 3o maj 1872 til Anders Jacobsen afj
Gårdsholt for 19oo rd., der den 27 februar 1896 solgte til ’Jens Ja
cob Jensen af) Rugholm for gælden der var på ejendommen stor 45oo
kr. og aftægt for livs’tid eller looo kr, en ’g’ang for alle, ialts5.
5oo kr., men af hensyn tilstemplingen blev værdi’en‘sat til 14.ooo
kr.
Jens Jacob Jensen, der senere tog navnet Rugholm, var der sta-r
dig i 1927, men herefter taber jeg forbindelse med ejendommen ind
til Asger Nielsen den 13 oktober 1942 solgte til Henrik Hansen.
Henrik Hansen var født den lo september 1914 i Tårs sogn, søn af
Henrik Hansen og gift med Bertine Hansen, født Jensen, født 8 decem
ber 1916 i Tårs sogn, datter af Jens Jensen, der var ved overtagel
en besætning på 2 heste, 8 køer, 2 ungkreaturer og 3 svin. Henrik
Hansen købte den 23 nobember 1965 ejendommen Mølhaven, matr.nr.7.

7
8

2.2526 m2
15.3169 -
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SØNDERGÅRD

matr.nr.9a mfl.
Søndergård var fæstegård under Dybvad Hovedgård og var fra begyndel
sen af forrige århundre fæste af Hans Larsen, der var gift med Kir
sten Pedersdatter, der omkring 1835 afstod fæstet til sønnen Søren
Hansen, der var gift med Johanne’Marie Pedersdatter og efter at Chri
sten -Østergård Pedersen havde købt gården deri 26 oktober 1876, kom
de på aftægt, hvor Søren Hansen døde den 15 december 1885 og Johan
ne Marie Pedersdatter døde den 19 februar 1887.

Chr.Østergård solgte den 1 august 1918 til propritær Chr.Jensen,
Gettrup Hovedgård, I.P.Jensen, Mosen i Albæk og bestyre P.M.Peder
sen, for lo7,ooo kr., der medfulgte 6 heste, 1 føl, 19 køer, 3 sto
re og 2 små tyre, 6 kalve, 2 kvier, 6 svin, 4 får, 2 lam, 25 høns
og 2 kalkuner. Konsortiummet solgte den 2o marts 1919 til forpagter
Johan Chr.Andersen, Skæve Præstegård, for lo4.75o kr.

P.A.Pedersen solgte den 22 december 1931 til Laurits Bouet og Kri
stine Bouet, der den 2o november 1974 solgte til Carl Ole Bouet,
tvangsauktion 5 februar 1981, D.L.R. 9 november 1981, Astrid Bouet
12 maj 1982.
9a ’ 23.8590 m^
Skævevej 56
Glimmerlyst

matr.nr.9c mfl.

•

Jens Chr.Jensen købte den 26 april 1855 ejendommen, som han den 21
april 187o solgte til Jens Andersen for 1286 rd«, efter hvis død en
ken Else Marie Jørgensdatter fik adkomst den 8 oktober 1874 og sûlgte samme dag matr.nr.9d 44gg .fra til Jens Peter Nielsen for 3oo rd.
og solgte den 28 juni 1876, skødet tinglyst 6 juli s.å. til Hans An
dersen, der den 17 december 1885 købte det frasolgte, ell’er en del
af det, tilbage og solgte den 2 maj 19o7 tir sønnen Jens Marinus
Andersen for 62oo kr., iberegnet aftægt m.m., men forbeholdte sig
•en parcel matr.nr.44gg og 'ejendommen havde nu matr.nr.9c 9d 44dz.

Tvangsauktion 28 februar 191o, højstbydende<blev murer Chr.Jensen,
Gjeldersholt i Hørby med 358o kr., der fik fogedudlægsskøde udstedt
deq 25 april 191o dg solgte den lo marts 1927 til Niels Lyt h je?,
for hvem ejendommen gik til tvangsauktion og her købte af Christian
Larsen, der fik’ fogedudlægsskøde udstedt den 3o august 19^3, der j
den 14 maj 1947 købte matr.nr.44cd og 6m

(

Christian Larsen er født i Horsens-Hammet den 23 august 19ol, søn
af Severin Larsen, Hønborgkrog i tfrsø og gift med Anna Dorthea, født
Jensen, født* den 24 maj 1914 i Hellavad, datter af skræddermester
Otto Jensen i Klokkerholm. Christian Larsen var i firer år vurderings
mand for Jydsk Husmands-Kreditforening.

MØLHAVEN

matr.nr.9b
Poul Peter Pedersen købte ejendommen den 2 juli 1857 og døde den 25
september 1871, hvorefter enken Mariane eller .Maren Christensdatter
den 1 august 1872 solgte til Qtto Christian Christensen af Spånheden
for 13oo rd. Hartkornet var 3 skp. o fjk. 1 3/4 alb. og. gammel skat
ten 2 rd. 79 ,sk. ...
Otto Chr.Christensen solgte den 1 juli 1875 til Lars Peter Jensen,
Degnhuset i Try i Torslev sogn for 5ooo kr.., der den 7 december 1882
solgte til Lars Peter Madsen. Tvangsauktion den 28 april 1886 og her
købt af Chr.Peter Larsen af Ørvad for 385o kr., der den 17 marts 1887
transporterede retten til skødet til grd. Christen Østergård Peder
sen, Søndergård i Hugdrup, der transporterede retten til husmand Pe
ter Jensen af Rævmosehus i Torslev sogn, der den 12 januar 1893 solg
te til Christian Jørgen Christensen fra Sæby for 57oo kr.

Christian Jørgen Christensen solgte den 9 august 1894 til Niels Pe
ter Pedersen, der den 6 juli 19o5 mageskifter med Søren Peder Peder
sen og Karen Pedersdatter fra LI.Toftlund. Tvangsauktion den 2 novem
ber 19o9, hvor købmand Johannes Andersen, Qÿbvad, var eneste byden
de med 42oo kr. og overdrog den 2 juni 191o retten til skødet til
Marinus Sørensen fra Horsens i Kjær Herred, der den 25 marts 1915
mageskiftede med Jens Peter Vilhelm Jensen, der havde matr.nr.lab i
Dybvad.

Jens Peter Vilhelm Jensen solgte den 11 april 1918 til Chr.Sørensen
fra Dybvad for 16.ooo kr. og købte derefter Ny Rønholt. Ch*r.Peter
Sørensen solgte den 17 januar 1924 til grd, Anton Andersen, Ropperheden, for 25.ooo.kr., der den 1 maj samme år solgte til husejer
Niels Chr.Nielsen, Hugdrup fælled for 21.ooo kr.

Skæve sogns kirkebog udviser, at fraskildte husmand Niels Ch'r. Niel
sen, født i Skæve sogn den 17 juli 1878 og ugifte Frederikke Sigrid
Marie Andreasen, født i Qtonnlnglund sogn den lo febraar 1878, blev
gift i Skæve Kirke den 12 juni 1916.
Ernst Jørgensen solgte den 17 -april 1942 til Ejnar Peter Christian
Jenserri, der den 1 november 195o købte parcellen lkæ Dybvad Hovedgård
af Statens jordlovsudvalg og den -14 november 1957 købte ham parcel
len lmr af Hjørring Amts Kvægavlsforening.
Skifterets adkomst for MagdaleneNielsine Jensen 12 oktober 1971, der
samme dag solgte til Poul Nielsen.

Krogsdamsvej 45

227

Huqdrupvej 4

Nyborg

matr.nr.9e
Landpost Mads Pedersen købte parcelled fra Søndergård den 17 janu
ar 19oo for 475 kr., grænser i syd til den til smed-Christen Chri
stensen solgte og ud til Hugdrupven. Mads Pedersen solgte den 12
september -1912 til Christen Petar Pedersen fra Sønder .Volsted for
37oo kr. og købte derefter hus i Dybvad, matr.nr.lbg.
■Christen Peter Pedersen overdrog den lo september 1932, formentlig
ved skifterets adkomst,, til Jenssine Pedersen, Skifterets adkomst
for 4 arvinger den 2o maj 1977, der den 2 juni samme år solgte til
Lykke Jensen, der dan 26 oktober 1982 solgte til Henrik Poulsen.

Hugdrupvej 2

Nyborg

matr.nr.44ap

Imed Christen Christensen købte parcellen, der var på
tømde land,
fra Søndergård den 2o december 19oo, for 4oo.kr., grænser imod syd
til Jerslev-Dybvad vejen,, mod vest til Hugdrupvejen, mod øst til en
grøft, der fremtidig skal tjene som skel.
Christen Christensen solgte den 7 januar 19o9 til smed Anders Peter
Jørgensen fra Rodstrup for 69oo kr., der den 15 marts 1919 solgte
til bestyre Jørgen Chr.Martin .Sørensen fra Hugdrup for 825o kr., der
solgte til partikuler Jens Andersen, der døde den 25 juni 1923, 74
år gammel og enken Anna Margrethe Andersen, født Jacobsen fik adkomst
til ejendommen den 9 august 1923.
Chr.Christensens bo til.arvingerne Verner L.Christensen, Jens Peter
Christensen og Frede L,Christensen den 16 november 1971, der samme
dag solgte til Villiam Christensen.

BÆKGÅRDEN

matr.nr.loa nordi.
Bækgården var fæstegård'under Knudseje og blev efter 1844 matrikelen sat*i-hartkorn til 2 td. o skp. 2 fjk. 1 3/4 alb. og gammel
skatten var 15 rd. -67 sk.
Lars Chr.Andersen købte gården den 7 februar 1861 og solgte den 24
januar 1867 til Thomas findersen af Krogsdam for 28oo rd<, der den
31 marts 197o solgte til Peder Larsen, der den 26 juli 1877 solgte
til Morten Nielsen, hvis hustru Hansine Jacobsen døde den 29-sep
tember 1882, skifte 19 oktober s.å. Morten Nielsen solgte den 3
april 1884 til Jens Chr.Jensen fra Baas for 14.25o kr., der medfulg2 heste, 6 køer, 4 ungkreaturer, 5 svin og 3 får.

Jens Chr,Jensen var født den 24 april 186o i Baas, søn af Søren Pe
ter Jensen og gift med Marie Andersen, efter hvis død han skiftede
med børnene den 25 marts 1897, børn omtalt 2,12.19o9-92. Jens Chr.
Jensen solgte den 29 maj 19o8, skødet tinglyst 2 december 19o9, pn
parcel matr.nr.leggtil Skæve kommune for 8oo kr«, livorpå der blev
bygget skole.
•
•
•
•
Jens Chr,Jensen døde den 25 september 1928 og-havde da været sogne
foged i 19 år og lægdsmand til sin død, medlem af sognerådet i*2
perioder m.m. Enken Nikoline Petra Jensen, født Christensen, der var
født den 18 december 1872 i Sønderlev. datter af Chr.Laurits Christensen, overtgg og drev herefter gården til sin død, hvorefter den
ved skifterets adkomst kom til datteren Kathrine Møller Jensen og
sønnen Søren Baas Jensen den 1 april 1952.

LILLE RØNHOLT

matr.nr.lob mfl.
Lille Rønholt er udstykket fra Rønholt og her købte Harald Peter
Gundel Frederiksen den 24 december 1914, skødet tinglyst 14 öanuar
1915, for 4ooo kr. og solgte den 7 februar 1918 til Emil Phillipsen,
Dybvad, der den 3o marts 1922 solgte til Niels Chr.Nielsen, Siggård
for 25.000 kr.,der medfulgte 3 køer, 2 kalve^ 3 svin og andet løs
øre.
Niels Chr.Nielsen solgte den 1 juni 1922 til Alfred Sørensen, der
den lo februar 1927 solgte til Arthur Arnold Albert Nielsen fra
Præstbro for 19.ooo kr.
Arthur Arnold Albert Nielsen var født den 29 januar 1898 i Flade,
søn af Ole Nielsen, Frederikshavn og gift med Hanne Nielsen, født
Jensen, født i Volstrup.den 13 juli 1894, datter af Anthon Jensen,
Nordentoft, Smågårdene.
Arthur Arnold Albert Nielsen solgte den 13 december 1971 til Gunnar
P. Pedersen.

areal: 6.391o m

2
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Matr.nr.loc

Niels Chr.Jensen købte matr.nr.loc den 25 august 1859, hartkorn 1
skp. o fjk. 12 alb., gi. skat 1 rd. 06 sk., hans hustru Inger Mar^
grethe Madsdatter døde den 27 maj 1873, skifte 3 juli s.å. Den 19
marts 1874 købte han matr.nr.12e, se også matr.nr.11a og 14.6.18833o.

Niels Chr,Jensen solgte den 8 januar 1891 til Peder Chr.Christoffer
sen af Haven ford 55oo kr.,_der den 2 juli 1896 solgte til Jørgen
Hald, der den 24 marts 1898 solgte til Jens Chr.Jensen fra Hugdrup
fpr 25oo kr., der den 21 januaç |946 solgte til Kaj Johannes Jensen,
skifterets„gdkomst,for Oda Katrine Dorthea Jensen 6 februar 1971.
Skævevej 64

.matr.nr,lod loe

Niels Pedersen, der var karetmager, købte parcellerne fra Bækgården
af enkefru Gleerup, Knudseje den 17 juli 1856, hartkorn, 2 skp. 2
fjk. 1/4 alb. gi. skat 4 kr. 73 øre, og solgte den 28 april 19o& til
sønnen Johannes Chr,Peter Nielsen, der også var karetmager, for 296o
kr.j iberegnet aftægt, der.skyldes 15oo kr. til Knudsejes legat.

Johannes Chr.Peter Nielsen solgte den 25 april 1918 til Jens Ander
sen, Snorren-for 13.ooo kr./’der nu af Nyborg, solgte den 24 maj
1923 til Jens Peter Jensen, Nyborg, for 13.ooo kr,, der den 12 no*»
vember 1925 solgte til husejer Jens Jensen Tang for 15.ooo kr., ef
ter tvangsauktion, kom ejendommen den 16 september 1932 ved foged
udlægsskøde til Kristian Carlsen, skifterets adkomst for Karen Ma
rie Kristine Carlsen 13 januar 1956, der den 3o april s.å. købte
3oh af Kaj Jensen og solgte den 25 august 1975 til Peter Carlsen.

Bækqårdens hus

matr.nr.lof
Lars Jensen, der var gift-med Mette Marie Jørgensen, købte den 17
juli 1856 og solgte den 13 juni 1867 til sønnen•Jørgen Larsen for
loo rd;+ aftægt, se samme dato nr.2o, der var sat til 487 rd. 2 mark
6 sk, i kapitalværdi, hartkornet var 3 skp. 2 fjk. p alb. og gammel
skatteim 3 rd. 28 sk. Lars Jensen døde den 28 marts 1875 og Mette Ma
rie Jørgensen 19 august 1892.
Jørgen Larsen solgte den 16 maj 19o7 til svigersønnen Thomas Chr.
Carlsen for 55oo kr., iberegnet lidt aftægt.
Jørgen Larsen døde
den 14 januar 1911 og enken Johanne Marie Larsen, født Christens
datter døde 17 oktober 1913.
2
•E.Dige Pedersen købte den 29 februar 1964. lof 4,o646 m

Hugdrup Skole

matr.nr.log

Skæve kommune købte den 29 maj 19o8, skødet tinglyst 2 december
19o9, parcellen matr.nr.log, areal 5516 m, af Jens Chr.Jensen, Bæk
gården for 8oo kr.

Auk^ionsskøde fra Carlo Zahle Larsen til Åge Jensen den 21 septem
ber 1978.

0

RØNHOLT
matr.nr.lob m£l. nordl.
Rønholt er ikke nogen gammel ejendom, men først opstået efter mid
ten af forrige århundre, ved forskellige ejeres opkøb af forskelli
ge jordstykker.
Jens Chr.Hansen købte den 22 december 1859 og den 2 juli 1868 købte
han jord til. Hans bo blev taget under konkursbehandling den 28 marts
1878 og gården blev den 15 juli s.å købt ved 4'auktion af Niels Chri
stensen, Bredmose i Hørby sogn, der den 3o marts 1882 overdrog retten
til skødet til sønnen Christian Nielsen, der den 8 oktober 1891 ud
stedte følgende skadesløsbrev til Georg Jørgensen, Galtrup, der fik
pant i såvel ejendommen som Chr.Nielsens løsøre:
Skadesløsbrev.

Til skadesløs sikkerhed for det tab propritær Georg Jørgensen af Gal
trup i Torslev sogn mulig måtte komme til at lide derved, at han har
påtaget sig kautions og vexelforpligtelser for mig, såvel som for
hvad jeg til enhver tid af hvilken som hels årsag ellers måtte være
nævnte propritær G.Jørgensen skyldig, dog ikke udover et beløb af
5ooo kr., giver jeg ham herved prioritet og panteret i følgende mig
tilhørende ejendom og ejendele.
A. Panteret med oprykningsret næst tidligere tinglæste hæftelser,
nemlig 15.ooo kr.til skræddermester J.C.Petersen, hvoraf de ll.ooo
forrentes med højere rente end 4%, og 5ooo kr. til handelsgartner
Hansen, den mig i følge skøde af 2o juli 188o, tinglæst 12*august
s.å, og auktionsskøde af 24 marts 1882, tinglæst 3o's.m., tilhøren
de ejendom i Hugdrup, Skæve sogn, i daglig tale kaldet ” Rønholt ”,
skyldsat således:

matr.nr.lob nordl. gi.skat 4 rd.o4
—
—
o - oo
44h - 11b 41
—
68
44hh—
—
23
- 44ac—
—
_ 44ff47
5 kr.91
- 13b -

sk.,hartk.
øre -

3 skp. 0 fjk. 1/4 alb.
1 —
o - 2L1/4 o 2 - 2^r
o 2 - 1 3/4 0 o —
2 3/4 o —
2 - 11/43 2 - 1

med påstående ogi kommende bygninger, disses mur og sømfaste tilbehør,
derunder navnlig indbefattet kakkelovne, komfurer og grubekedler,den
til enhver tid på ejendommen værende besætning, beholdning af gød
ning, avl og afgrøde af enhver art, indventarium, avls- og mejerired
skaber, maskiner og folkesenge med tilhørende sengeklæder. Under be
sætningen henregnes navnlig også svin. Det bemærkes, at der af ejen
dommen svares tiende, og at 1/6 bankhæftelse forrentes.
B. l'prioritets panteret i efternævnte på min bopæl, ovennævnte gård,
beværende, mig tilhørende indbo og løsøregenstande:
1 chaiselongue med brun spættet betræk
1 nøddetræs spisebord
1 bord
1 havebord
1 sybord (æbletræsrod)
6 stole med rørsæder
1 bogreol
1 bibel
6o bind forskellige bøger i bogreolen
1 oliemaleri
1 oliemaleri
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kr.3o.oo
- 25.oo
- 12.00
- lo.oo
- 15.oo
- 2o.oo
5.oo
- 25.00
- 2oo.oo
- 25.oo
- 25.oo

1
1
1
6
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
4
1
1
1
3
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2

oliemaleri
oliemaleri
olietryksbillede
olietryksbilleder
hængelampe
bordtæpper
småtæpper
sofapude
filerede tæpper
gulvtæppe
gulvtæppe
gulvtæppe
sybordstæppe
hundeskindstæppe
blomsterstativer
guldfiskebeholder af glas
lysestager
blomstervaser
skrivetøj
jettemaske med jetter
samling sten (oldsager)
blomster i potter
sæt gule gardiner
spyttebakke
juvélæske
stk. nipsgjenstande
spejl i mahogniramme
egetræsmalet servante
lysestage
vækkeuhr
symaskine
egetræs buffet
egetræs spisebord
egetræsmalet hjørneskab
egetræsmalet skrivepult
stole med rørsæder
taffeluhr
nøddetræsmalet tobaksbord
fag hvide gardiner
baglader jagtgevær
forlader jagtgevær
jagttaske
hængelampe
skilderi
skilderi
skilderi
skilderi
skilderi
skilderi
skilderi
skilderi
skilderi
brunt bordtæppe
gulvtæppe
merskumspibe
merskumspibe
lang pibe
rejsepibe
rejsepibe
rejsepibe

O

kr.15.oo
15 .oo
4.00
22 . oo
5.00
lo.oo
5.00
3.00
5.00
5.00
2.00
2.00
2.00
2o. oo
3 .oo
5 .oo
5 .oo
2.00
3.00
5.00
lo. oo
2.00
15.00
2.00
5.00
5.00
15,00
2. oo
1.00
3.00
4o.oo
5o.oo
5o.oo
2o. oo
2o. oo
15.00
3o.oo
3.00
15.00
4o.oo
lo. oo
2.00
3.00
3.00
3.00
2.00
1.00
2.00
4.00
5.00
3.00
1.00
5.00
lo.oo
15. oo
4.00
3.00
5 .oo
2.00
2.00

M

—
—

«

-

«

—

«

-

«

«
-

—

«
—

-

—

«

«
-

«

-

—
—

—

«
«

—

—
-

«

«

-

-

—

—

—

—

—

—
—

—

-

-

«
-

-

-

«

«

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
6
lo
1
1
1
6
2
1
1
2
1
4
12
1
7
15
12
2
12
1
1
1
1
1
1
3
1
2
2
1
1
3
1
1
1
6
5
1
1

pibebrætter
kr. l.oo
tobakskasse
1.00
bordbakke og bordbørste
2.00
messing kaffekande med fyrfod & bakke
15. oo
brunmalet chatol
4o.oo
—
mahogni kommode
2o. oo
lille mahogni kommode
5.00
— lo.oo
servante med marmorplade
- 12.00
spejl i mahogniramme
2.00
stumt jener
4.00
messing lysestager
2.00
fag ternede gardiner
8.00
hvide sengetæpper
hæklede bordtæpper
2.00
sæt hvidt vandtøj
2. oo
messing morter
5.00
vinkarafler
4.00
sølvpletteret vinkande
6.00
likørkaraffel
3.00
4.00
slebet ølglas
spisestel, blå fajance
2o.oo
par blå kopper med flødeskål & sukkersk.5.oo
3.00
par kopper
jordbærskål
3.00
2 .oo
kagefad
—
1.00
kobbersæt
2.00
glasassietter
—
1.00
brødbakker
—
sukkertønde
1. oo
kobber vandkedel
8.00
diverse vin og snapsglas
5.00
poreelæinskander
3.00
1.00
plat de manage
ølkruse
8.00
—
desserttalérkener m.blå tegning
7.00
—
blomstervase
1.00
—
flaskebakker
2.00
- 2o. oo
par knive & gafler
- loo.oo
sølv spiseskeer
4.00
sølv børneskeer
3.00
sølv theskeer
- lo.oo
sølvbæger
6.00
sølv, thesi
- 12.00
sølv flødekande
7.00
sølv sukkerskål
- 12.00
sølv postejske
- 12.00
sølv kageske
- 25.00
sølvmedaillier
4.00
potageske
lo.oo
rejsekufferter
sølvgafler
lo.oo
15.00
sølv barneske med gaffel
8.00
fajance dåbstallerken med navn
- 15. oo
guldnåle
3.00
sølvkors
25.00
samling forskellige frimærker
- 15.00
guldkæde
- 2o. oo
guldringe
- 15.00
gryder
2.00
thepotte og 1 kaffekande
1. oo
tørvekasse
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diverse krukker og flasker
2 pander
1 stegepande
diverse lerfade og tallerkener
1 vandspand
1 trækar
2 blikøser
1 ûmalet træbord
1 brødmaskine
2 vaskebrædter
1 hakkebrædt
1 ballie
1 decimalvægt med lodder
1 rulle
1 stor egetræs kiste
2 trækufferter
1 folkebord
2 bænke
1 træbord
1 dejgtrug med fod
2 koste
25 servietter
6 viskestykker
7 par lagner
6 fag brogede gardiner
1 havebord
1 fodpose
1 kassefjedervogn
75 høns
lo ænder
1 sæt rejseseletøj
1 saltkar med låg
2 øltønder
1 vandtønde
1 bryggeballie
1 bryggekar
1 vaskemaskine
1 flueskab
5 transportspande
2 blikspande
1 klædekurv
6 duge
12 håndklæder
9 pudevår
5 brødservietter
1 flag
1 egetræsmalet klædeskab
1 lille rejsefjedervogn med stol
1 slæde
6 haner
12 gæs

kr. 7.00
1.00
1 .oo
2.00
1 .oo
1.00
1.00
1.00
—
2.00
—
1 .oo
—
1.00
1.00
2o. oo
2o. oo
lo.oo
—
2.00
—
3.00
—
1.00
—
2.00
3.00
—
2 .oo
8.00
1. oo
25.00
35. oo
4.00
lo .oo
- 125.oo
—
75 .oo
—
2o.oo
—
5o.oo
—
4.00
—
6.00
—
3. oo
2.00
3.00
4.00
—
2.00
3o .oo
1 .oo
—
1 .oo
14.00
4.00
6.00
2.00
—
5.00
lo .oo
225.oo
35.00
6.00
6o. oo
-

Under pantet henhører forpagtnings og lejeafgifter af ejendomme og
al anden interesse samt det pantsattes asurancesummer i ildebrandst ilfælde.
I søgsmålstilfælde er jeg underkastet den hurtige retsforfølgning
efter forordning af 25 januar 1828, og vedtages det derhos, at der
i de i § 15 i lov af 29'marts 1873 om meldte tilfælde skal kunne
gøres exekution i pantet uden foregående lovmål og dom, samt at jeg
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i tilfælde af søgsmål eller exekution betales samtlige deraf flyden
de omkostninger uden undtagelse efter regning.

Bekræftes med min underskrift i 2 vidners overværelse.

Hugdrup i Skæve den 6 oktober 1891.
Christen Nielsen.

Til vitterlighed on underskrift og dato.
N.C.Mortensen

H.P. Jørgensen

Jeg skrev tidligere ved en fejltagelse, at ejeren af Rønholt navn
var Christian Nielsen, det var altså Christen Nielsen. Den 27 okto
ber 1893 gik gården til tvangsauktion, og her købt af Geord Jørgen
sen, Galtrup, for 16.3oo kr., der den 4 november s.å. overdrog ret
ten til Niels Christensen, der igen overdrog retten til Chr. Klit
gård Thomsen. Skødet blev tinglyst den 21 juni 1894.
Chr. Klitgård Thomsen mageskiftede den 3o august 1895! skødet ting
lyst 5 september s.å. meed Edvard Thomsen fra Dorf, der derefter
solgte parcellen 13L til Haven for 525o kr., skøde*t herpå dog først
tinglyst 27 oktober 1898, men mageskiftede den 22 juli 1897 med
Johan Christian Christensen fra Ørum, der den 12 august s.å. solgte
til Jens Pedersen Søndermølle fra Brovst for 17.2oo kr.
Jens Pedersen Søndermølle bortlejer den 29 januar 19o3 ca.
tønde
land til teglværket for lo år og solgte den 28 august 1913 til ejen
domshandler N.K.Jensen, Randers og grd. Andreas Hansen, Sørup, for
24.5oo kr., der udstykkede og bla. solgte jord til Bredmose den 17
sept.1914 for 475o kr., oprettede ejendommen, eller rettere sagt
solgte jord til ejendommen Ny Rønholt m.m. og solgte den 3 septem
ber >1914 hovedparcellen til Frederik Christianse-n, Hugdrup for 18.
5oo kr.

Frederik Christiansen solgte den 2 november 1-916 Rønholt, der nu
bestod af parcellerene matr.nr.44h 44hh 44ac 44ff, til Jens Arthur
Kanstrup, forh« Nr. Letholt i Understed, for 38,5oo kr., der den
31 januar 1918 solgte til Christian Pedersen, hidtil Håndsbæk, for
43.000 kr. og købte derefter Råholt.
Christian Pedersen, hvis fulde navn var Christian Peter Pedersen
fik den 13 juni 1921 ret til at tilføge navnet Riis ifølge navnebe
vis og solgte i 193o til sønnen Gunnar Peter Pedersen, der var født
den 17 april 19o5 i Torslev sogn og gift med Johanne Marie Pedersen,
født Pedersen, født 22 februar 19o9 i Ottonninglund sogn, datter af
Jens Peter Pedersen.
Jørgen Riis Pedersen købte den 16 marts 1979. Rønholt er nu skyldsat
under matr.nr.44hh mfl.
44hh 2o.o245 m^
44tt
4797 -
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Matr.nr.11a nordi.
Niels Madsen købte den 13 december 1856, skødet tinglyst 29 januar
1857 ejendommen, der i hartkorn var sat til 3 skp. 1 fjk. 2? alb.
og matr.nr.44e med 1£ alb. og gammel skatten var 2 rd. 16 sk. og
splgte den 2 juni 1881 til Niels Chr.Bertelsen af Ravnsholt for
16oo kr,, der den 29 juni 1882 solgte til Niels Chr.Jensen for 16oo
kr«, se loc, der den 15 januar 1891 solgte til Peder Chr,Christof
fersen, der den 2 juli 1896 solgte til grd.Jørgen Hald, Nr.Meller
gård for 66oo kr. og købte derefter matr,nr.17 nordi. mfl. Jørgen
Wald lagde jorden under Nr.Mellergård, se 13a.

NY RØNHOLT

matr,nr.11b mfl.

Niels Nielsen købte den lo august 19o5 og mageskiftede den 3o sep
tember 19o9 med Christen Christensen, der havde matr.nr.44ax og køb-r
te jord til den 21 december 1911 og solgte den 22 januar 1914 til
Jens Pedersen Søndermølle, Rønholt og Frederik Christiansen, Hugdrup
for 82oo kr,, der den 26 februar 1914 solgte til Martin Chr.Jensen
fra Volstrup for 87oo kr., der den 22 oktober samme år solgte til
Søren Chr.Madsen, Birket for 14.ooo kr. Ejendommen bestod nu af matr
nr.44av 44pp 11c 44be 44bf loh 11b 44b 44bu 44bv.
Søren Chr,Madsen solgte den 13 december 1917 til Chr.Marinus Thom
sen for I8.800 kr. og købte derefter LI.Kærsgård.

Marinus Thomsen solgte den 11 april 1918 til Jens Peter Vilhelm Jen
sen, Mølhaven for 25.ooo kr. og købte derefter Korsholt.

Lars Reinhard Nielsen solgte den 8 november 1956 til Henning Søren
sen, der den 23 november 1965 købte jord af Harald Peter Jensen og
den 9 juli 1976 købte han parcellerne 44ch 44cm 44ct af Georg Rug
holm.

VESTER

MELLERGÂRD

matr. nr. 12a
Anders Andersen købte den 2o januar 1853 og mageskiftede den 12 ok
tober 1871, se adkomster, med Jens Pedersen fra Iskov, der den 22
januar 1874 solgte 12a 12b(der var 12 matr.nr.) til lærer Chr.Haurslev, Hugdrup for 32oo rd.

Pensioneret lærer Chr.Haurslev mageskiftede den lo juli 1884 med
husejer Peder Chr.Jacobsen fra Øster Hjermitslev, værdi 19.25o kr.,
der den 23 april 19o3 solgte til forpagter Niels Jensen af Fuglsang,
Unding Stationsby og mejeriejer Chr.Christensen Liegård, Dybvad for
19.5oo kr. og flyttede til Sindal.
Fredning af gravhøj og gravkam
mer 24 juni 19oo.
Niels Jensen blev eneejer den 13 juli 19o5, se løsøre 9.7.19o8-24,
og solgte den 2o august 19o8 til brugsforeningsuddeler Mads Chri
stensen, Syvsten for 21.5oo kr., se løsøre, der den 21 november 1912
solgte til Theodor Chr.Andersen fra Kalum for 26.5oo kr., der den
25 juli 1918 solgte til Jens Peter Pedersen for 63.ooo kr.
Jens Peter Pedersen døde den 3o november 1926, 57 år gammel og en
ken Jensine Marie Pedersen, født Thomsen fik lyst adkomst den 21 ok
tober s.å. Herefter kom gården ved arvedudlægsskøde déh 8 april 1937
til sønnen Christian Peter Pedersen, der den 13 november s.å. købte
parcellen 14g af Rigmor /Smlette Jørgensen.

Christian Peter Pedersen er født den 12 april 1911 i Dronninglund
og gift med Anna Margrethe Pedersen, født Møller Jensen, født 15
august 1918 i Sillebakken i Skæve, datter af Christen Johs.Jensen.
Hugdrupvej 17

12a
12b

18.8599 m2
1.4o89 -

NØRRE

MELLERgÅRD

matr.nr.13a mfl.
Anders Christensen købte den 27 juni 1861, hartkorn 3 td. 1 skp. 3
fjk. 1 3/4 al. - og 5 april 1877 og mageskiftebrev s.d. og solgte
den 5 juni 1879 til P-oul Møller Jensen, Rattisodde i Tårs sogn, for
18.5oo kr., der den 26 juni 189o mageskiftede med Jørgen Jensen Hald,
Nymark, matr.nr.lob 2oa i Gydeje-Tamstrup i Torslev sogn, der sælger
parcellen 44øø til Christen Madsen af Hugdrup fælled for 165o kr. og
købte den 2 juli 1896 ejendommen matr.nr.11a, se denne, og lagde un
der gården og solgte den 18 august 1912 til Peter Vilhelm Nielsen fra
Sørå for 46,ooo kr. og flyttede til Dybvad.

Peter Vilhelm Nielsen solgte den 21 februar 1918 til Rasmus Rasmus
sen fra Dybvad for 64.3oo kr., der den. 27 marts 1919 solgte til Al
fred Mortensen, Karmisholt gi. Skole, for 85.ooo kr., uden anden be
sætning en 25 høns og nogle kyllinger.

Alfred Mortensen købte i foråret 1923 gården Nielsminde ved Børglum,
men om Nr. Mellergård var et led i denne handel, ved jeg ikke, men
enden på det blev, at sagfører S.Jensen, Hjørring, blev ejer af Mel
lergård og solgte den 14 juni 1923 til enkefru Ane Katrine Nielsen
fra 0.Hjermitslev for 85.ooo kr., der i 193o solgte til sønnen Johs.
Nielsen.
Johs.Nielsen var født den 21 januar 19o4 i Vadum, søn af Laurits Niel
sen og blev gift med Kristiane' Olesen, der var født den 19 juni 19o7,
datter af købmand Carl Edvard Olesen i Hugdrup. Der var ved overtagel
sen en besætning på 4 heste, 16 køer, 16 ungkreaturer og loo svin.

Johs. Nielsen solgte den 15 maj 1968 til sønnen Jørgen Nielsen, der
har købt jord til flere gange, der nu er under matr.nr.13a.

Hugdrupvej 26
13a 62.3893 m2
lab 2.1340 -

ØSTER

MELLERGÅRD

matr.nr.13b mfl.
Jens Chr.Pedersen købte den 12 oktober 1871, der den 7 februar 1895
blev erklæret i umyndighedstilstand på grund af drikfældighed og dø
de den^ 24 august samme år. Enken Henriette Pedersen, født Bering fik
lyst adkomst 25 juni 1896 og skiftede den 18 oktober 19oo-5 med sine
7 børn og solgte den 22 juni 19o5 til Mads Peter Jensen, Voerså for
23.000 kr., men forbeholdte sig en lille hest, ænderne, duerne og
halvdelen af hønsene og købte dereftex Bøjestedet, matr.nr.31.
Mads Peter Jensen tog navnet Mads Peter Søndergård og solgte den 2
december 1915 til Jens Andreas Pedersen, hidtil Haldbjerg for 58.ooo
kr., ejendommen bestod af matr,nr.13b 14c 34c 44kk 44LL 44mm 44oo .

Jens Andreas Pedersen solgte den 6 december 1917 til fhv. gré. Hans
P.Pedersen for 62.ooo kr., der den 1 august 1918 solgte til Theodor
Chr. Andersen for 83.ooo kr., der den 7 december 1922 solgte til Pe
der Chr. Sørensen, hidtil Kærsgård, for 76,ooo kr.

Helge Risgård ejede Øster Mellergård først i 3overne og var således
omtalt 2o september 1934, men købte Nr.Ørvad i Hørby sogn i 1936.
Knud Svendsen solgte i 1944 til Chr.Christensen, der var født den
13 marts 1896 i Vester Rom ved Præstbro, søn af Jørgen Christensen
og gift med Karoline Christensen, født Jensen, født 19 april 1898
i Albæk sogn, datter af Niels Johan Jensen.

Holger Bolvig Nielsen købte den 26 februar 1971.

Krogsdamsvej 85
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Matr.nr.13h
Niels Nielsen, Hugdrup, der har matr.nr.13e, solgtd den 6 m’art’s 19o8
parcellen 13h til Andreas Sørensen for 675 kr., der den 2 oktober
1912 solgte til snedker Anton Pedersen fra Hugdrup fælled for.7oo kr,
der den 5 februar 1914 solgte til Jens Chr.Andersen fra Hørby for
115o kr«, der den 23 november 1916 solgte til Chr. Dusinus Jørgensen,
Rykindhus for 14oo kr., der den 2 november 1922 solgte til Ole Anton
Thomsen fra Øster Løgtved for 235o kr., der den 29 oktober 1943 solg
te til Poul Larsen.

Matr.nr.13g 44ax

Niels Nielsen købte den 3o september 19o7 og 27 juni 1912 og solgte
den 4 april 1918-45 til Emil Philipsen, Råholt for 51oo kr., der den
21 marts 192o solgte til Hans Peter Pedersen,

Chr.Pedersen-wRiis, Rønholt, købte den 19 februar 1925 og solgte den
2 september 1926 til Gunnar Peter Pedersen for 65oo kr.
Kristine Marie Villumsen og Mine Elise Pedersen solgte den 27 novem
ber 1951 til Niels S. Christensen.

13g 1.7o6o m2
44ax

Matr.nr.13f
Jørgen Nielsen 15 maj 1968.
13f 825 m2

MOLBJERG

matr.nr.14a

Niels Jensen købte den 22 december 1852, skødet- tinglyst 13 januar
1853. Molbjerg, der i hartkorn efter 1844 matrikelen var sat til 2
td. o skp. o fjk.
alb. og gammel skatten var 11 rd. 26 sk.
Niels Jensen udstedte den 13 januar 1859 •et arvefæstebrev til Jens
Chr.Christensen for 5o år på et stykke jord med hus, som denne den
17 januar 1867 overdrager til Rasmus. Christensen fra Vodskov.
Niels Jensen solgte den 27- februar 1868 til Peder Chr.Nielsen for
8oo rd.+ aftægt, der blev kapitalliseret til 6o6 rd. 19 sk., se nr.
27 s.d.
Peder Chr,Nielsen købte den 13 juli 1877 ejendommen matr.nr.15b og
lagde til Molbjerg og døde den 5 oktober 1879, hvorefter enken Kir
sten Marie Nielsen, født Therkildsen,den 27 marts 189o solgte til
Kristian Kristensen fra Allerup for 11.5oo kr.

Kristian Kristensen eller Kristiansen, derJoar født i Hellevad sogn
den 4 juli 1864, tog den 3 juni 1914 navnet Molbjerg og solgte den
15 juli 192o til Ankær Karl Jensen, Gleerupsminde og købte derefter
dennes ejendom.

Ankær Karl Jensen var født i Skæve den 1 december 1893, søn af Jens
Jensen og gift med Dagmar Frederikke Jensen, født Sørensen, født 6
november 1893 i Hellevad sogn, datter af Søren Chr.Sørensen.
Skifterets adkomst for Tage Hartmann Jensen og Harry Andreasen den
3 februar 1964. Tage Hartmann Jensen eneejer 9 januar 198o.
14a
15b

15.2676 m2
4.58o9 -

Matr.nr.14b

Søren Peder Christensen af Birket købte den lo februar 1853 og solg
te den 21 juni 1888 til sønnen Peder Sørensen for 3oo kr., der den
13 juni 19o7 solgte til faderen for 8oo kr., der den 3 december 19o8
solgte tilbage til sønnen for samme pris, er måske ikke bebygget ?
Jens Chr.Olsen solgte den 3o august 1941 til Pouline Marie Larsen,
der den 8 september 198o solgte til Poul Larsen.

14b
44a£

8566 m2
1.8531 -
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Fjembevej 49

matr.nr.14d
Peder Sørensen af Birket købte den 16 august 1888 og solgte den
14 november 19o7 til Sørerr Peter Sørensen for 7ooo kr., der den
17 april 1913 solgte til fru Kjestine Sørensen, fød± RøticherWelt&rs, ægt-epagt s.d.nr.loS med fhv. højskoleforstander Hans Sø
rensen, Risgård Højskole.
Skifterets adkomst fra Kirstine Sørensen til Niels Andreas Sørensen
mfl, -arvinger den 3o maj 1944, der den 29 oktober 1955 solgte til
deres medarving Niels Johannes Sørensen.
14d

3.2392 m2'
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Nørgård i Hugdrup

matr.nr,15a

Nørgård blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 3 td. 6 skp.
o.fjk. o alb, og gammel skatten var 28 rd. 18 sk., desuden hørte par
cellen 42n med hartkorn 1-1-3/4 på et tidligt tidspunkt til gården,
Søren Peter Springborg købte den 27 august 1863 og solgte den 17 au
gust 1871 til Niels Jensen for 4ooo rd. Nie’ls Jensen, der havde Tho
mas Madsen, Melle Rugtved i Understed som kurator, solgte den 6 ju
li 1882 til Jens Nielsen, der den 6 maj 1897 mageskiftede med Chri
sten Sørensen fra Torslev, matr.nr.lp mell», der efter at have fra
solgt parcellerne 15i og 15h, se disse, solgte gården til Lars Grøn
borg Jensen fra Øster Hjermitslev for 15.2oo kr., skødet tinglyst
11 november 1897 - og købte derefter Haldbjerg 'i Understed.
Lars Grønborg Jensen solgte den 15 august 1918 til-Chr.Bering Peder
sen, Hugdrup, for 58.7oo kr., der medfulgte 2-heste, 1 føl, 8 køer,
3 kvier, 4 kalve. Der blev den 15 marts 1923 fra solgt en engparcel
til Øster Nørgård, matr.nr.15c, for 4ooo kr.
Chr.Bering Pedersen var født den 19 november 1885 i
Jens Chr.Pedersen og gift med Elvine Pedersen, født
5 november 188B i Harritslev i Torslev sogn, datter
Pedersen.
Chr.Bering Pedersen var sognerådsformand
se iøvrigt 15q.

Skæve, søn af
Pedersen, født
af Chr.Peder
i 2 perioder,

Doris Jensen 28 december 1981.
15a 4516 m2

Øster Nørgård

matr.nr.15c
Søren Peter Springborg, Nørgård, solgte parcellen til Ble Pedersen
for 7oo rd., vistnok i 1866, Ole Pedersen døde den 15 maj 1871 og
enekn Maren Hansdatter solgte den 23 november samme år til sønnen
Lars Christian Olesen, hartkornet var 4 skp. o fjk. 1/4 alb. og gam
mel skatten var 3 rd. 7o sk.

Lars Christian Olesen, der var gift med Hanne Olesen, født Christen
sen, solgte den 13 marts 19o2 til sønnen Ole Martinus Olesen for 43oo
kr«, iberegnet aftægt. Hanne Olesen døde den 24 august 1914 og Lars
Chr.Olesen den 18 juni 1917.

Ole Martinus Olesen købte den 15 marts 1923 en engparcel fra Nørgård
for 4ooo kr. og solgte den 1 oktober 1931 til sønnen Chr.Nielsen.
Chr.Nielsen var født den 21 februar 1898, søn af Martinus Olesen og
dennes hustru Anna og gift med Elise, født Christensen, født 18 no
vember 19oo i Hjelmekær, datter af Johan Christensen.

Holger Bolvig Nielsen, Ø.Mellergård købte den 5 november 1971.
areal: 6.4256 m2
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Huqdruplund
matr.nr.15f

(

.Christen Christensen fik adkomst ved mageskifteskøde den 27 januar
1876 og mageskiftede den 29 april 188o med Anders Jepsen, Vçà Skov
hus, der den lo januar 1895 mageskifter med Søren Chr,Sørensen, Hørtil i Allerup, der den 16 maj samme år solgte til Thomas Pedersen
fra Nejsum for 25oo kr,

Thomas Pedersen solgte den 16 maj 19o4 til Anders Chr.Nielsen af S
Smågårdene for 4225 kr., hartkornet var 1 skp. 3 fjk. 1/4 alb. og
så parcellen 44af.
Anders Chr.Nielsen solgte den 31 maj 19o6 til Frederik Andersen fra
Dybvad for 5125 kr., der’den 4 juli 19o7 solgte til Jacob Sørensen,
der den 31 marts 191o solgte til partikulier F, Wøhlk, Hørby stations
by for 7ooq kr,, der den 12 april 1917 solgte til Niels Lythje fra
Hugdrup for 86oo kr.
Niels Kristian Lythje var født på Hugdrup fælled -den 5 marts 1884
og gift den 6 september i Skæve Kirke med -Laurine Kirstine Pedersen,
der var .født på Hugdrup fælled den 3 april 189o.
Niels Lythje solgte ’den lo marts 1927 til Alfred Sørensen fra Hu§drup for 85oo kr. og købte derefter ejendommen matr.nr.9c9d.

Hugdruplund har i nyere tid været ejet af Juul Pedersen, Erik Mad
sen, der solgte til René Gade og Anny Jensen, der den 13 marts 1077
solgte til Henry Walther, der den 2o mart 1986 solgte til Hanne Sø
rensen og Harald Pedersen.

Fjembevej 41

matr,nr,15L

Skoma-ger Niels Christian Andersen købte parcellen fra Nørgård den
16 juni 19o5, skødet tinglyst 8 februar 19o6, for 3oo kr., er belig
gende vest for den til købmanden solgte parcel. Efter at havde be
bygget fik han 18oo kr. i Kreditforeningslån og solgte' 'den 27 marts
1913 til Albrecht Christensen, der den 2 oktober samme år solgte til
murer 'Alfred Pe’ter Andersen, Hugdrup, for 26‘6o kr., der den 28 juni
1923 solgte til musiker Niels Chr.Lars'en fra 'Hørby for 8ooo kr.
Dagny Jørgensen, der nu ifølge vièlsesattest hedder Dagny Albertsen,
købte den 6 april 1979.

Ç

Hugdrup Mejeri
matr.nr.15h
Christen Sørensen, Nørgård, solgte den 11 november 1897 parcellen
15h til mejeriforpagter A.8.Dybroe, Dybvad for looo kr., der den 29
august 19ol solgte til mejeribestyre Martin Nielsen af Løbjerg - og
så Nederdorf mejeri og løsøret på Dybvad mejeri - se løsøret, og over
tog den 5 september 19ol nr.25 & 26 mejeriforpagtningen af Dybvad
Me jeri.

Martin Nielsen solgte den 26 juni 19o2-57 til mejerist Christen Chri
stensen Liegård, Katrinedal og købmand L.Jonassen, Bryrup for 29.ooo
kr«, der medfulgte 3 heste, 6 vogne og transportspande.
Liegård blev eneejer den 14 februar 19o7 og solgte den 6 juni s.å.
til mejeriejer Mads Størup, Hjørring og mejerist Jens Haaning, Hjør
ring for 60.000 kr. - også mejeriforpagtningen på Dybvad - der med
fulgte 4 heste, 5 vogne, 22 transportspande, hver til 80 pùnd og 14
svin.
Mads Størup solgte den 12 maj 191o den ene fjerderdel til mejeriejer
H.Mulbjerg, Hjørring og den anden fjederdel til M.Jensen Uhrnfeldt.

Jens Haaning blev eneejer den 18 maj 1911 og solgte den 15 maj 1918
til Hugdrup Andelsmejeri, der den lo oktober s.å. optog et lån i Den
Danske Andelsbank. Mejeriselskabet Vendsyssel solgte den 7 december
1967 til Bent Pedersen.
Hugdrupvej 4o

Købmandforretninq
matr.nr,15k
Købmand Jens Jensen købte parcellen 15k fra Nørgård den 16 juni 19o5,
skødet tinglyst 8 februar 19o6, for 600 kr., beliggende på hjørnet
af Hugdrupvej og Kirkevej i en udstrækning af 39 alen til førstnævnte
vej og 35 alen til sidstnævnte vej, fik 23oo kr. i kreditforenningen.

Jens Jensen og hustruen Ane Kirstine, født Jensen, ægtepagt 19 juli
19o6. Solgte den 21 juni 19o6 til forretningsbestyre Carl Edvard Ole
sen fra Gandrup for 5ooo kr., der den 31 januar 1918 købte parcellen
15m fra Nårgård.
Carl Edvard Olesen solgte den 28 september 1955 til Arnold Andersen,
der: den 9 august 1973 solgte til Jørgen Jensen.

Hugdrupvej 35
Fjembevej 42
Matr.nr.15i
Christen Sørensen, Nørgård, solgte den 11 november 1897 parcellen
til stenhugger Niels Chr.Madsen for 12oo kr., der døde den 28 janu
ar 1917. Enken Ane Jensine Madsen, født Steffensen døde 16 juni 1919,
fællesbørn Niels Senius Madsen, Nocoline Asta Madsen, gift med Otto
Kiel, Regine Elvine Madsen og afdødes særkuldsbarn Jens Chr.Olsen,.
Ejendommen blev udlagt til Niels Senius Madsen den 14 august 1919
for 2ooo kr,, heraf var 12oo kr. prioritetsgæld, 4oo kr. var anden
gæld og begravelse, øvrige 4oo kr. i arv.
Max Rudi Kjæhr solgte den 7 maj 1985 til Gunnar Andreasen.

Huqdrupvej 36

matr.nr.15q

Robert Bering Pedersen solgte den 14 ma"j 1956 til Chr.Bering Peder
sen. Skifte'rets adkomst for Robert Bering Pedersen, Marie Christen
sen, Petra Michelsen og Dagny Christensen den 27 februar 1963, der
den 27 juli s.å. solgte til grd. Jacob Jacobsen, skifterets adkomst
for Johanne Petrine Jacobsen 3 decembeT 1966.
Skifterets adkomst for Jens Jacobsen og 14 andre arvinger den 18 maj
1976, der samme dag solgte til Knud Pedersen, der den 1 februar 1978
solgte til Keld Christensen og Birgitte Sørensen, der den 1 februar
1983 solgte til Martin Sørensen og Rita Mølskov Sørensen.

Kvisthusvej 2o

matr.nr.15r
Holger Bolvig Nielsen, Øster Mellergård, solgte den 17 oktober 1978
til Per og Karen Heidemann.
15r 4734 m2

matr.nr.15g

Søren Peter Pedersen købte parcellen af Kristian Kristiansen, Mol
bjerg den 3o juni 1898 for 525 kr. og den 29 september 19o4 købte
han parcellen 34e og solgte den 21 december 1911 til datteren Gjer
trud Marie Pedersen, ft. Nejsum, for 3ooo kr.
Gjertrud Marie Pedersen blev den 5 december 1916 gift i Serrislev
Kirke med grö. Jens Chr.Jensen, Mellergård i Hjelmsted og solgte
den 21 juni 1917 til husejer Christen Christensen, Smågårdene, der
den lo april 1924 solgte til Martin Adolf Nielsen, Dybvad for 88oo
kr« og kebte derefter Brohuset.
Martin Adolf. Nielsen solgte den
7 august 1924 til Chr.Christensen, Hugdrup fælled for 11.ooo kr.

Hører nu under matr.nr.4d Birkely.

Højen i Smågårdene
matr.nr.16
Højen blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 3 skp. 1 fjk,
1 3/4 alb. og gammel skatten var 3 rd. 4o sk.

Søren Christensen, der var gift med Ane Christensdatter, havde købt
gården før midten af forrige århundre og solgte den 3 maj I860 til
Jens Sørensen, Kjærsgård og kom på aftægt, men Jens Sørensen solgte
allerede den 15 november samme år til Simon Jensen for 85o rd. og
det blev bemærket, at den imellem sælgeren og Søren Christensen op
rettede aftægtskontrakt skal holdes efterretlig i alle henseende,
se afl. 19o7,
Søren Christensen døde den 6 april 1875 og Ane Chri
stensdatter den 27 april s.å.

Senius Jensen solgte den 7 april 19o4 til sønnen Ole Peter Jensen
for 6000 kr., men om Simon Jensen og Senius Jensen er en og samme
person er usikkert, men jeg har ikke nogen kendskab til Senius Jen
sens adkomst.

Ole Peter Jensen solgte den 18-november 1946 til svigersønnen Peter
Andersen, der var født i Albæk sogn den 9 april 1914, søn af Chr.
Andersen og gift med Ole Peter Jensens datter Nanny, der var født i
Højen den 19 februar 1915.
16
4.5o71 m2
14e I.9I00 -

Smågården
matr.nr.17 mfl.

Smed Hans Kobler Christensen købte den 4 juli 1857, skødet tinglyst
2o august s.å, matr.nr.17 og den lo juli 1873 købte han jord til og
den 2o juni 1874 købte han sammen med Søren Peter Christensen af
Birket ejendommen matr.nr.21 af godsejer Winkel for 9oo rd., hvoraf
han den 25 maj 1882 blev eneejer og solgte den 23 december 1886 til
svigersønnen Hertil Julius Nielsen for 5ooo kr., iberegnet aftægt.
Hertil Julius Nielsen mageskifter den 4 juni 1896 med Frits Fedder
sen, Store Fuglsang i Torslev sogn, der den 2 juli 1896 solgte til
Peder Chr.Christoffersen for 13,ooo kr., der den 27 august 19o8 køb
te parcellerne matr.nr,18 19 2o 22 23 fra Store Fjembe og da samtli
ge matr.nr, tidligere hatøde været små selvstændige landbrug skal de
kort omtales:

Stendal

matr.nr.18
Ander Christensen frastod fæsteretten til Anders Jensen den 12 novem
ber 1852, lyst 18 januar 1855, til Anders Jensen, der den 18 novem
ber 1855 købte til selveje fra Dybvad H. og solgte den 4 februar
1869 til Niels Chr.Christensen fra Jerslev for 600 rd., der den 17
april 1873 solgte til Outzen, St.Fjembe for 7oo rd., der den lo juli
s.å. solgte parcellen 18b til Niels Chr.Christensen for loo rd.,
der overdrager retten til Hans Kobler Christensen, Smågården. Matr.
nr.18 var i hartkorn sat.til 3 skp. 1 fjk. 3/4 alb. og gammel skat
ten var 5 rd, 12 sk.
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Matr,nr.19

Anders Christian Pedersen købte den 4 februar 1869 for 6oo rd. 05
solgte den 17 april 1873 til Outzen, St.Fjembe for 800 rd. igl.hart
korn, 2 skp. 1 fjk. o alb., ny hartkorn 2 skp. 1 fjk. 1 I/4 alb. gi.
skat 1 rd. 88-5 sk.
flatr.nr.2o
Anders Chr.Pedersen købte den 22 december 1859 og solgte den 2 juli
1868 til Niels Peter Larsen, der den 17 april 1873 solgte til Outzen,
StÿFjembe for 9oo rd. hartkorn 3-1-1 1/4 gi. skat 2 rd. 27 sk. også
44s 1 3/4 alb.

Matr.nr.22

Lars Christian Pedersen købte den 19 oktober 1872 fra Dybvad H. det
hus i Smågårdene han hidtil havde haft i fæste for 800 rd. og solgte
den 1 maj 1873 til Dutzen, St.Fjembe for samme pris.

Matr.nr.23
Jens Chr.Olesen købte fra Dybvad H. pr. købekontrakt den 15 septem
ber 1871, skødet tinglyst 21 april 1873, det hus Christen Hansens
enke Ane Marie Jensdatter er ifæsteboende, for 4oo rd. og solgte den
1 maj 1873 til Outzen, St.Fjembe for 375 rd.

Peder Chr.Christoffersen solgte den 27 august 19o8 en parcel til Pe
der Chr.Hansen, Hugdrup fælled, der har 32b mfl. se denne og den 16
marts 1916 solgte han parcellerne 18c 32æ 44bk til Ole Peter Jensen
for 4oo kr. pr. tønde land = 1582 kr.14 øre.
Peder Chr.Christoffersens hustru Martine Christoffersen, født Jørgen
sen døde den lo november 19o9 og han skiftede med børnene den 14
september 1916-1559,
Peder Chr.Christoffersen solgte den 23 sept ember,nr.1585 til sønnen
Arnold Christoffersen for 45.ooo kr. Gården var da på 46 tønder land
og bestod af matr.nr.17 18 18b 19 2o 21 22a 23 44p 44q 44r 44ak 44t
og 32c, der medfulgte en besætning på 2 heste, 16 køer, lo ungkreatu
rer.

Arnold Christoffersen var født på gården den 1 december 19o4 og blev
gift med Anna Larsen, der var født i Understed den 16 september 19o2,
datter af Morten Larsen, Vester Kvesel, senere Musted i Helium og St.
Fjembe i Torslev sogn.
Arnold Christoffersen solgte den 7 november 1963 til Ejnar Skovsgård
Christensen, der den 8 oktober 197o solgte til Niels Larsen.

248

Kroqsdamsvej 55
matr.nr,21b

Peder Chr«Christoffersen, Smågården 4 februar 1897. Ole Peter Olesen
købte den lo maj 19o9 og døde den 26 juni 1925, enken Meta Marie Ama
lie Olesen, født Madsen adkomst 19 november 1925, også matr.nr.44aø
Skifterets adkomst fra Carl Peter Olesen til Astrid Olesen 17 juni
1941, der den 7 februar 1966 solgte til Verner Haagensen.
21b mfl. 1182 m2

Kroqsdamsvej 63

matr.nr.21d
Inger M.Juul solgte den 28 februar 1935 til Niels Chr.Nielsen, til
Helga J. Møller Nielsen 27 januar 1884, der samme dag solgte til
Svend Chr.Søndergård Rasmussen.

Kroqsdamsvej 57

matr.nr.21e
Jens Chr.Hansen solgte den 9 marts 1942 til Holger Larsen, der den
23 august 1976 solgte til Richard Weile Lehm
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Nordentoft

matr.nr.24 25 mfl.
Søren Sørensen, der den 27 december 1823 var bleven gift med Chri
stiane Mikkelsdatter, fik fæstebrev på ejendommen matr.nr.25 den
3o april 1845 og afstod fæstet den 5 december 1855, tinglyst 17 ja
nuar 1856, til fordel for Niels Chr.Jensen og kom på aftægt og døde
den 6 april 1859 og Christiane Mikkelsdatter døde den 22 maj 1867
(i Torslev).
Steffen Nielsen købte ejendommen til selveje fra Dybvad Hovedgård
den 29 september 1858, skadet tinglyst 23 december s.å. Hartkorn
2 skp, 3 fjk. 2? alb, og gammel skat 78 sk,

Steffen Nielsen solgte den 26 marts 1868 til Ludvig Scavenius Emil
Nielsen for 6oo rd., der døde den 8 juni 1879 og eneken Johanne Nico
line Marie Nielsen fik adkomst til ejendommen den 25 november 188o,
men blev den 25 august 1881-1 erklæret i umyndighedstilstand og fik
Outzen, St.Fjembe som værge. Enken skifter den 17 juli 1884-7 og
solgte den 7 august s.å. til Jens Andreasen fra Øster Hjermitslev
for 25oo kr., der den 9 oktober 1884 solgte til enken Christine Mads
datter, der har matr.nr.24 44x, for 17oo kr. og de 2 ejendomme bli
ver sammenlagte.
matr.nr.24
U/inkel, Dybvad H. solgte den 8 april 1875 til Morten Olesens enke
Christine Madsdatter af Bøjested, det Lars Christensen sidst ifæstebøende hus i Smågårdene for 14oo kr. Hartkorn 2-3-1 3/4 også 44x 2
alb. Hun solgte den 27 januar 1876 parcellen 44ae til Christen Chri
stensen til bebyggelse, for 7oo kr. og den 8 eller 9 okt.1884-20
købte hun ejendommen matr.nr.25 nordi, for 17oo kr. og de 2 ejendom
me bliver sammenlagte.
Christine Madsdatter solgte den 26 juli 1888 til sønnen Niels Chr.
Adolf Olesen for 239o kr., iberegnet aftægt og døde den 17 april
1893.

Niels Chr.Adolf Olesen solgte den 27 juli 1893 til Anton Jensen, der
den 19 august 19o9 solgte til Laurits Christensen fra Bangsbostrand
for lo.ooo kr,, der døde den 11 februar 1919, efterladen sig 3 børn
og enken Elise Marie Christensen, født Larsen, der skiftede og fik
lyst adkomst til ejendommen den 16 september 192o.

Harald Jensen solgte den 4 februar 1954 til Agner Nielsen, derr var
født i Ketttrup den 24 november 1923, søn af Peder Chr,Nielsen og
gift med Gerda Nielsen, født Andersen, født i Lyngså den 13 maj 1925
datter af landpost Andersen, Flauenskjold.
Efter Agner Nielsens død fik enken Gerda Nielsen skifterets adkomst
til ejendommen den 8 oktober 1966, men ifølge vielsesattest 27 janu
ar 1977 hedder nu Gerda Pedersen og solgte^den 7 oktober 1982 til
Jens Leo Nielsen.

Fjembevej 29
24a 3.1o76 m^
25
2.5438 21c

Elmelund

matr.nr.27 og 29
Winkel, Dybvad Hovedgård, solgte den 18 januar 1866 til Biels Chri
stensen, det Ole Thomsen sidst ifæsteboende hus for 4oo rd.+ aftægt
til Ole Thomsens enke Marens Jensdatter, der blev kapitalliseret til
25 rd., se nr.28 s.d., lyst 23.7.1869, det var ejendommen matr.nr.
29, der i gi. hartkorr var sat til 2 skp. 2 fjk. o alb. og i ny hart
korn til 2 skp. o fjk, -g- alb. og gammel skatten var 2 rd. 33^ sk.

Niels Christensen solgte den 15 juli 1869 til Christen Jensen, Rå
holt for 4oo rd. også matr.nr,44aa. Maren Jensdatter døde den 7 ja
nuar 1876 og aftægten kunne aflyses. Christen;Jensen solgte den 14
august 189o til Hans Chr.Jensen af Vitten for 2ooo kr., der den 24
december 1896 solgte til Anders Chr.Nielsen af Kvistmark for 27oo kr.
der den 8 april 1897 købte ejendommen matr.nr.27 og de 2 ejendomme
bliver sammenlagte.

Matr.nr.27: Peder Jensen købte den 23 august I860 og solgte den 29
januar 1885 til Jørgen Chr.Jensen for 155o kr., men forbeholder sig
vederlagsfrit afbenyttelse af et 7 fag hus for hans og konen Karen
madsdatter for livstid.
Jørgen Chr.Jensen solgte den 5 april 1888 til forpagter Janua Win
kel, Dybvad for I600 kr., der solgte til enken Ane Benedikte Ander
sen, født Pape, der lagde parcellen under matr.28, se denne og hed
blev møller Niels Fuglsang ejer 24 maj 1894 og solgte den lo januar
1895 til skrædder Chresten Peder Jørgensen fra Flauenskjold for 19oo
kr«, se betingelser, der den 8 april 1897 solgte til Anders Chr.Ni
elsen af Smågårdene, der har matr.nr.29, for 22oo kr., der medfulg
te 2 køer, 1 gris, 1 ged, 12 stk. tømmer, 6 granspir og 1 gig.

Anders Chr.Nielsen solgte den 3 september 19o3 til Carl Iversen fra
Rysholt for 525o kr., der den 19 april 19o6 mageskifter med Ole Ni
elsen fra Gærum, der den 7 juni 1917 solgte til Peter Pedersen fra
Dybvad for 16.5oo kr«, hvis hustru Nielsine Petra Pedersen, født
Nielsen, døde den 13 januar 1919 og Peter Pedersen skifter den 26
august 192o med 2 sønner.

Elius Pedersen købte
Han var født i Skæve
Pedersen og gift med
ber 1917 i V.Hassing

”Elmelund”, som ejendommen nu kaldtes, i 1942.
sogn den 27 december 1916, søn af Mads Peter
Gerda Pedersen, fadt Jensen, født den 3 septem
sogn, datter af Johs.Jensen,

Elius Pedersen solgte til Jørgen Nielsen, Nr.Mellergård, der lagde
Jorden til Nr.Mellergård og selgte den 18 december 1975 ejendommen
med l.o69o mzjord til Regnar Bertelsen, der den 28 februar 198o solg
te til Per Thomsen Nielsen, Susanne Thomsen Nielsen, Tom Muller Han
sen og Randi Thorup Jensen. Randi Thorup Jensen udgik den 26 juni
1983.
Krogsdamsvej 54

251

Høkerforretninq i Smågårdene
matr.nr.28 nordl.

Winkel, Dybvad Hovegård, solgte den 7 januar 1875 til høker Andreas
Carl Andersen det Chr.Andersen hidtil ifæsteboende hus i Smågårdene
for 25o rd. også parcellen 44ø.
Andreas Carl Andersen døde den 15 november
te Andersen, født Pape fik lyst adkomst 23
dag til sønnen Johan Frederik Andersen for
medregnet matr.nr.27 som hun havde købt af

1889 og enken Ane Benedik
maj 189o og solgte samme
35oo kr.* men heri var
Winkel for 13oo kr.

Johan Frederik Andersen solgte den lo maj 1894 matr.nr.28 til de
taillist Valdemar Beusen for 155o kr. og den frastykkede parcel 44ø
til Nicolaj Echardt af Havens mark for lloo kr,, men Valdemar Beusen
transporterede retten til skødet til Niels Fuglsang af Smågårdene,
se s.d. nr.21, der også købte matr.nr.27 44æ af Johan Frederik Ander
sen for 17oo kr., skødet lyst 24 maj 1894.
Niels Fuglsang solgte til købmand Jens Peter Jensen, se løsøre 29.
11.1894-38, hvorefter ejendommen gik til tvangsauktion og overtaget
af Jens Nielsen, Nørgård, Lars Jensen, Klattrup, Anton Jensen, Søn
der Volsted og møller Niels Fuglsang, nu Tamstrup, der fik udlægs^?
skøde den lo oktober 1895 og solgte den 17 marts 1898 til Chr,Peter
Christensen af Hugdrup for 12oo kr., nu kun matr.nr.28, se matr.nr.
27.

Chr.Peter Christensen solgte den 22 november 19oo til Jens Anton Jen
sen, der den 18 september 19o2 mageskifter med Jens Jensen, Hugdrup
fælled, matr.nr.44s mfl. Tvangsauktion 3o oktober 19o7 og her overta
get af kreditforeningen for 1275 kr., der transporterede retten til
Svend Chr.Svendsen den 7 november 19o7.
Svend Chr.Svendsend solgte den 29 januar 1914 til Christen Christen
sen, der den 21 juni 1917 solgte til Valdemar Christensen af Birket
for 25oo kr., der den 11 april 1918 solgte til Christen Christensen,
LI.Råholt for samme pris.

Christen Christensen solgte den 6 november 1928 til Svend Møller,
der den 8 november 1962 solgte til John Holm.

Krogsdamsvej 56

C c; 9

Gamle Deqneboliq
matr.nr.26 & 3o nordl.
Ole Isfek Nielsen, der var gift med Else Kristine Nielsen, købte matr.
nr.3oa og 44bb den 3 september 1858 og matr.nr.26 og 44z den 6 decem
ber. 1881’,'skødet tinglyst 12 januar 1882.
Ole Isak Nielsen døde den 3o september 1892 og enken Else Kristine
Nielsen den 3 september 1893 og boet blev den 2 november 1893 onertaget af datteren Doris Kristine Nielsen, enke efter Anders Kr.
Larsen, for prioritetsgælden 23oo kr., men hun havde tilsyneladen
vanskeligheder ved at begå sig og kommunen overtog forsørgelses pligt
over hende og børnene, mod at hun overdrog ejendommen m.m. ÿil kom
men, se registrering af ejendommen og ejendele 28.9.1893-17 .

Sognerådsformand K.G.Sørensen, Østergård i Stagsted, solgte den 28
juni 1894, den sognerådet tilhørende ejendom efter adkomst 28 sep
tember 1893, til grd. Christen Østergård Pedersen, Søndergård for
36oo kr.
Christen Østergård Pedersen solgte den 27 juni 1895 til Jens Martin
Mikkelsen fra Øster Hjermitslev for 4o5o kr,, der den 17 april 1913
solgte til Søren Chr. Wittenhof Pedersen fra Helium for lo.ooo kr.,
der den 28 august samme år solgte til Jens Lythje for lo.4oo kr. og
købte derefter dennes hus i Dybvad, matr.nr.lce.

Volstrup sogns kirkebog udviser, at Jens Christian Ditlev Lythje af
Skæve sogn og Elise Mathilde Larsen af Kærsgårdshus i Volstrup sogn,
født 31 maj 1876, blev gift i Volstrup Kirke den 28 januar 1898.
Carl Aage Madsen solgte den 4 februar 1954 til Jens Ejlersen Høgh,
der den 5 januar 1957 solgte til Oluf Rosenkilde, der den 2 april
1985 solgte til Kurt Andreasen.

26
3oa

1.76o6 m^
2.6559 -

Fjembevej 33
matr.nr.3ob mfl.

Christian Madsen købte den 13 august 1857 ejendommen,som synes at
blive kaldt Gamle Degnebolig, og solgte den 12 januar 1882 til svi
gersønnen Jens Chr,Jensen for 183o kr., iberegnet aftægt. Enke ef
ter Knud Jensen, Mariane Jensdatter, der er den samme som er kaldet
Mariane Müller, fæster en del af ejendommen, en aftægtsmand Niels
Chr.Jacobsen(Volsted ), der var kaldet gartner Volsted, døde i Gamle
Degnebolig den 8 maj 1863- 79 år gi. og hans enke Dorthea åvendsdatter døde samme sted den lo maj 1875- 88 år gi.

Jens Chr.Jensen solgte den 21 marts 1912 til sønnen Christian Jen
sen og ham og hustruen Marie Jensen, født Christiansen, kom på af
tægt.
Skifterets adkomst fra Christian Jensen til Asta Jensen, født Jør
gensen den 16 december 1941, der den 21 december 1954 solgte til
Kaj Jensen.

253

Matr.nr.3oc
Jensine Pedersen solgte den 2 december 1955 til Kristian Carlsen,
der den 25 august 1975 solgte til Peter Carlsen.
2
3oc
3o5o m

Fjembebej 38
matr.nr.3od

Jens Lythjé solgte den 3o september 1928 til Jens Martin Nielsen,
der den 18 februar 1987 solgte til Marie Nielsen.
3od
96o m^

Fjembevej 36

matr.nr.3oe

F.Christensen solgte den 15 marts 1932 til Carl Erhardt Olesen, der
den 9 juli 1948 købte parcellen matr.nr.3og og solgte den 23 decem
ber 198o til Ole Erik Olesen.

Matr.nr.3of
Johanne Jensen solgte den 5 marts 1948 til Martin Nielsen, Marie Ni
elsen 18 februar 1987.
3of 65o m .

Bø jestedet.

matr.nr.31 nordl.

Morten Olesens enke, Christine Madsdatter købte den 24 juni 188o
og solgte den 26 januar 1888 til Niels Chr.Thomsen fra Ørtoft for
3ooo kr., der den 22 juni 19o5 solgte til enken Henriette Pedersen,
født Bering, Mellergård, for 735o kr., der medfulgte bla. 5 køer,
1 kvie, 1 kalv, 1 hest og 3 svin.
Henriette Pedersen, født Bering, solgte den 15 april 1915 til land
mand Age Ejnar Jensen, Hugdrup for 7.5oo kr.

Ingemann Christiansen solgte den 2o november 1951 til Holger Peder
sen, der var født den 3 november 1921 på gården Boller, søn af Val
demar Pedersen og gift med Ebba Pedersen, født MathiaseD, født i
Flade. dënt-23 ma j 1927, datter af Janus Mathiasen.

Holger Pedersen solgte den 8 november 196o til Svend Age Jeppesen,
der den 22 februar 1962 solgte til Harald Jensen, der den 24 juli
samme år solgte til Hilbert Larsen.

Fjembevej 28

SØNDER

KROGSDAM

matr.nr.33 nrdl. m£l.
Sønder Krogsdam blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 2 td.
o skp. o fjk. ? alb. og gammel skatten var 16 rd. 18 sk. og ved år
hundre skiftet blev gården "Vitten” købt til og jorden derfra hører
idag under Sønder Krogsdam.

Krogsdam, som var gårdens oprindelige navn, var fæstegård under Dyb
vad Hovedgård og fra omkring 182o fæstet af Morten Nielsen, der var
gift med Ane Thomasdatter, der begge stammede fra Torslev sogn. Mor
ten Nielsen fratrådte fæstet til fordel for sønnen Niels Christian
Mortensen, der samtidig købte gården til selveje, den lo juli 1851,
skødet på gården er dog først tinglyst den 12 januar 1854, se afl.
1.12.1870, og i denne forbindelse blev der oprettet følgende aftægts
kontrakt :

Aftægtskontrakt
imellem Morten Nielsen af Krogsdam i Skæve sogn og Niels Christian
Mortensen sammesteds.
1.

Jeg Morten Nielsen overdrager herved min søn Niels Christian Morten
sen til fri rådighed og ejendom den mig tilhørenden besætning, indog udbo, intet i nogen måde undtaget af hvad son findes i gården
Krogsdam, der hidtil har været mig i fæster-overdragen, hvilken fæste
rettighed jeg ligeledes fratræder til gårdens nuværende ejer fornævn
te min søn, imod at han forsyner mig og hustru indtil vor død med
husly, føde, klæder og al fornøden opvartning og pleje, eller årli
gen udreder til os den aftægt, som herefter findes anført:

2.
Den årlige aftægt er han på forlangende pligtig at udrede således:

1. 5 td. rug, 2 td. byg, 1 td. malt, 4 snese flyndere, 4 snese kul
ler og lo rigsbankdaler, som erlægges til hvert den første maj
og første november, hver gang med halvdelen.

2. I hvert års oktober måned 2 td. kartofler, 1 skp. salt, ? lispund
tælle, 1 lispund ost, 2 lispund dyrkjød og 2 lispund fårekjød.
3. Hver morgen, både vinter og sommer 1 potte nymalket mælk.
4. Fornødent foder og græs til 2 får med deres yngel, som aftægtsgi
veren skal røgte og påeg'e både vinter og sommer lige med sine eg
ne.

5. ç pund smør ugentlig.
6. Til ildebrændsel skal aftægtsgiveren årlig levere 8 læs knoptørv
a 24 snese, af forsvarlig størrelse og godhed, som i rette tørvebjergningstid tilføres aftægtsfolkene, og ordentlig henlægges i
det hertil benyttede husrum.
7. 2 gange hvert år gives aftægtsfolkene en anstændig kørende befor
dring til og fra Skæve Kirke, ligesom også præsten befordres til
og fra dem, så efter det forlanges.

8. Aftægtsfolkene skulle have en beboelse bestående af3 fag og et
halvtag, der skal indrettes efterederes ønske, og vedligeholdes
af aftægtsgiveren, der også er pligtig til i sygdomstilfælde
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at bekoste og besørge deres kære og pleje, og ved deres død en an
stændig og sømmelig begravelse efter egnens skik og brug.
9. Aftægtsfolkene forbeholder deres ret til brødbagning, ølbrygning
og vask hos aftægtsgiveren, med hans redskaber og ildebrændsel,
ligesom han også er pligtig at besørge deres korn til og fra møl
len, så efter det forlanges.

3.
Når den ene af aftægtsfolkene ved døden afgår bortfalder halvdelen
af hvad der er anført tinder nr. 1 2 4 og 5, med undtagelse af den
i nr, 2 anførte tælle.

4.
Alt hvad aftægtsfolkene ved deres død måtte efterlade dem, tilhører
aftægtsgiveren, dog med undtagelse af konens gangklæder, som skulle
deles lige imellem hendes døtre.

5.
Skulde aftægtsfolkene finde dem utilfreds og ønsker et andet ophold
sted, da er nuværenden og tilkommende aftægtsgiver, i stedet fôr den
hed anførte aftægt, pligtig at betale dem årlig på deres bopæl 6o,
skriver tredsindstyve rigsbankdaler, som betales kvartalsvis, og alt?
tid et kvartal forud.

6.
Jeg Niels Christian Mortensen forbinder mig til at opfylde denne
kontrakt i alle dens dele, og for at mine forældre kunne være betryg
ge for deres underholdning og begravelsernes bekosning, pantsætter
jeg herved den mig efter kjøbekontrakt ag gårs dato tilhørende gård
”Krogsdam" i Sæve sogn, Dronninglund Herred, der står for ager og
engs hartkorn 2 td. o skp. 3 fjk., med alle dens tilligende jorder
og påstående bygninger og i ulykketilfælde dens asurancesummer, her
under afgrøde og sæd, og endelig;;alt mit ind- og udbo og besætning,
der skal være og forblive et anden prioritets pant næst efter 6oo
rbd.

Aftægten er anslået til en årlig værdi ar 75 rd., som udgjør for 5
år 375 rd., og tillagt begravelserne 2o rd., er ialt 395 rbd.

Til bekræftelse har begge underskrevet den kontrakt i vidners over
værelse .
Krogsdam den lo juli 1851.

Morten Nielsen
m. f. p.

Niels Christian Mortensen

Til Vitterlighed:

N. Schousgaard

Chresten Jensen

Ane Thomasdatter døde den 17 februar 1862, 71 år gammel og Morten
Nielsen døde den 28 januar 1869, 82 år gammel.
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Niels Christian Mortensen blev den 24 december 1854 gift med Kirsten
Marie Nielsdatter, der er 26 år gl. og tjener på Dybvad.

Den 13 september 1866-12 mødte kongens foged op på Krogsdam med en
fordring på Kirsten Marie Nielsdatter på 7o rd. 3 mark 4 sk., et be
løb hun ifølge en såkaldt justitssag og dom ved Dronninglund Herreds
ret den 12 april 1866. Fogden medbragte en oversigt over fordelingen
af beløbet, der bla. bestod af 4 forskellige regninger til politibe
tjent Matzen på ialt 6 rd. 4 mark, en regning fra jordemoderen Mari
ane Christensen på 1 rd. o.s.v., men da vi ikke på nuværende tids
punkt 'kinder sagens rette sammenhæng få den ligge, men for lysthaven
de, se også aflyste dokumenter 28 januar 1869. Kirsten Marie Niels
datter nægtede at kunne betale det hele eller noget deraf og hendes
mand, der var til stede,indtog den samme holdning, hvorefter der blev
gjordt udlæg i følgende, der efter Niels Chr. Mortensens udsagn var
alt hvad han ejedesog af vidnere vurdert:
1
1
1
1
1

1

1

4

1
2
1
1
1
1
1
1

rød hoppe
hvid ko med grå pletter lo år
sort ko, lo år
sorthjelmet ko, lo år
sorthjelmet ko, lo år
disse 2 sothjelmede køer tilhøre
skolelærer Hauerslev
rødblisset hoppe
tilhører efter Niels Chr.Morten
sens udsagn Niels Abraham Jensen
Eendell
hvid kio med grå pletter, lo år
skal være pantsat for skatter
hvide får og 2 lam
heraf tilhører de 2 får og 2 lam
Kirstine Nielsdatter, Krogsdam,
de 2 andre får skolelærer Hauer
slev.
klædeskab, rødmalet
rokke og 1 garnvinde
stort bord af fyrretræ
gammel vogn
væv: medr,tilbehør
bord og en bænk
gammel plov
jerngryde

loo
2o
2o
2o
2o

rd.
—
—

loo

2o —

18

3
1
1
lo
6
1
1
1

—
—
—
—
—
mark

Væven, 2 rokke og en garvinde tilhøre Kirstine Nielsdatter(der ikke
må forvekles med Kirsten Marie Nielsdatter, men snare en slægtning).
Videre forefandtes ei, af løsøre, samt i den Niels Chr.Mortensen til
hørende fste ejendom Krogsdam matr.nr.33 i Skæve sogn, der med avl
og afgrøde af vidnerne vurderes til 15oo rd.
Retten hævet:

P.Malling,
f m.
Vidner :

Morten Olesen

J.Christensen

Niels Chr.Mortensen nægtede at underskrive, men for en ordens skyld
skal tilføjes at beløbet blev betalt og hæftelsen slettet den 28 ja
nuar 1869.
Niels Chr.Mortensen solgte den lo juli 1879 til Andreas Kyllesbæch
og herefter gik gården til tvangsauktion den 9 januar 1886 og her
købte af Søren Peter Christensen, Birket for 672o kr., på sin søn
Johannes Sørensens vegne, skødet tinglyst 23 juni 1887-24.
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3

Johannes Sørensen var gift med Martine Hansen, der døde den 8 maj
1891, kun 23 aär gammel, der var én søn i ægteskabet, Christian Pe
ter Sørensen, der var født den 11 sepetmber 1888. Johannes Sørensen
giftede sig senere med Johanne Rasmussen.

Johannes Sørensen købte den 11 januar 19oo-63 gården Vitten af An
ders Peter Jensen for 11.5oo kr., herunder også matr.nr.3 Vester
Estrup i Hørby sogn* Anders Peter Jensen døde i Smågårdene den 6
august 19o3 og aftægten blev aflyst 1 oktober 19o8-7.
Johanne Sørensen døde den 15 oktober 19o5 — 44 år gammel, efterla
den hustruen Johanne Sørensen, født Rasmussen og sønnen Christian
Peter Sørensen, 17 år gi, af 1. ægteskab, samt 3 umyndige fællesbørn,
enken fik lyst adkomst til gården den lo november 19o5-24 og skifte
de den 8 august 19o7-87.

UDDRAG
af det den 29 juli 19o7 afholdte, af skifterettben godkendte, privat
skifte og deling af boet efter gårdejer Johannes Sørensen af Krogs
dam, død den 15 oktober 19o5.
40.000 kr.oo øre
15.869 78 —

Indtægt
Udgift

Til rest
24.130 kr.22 øre
Halvdelen heraf tilkommer enken som hende boeslodl2.o65 - 11 —

Til arv
heraf beregnes

12.065 kr.ll øre
12o - 65 —

arveafgift 1 %

Til deling
der udloddes således mellem arvingerne:

Enken Johanne Sørensen, født Rasmussen får
Christian Peter Sørensen,f. 11 sept. 1888
Martin Sørensen født 9 september 1895
Søren Theodor Sørensen, f. 12 december 19oo
Anna Sophie Christine Sørensen,f. 21 maj 19o3

11.944 kr, 46 øre
2.654
2.322
2.322
2.322
2.322

kr.32
- 53
- 53
- 54
- 54

øre
-

11.944 kr.46"øre
Johanne Sørensen, født Rasmussen, der var født den 6 november 1873,
giftede sig den 14 november 19o7 med ungkarl Harald Hald fra Hugdrup,
der var født den 15 december 1879, søn af senere landstingsmand Jør
gen Hald. Harald Hald fik vielsesattesten tinglyst som adkomst til
gården den lo september 19o8-18 og solgte den 9 juli 191o engparcel
len matr.nr,3 i V.Estryp til husejer Jens Peter Jensen, Smågårdene
for 9oo kr.

Efter Harald Halds død solgte enken i 1933 til svigersønnen Holger
Nielsen, der var født den 9 juni 19o4 i Ørsø og gift med Anna Sofie
Nielsen, født Sørensen, datter af gårdens tidligere ejer afdøde Jo
hannes Sørensen. Der var ved overtagelsen en besætning på 6 heste,
28 køer, 2o ungkreaturer og 7o svin. Gårdens areal var 9o tønder
land.
Holger Nielsen solgte den 18 juli 1962 til Poul Nielsen.

32a
33a

20.3965 m^
23.8284 -

çr
IL-

Raaholt
matr.nr.34a

Christen Jensen købte Raaholt den 28 juli 1853, gården var i hart
korn sat til 1 td. 1 skp. 2 fjk. 1 3/4 alb. og gammel skatten var 9
rd. 7o sk.
Christen Jensen solgte den 12 januar 1871 til Peder Christensen af
Skoven, der den 18 februar 1875 til Jørgen Jensen Hald fra Helium
for 8ooo kr., der medfulgte 1 følhoppe, 2 vogne, 2 harver, 1 plov,
1 bænk, 1 bord og et sæt træktøj.

Jørgen Jensen Hald var født den 25 februar 1854 og havde gårdejer
Søren Pedersen af Øster Linderup i Brønderslev sogn som kurator. Han
fik skødet tinglyst den 2 marts 1876-18 og solgte den 7 april 1881
til Lars Mikkelsen fra Bastholm i Vrejlev for 84oo kr,, der den 13
januar 1887 solgte til Ole Chr.Jacobsen fra Basebæk i Jerslev sogn
for 8ooo kr. og flyttede til Hjørring, der medfulgte 3 kakkelovne,
1 grubekedel, 1 komfur, 2 heste, 3 køer, 1 svin, 3 får, 3 lam og 3
vogne.
Ole Chr.Jacobsen solgte den 27 marts 189o til Carl Martin Nielsen,
løsøre 8.7.19o9-43, der den 12 januar 1911 solgte til Emil Philipsen fra Lyngså for 18.7oo kr., der den 31 januar 1918 solgte til
Jens Arthur Kanstrup, tidligere Rønholt, for 42.4oo kr., men forbe
holdte sig 2 norske heste,med seletøj, 4 vogne, 2 dyngaa? kampsten,
1 kværn med tilbehør, nogle jernrør og 2 kuler kartofler.
Jens Arthur Kanstrup solgte den 21 marts 1918 til Jacob Chr.Christensen,af Østergård for 47,ooo kr,, der den 13 marts 1919 solgte til
Rasmus Rasmussen af Nyborg for 62.3oo kr., der medfulgte 3 heste, 11
køer, 6 ungkreaturer, 1 får, 4 svin, 2o høns, 1 hane, 4o td. vårsæd,
4ooo pund halm, 2ooo pund hø, 4o td. kartofler og 2oo td, roer. Ja
cob Chr.Christensen købte derefter købmandsforretningen matr,nr.IL
i Dybvad, Jernbanegade 1.
Rasmus Rasmussen solgte den 25 septfember samme år, til Kaj Baadsgaard, Skæve, for 69.ooo kr. Pastor H.C.Baadsgaard, Skæve mfl, kau
tionerede.« Den 4 december 1924 blev der af Dansk Frøhandel i Kolding
gjordt udlæg i gården, der blev vurderet til 4o.ooo kr, og følgende
Kaj Baadsgaard tilhørende løsøre:

8
1
2
2
2
1
1
1
1
1
4
1
1
lo
1
3
1
1

24oo kr.
loo —
5o —
8oo —
3oo —
loo —
4o —
6o —
6o lo —
75 —
5o —
lo —
lo —
15 —
lo —
15 —
3 —
3o —

køer
kvie
kalve
jydske heste
arbe jdsvogne
tærskemaskine
rensemaskine
hakkelsmaskine
plov og 2 harver
småredskaber
sofa med rødt plyds
stole étålampe
gulvtæppe
billeder
malet bord
stole
reol
regulatoruhr
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1 egetræs spisebord
3 blomsterstativer
forskelligt glas og porcellæn
1 klædeskab
1 mahogni salonbord
2 kurvestole
2 blomsterstativer
1 symqskine
1 skrivebord
1 chaiselongue
1 tobaksbord
1 hængelampe
1 anretterbord
1 egetræs buffet
6 egetræs stole
1 plet kaffekande
1 plet skål

5o kr
3 —
6o —
25 —
4o —
2o —
lo —
2o —
25 —
25 —
8
8 —
2o —
125 —
75 —
2o —
lo —

Den 5 marts 1925 blev gården stillet til tvangsauktion efter begæ
ring fra den tidligere ejer Rasmus Rasmussen, Øster Sveje i Hørby
og her købt af Thorvald Pedersen, se løsøre 22.4.1926-245. Thorvald
Pedersen solgte i 1928 til Ander Albinus Lythje.

Anders Albinus Lythje var født den 17 december 1899 i Skæve sogn,
søn af Jens Chr.Lythje og gift med Asta Elvina Lythje, født Christen
sen, født den 13 december 19o9 i Tårs sogn, datter af Anton Christen
sen.
Af senere ejere var Tage Severinsen, Isaksen og fra 16 august 1972
Inger Marie og Svend Âge Christensen.
34a 17.4633 m2

Lille Råholt

matr.nr.34b
Niels Jørgensen købte den 11 august 1853, hartkorn 4 skp. o fjk. 2?
alb, og gi. skat 4 rd. 14 sk., og solgte den 23 juni 1881 til Kri
stian Martin Jensen, der den 17 januar 1884 solgte til smed Kristen
Krestensen af LI. Fuglsang i Torslev sogn for 255o kr.

Kristen Krestensen solgte den 2o maj 192o til Lars Grønborg Jensen
fra 0.Mellerup for 35.2oo kr., tvangsauktion 16 oktober 1924, hvor
smed Kristen Kresténsen, Hugdrup, blev højstbydende med 22.975 kr.,
der overdrog retten til Valdemar Scheel Christensen for 2o.ooo kr.
skødet lyst 6 august 1925. Skifterets adkomst for Alba Vilhelmine
Christensen 26 oktober 197o, der samme dag solgte til Ejnar Skovs
gård Christensen.
Fjembevej 32

rz. /U nU

Lydbæk

matr.nr.34d mfl.
Ejendommen var oprindelig omtalt som Råholt mark eller Råholt hus,
men den 7 juli 1942 tinglystes navnet ’’Lydbæk”.

Thomas Andersen af Vesterskov købte den 22 februar 1877 og mageskif
tede den lo januar 1878 med Jens Laurits Nielsen fra Allerup, hvis
hustru Johanne Cathrine Olesen døde den 25 august 1878, skifte 2o
november 1884.
Jens Laurits Nielsen solgte den 8 juni 1916 til Chr.Hansen for 46oo
kr«, der den 7 april 1921 solgte til Niels Sørinus Jensen, hidtil
Iskov, for 85oo kr.
Christian Skølstrup solgte den 6 maj 1958 til Hans E.Jensen.

Fjembevej 4o

matr.nr.34h
Albinus Lythje, Råholt^ solgte den 15 juni 195o til Kaj Viggo Chri
stiansen.
34h looo rn
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ØSTER

BARKHOLT

matr.nr.36a mfl.
Mads Larsen, der var gift med Mette Margrethe Pedersdatter havde
Øster Barkholt i fæste fra omkring 1825 og afstod den tilsyneladen
den 2o januar 1859 til Peder Christian Nielsen, der købte gården til
selveje, men Mads Larsen beholdte et mindre areal 2.8842 mz og op
rettede en mindre ejendom, der kaldtes Barkholt mark, matr.nr.36c
der for mere en loo år siden kom tilbage til Øster Barkholt.
Peder Christian Nielsen, der var gift med Margrethe Hansdatter op
rettede den 2 marts 1859 følgende sålydende testamente:

Af omsorg for hinanden have vi undertegnede ægtefolk, jeg gårdmand
Peder Christian Nielsen og jeg Margrethe Hansdatter af Barkholt i
Skæve sogn oprettet med samtykke af vort eneste barn Ane Margrethe
Christensdatter og hendes mand Lars Peter Madsen følgende
Testamente.

1.
Når en af os ved døden afgår, da skal den længstlevende uden uden
rigestering, vurdering eller skiftehold være og forblive uindskræn
ket ejer af vort fællesbo,være sig rørlig eller urørlige ejendomme,
kontanter eller udestående fordringer, intet i nogen måde undtaget,
uden at udrede noget til den førstafdødes arvinger.
2.
Når den længstlevende afgår ved døden, da skal det hvad der findes
efter den, være sig faste eller løse ejendomme, kontanter eller for
dringer, intet på nogen måde undraget, uden regestrering og skifte
hold tilhøre vor datter og steddatter Ane Margrethe Christensdatter
og hvis hun forinden skulde være død, hendes nuværende mand Lars
Peter Madsen.

□nsdag den 2 marts 1859.

Peder Chr.Nielsen

Margrethe Hansdatter
med ført pen

Notorialvidner:

P.Helium

Peder Pedersen

Efter Peder Christian Nielsen og Margrethe Hansdatters død fik svi
gersønnen Lars Peter Madsen adkomst til gården i henhold til testa
mentet, den 19 april 1866, skødet tinglyst 26 april I866-I0. Ejen
dommen var i hartkorn sat til 1 td, 3 skp. 1 fjk. 1 alb. og gammel
skatten var lo rd. 14 sk. og gælden var 600 rd., foruden lidt aftægt
til føromtalte Mads Larsen og hustru, kapitalliseret til 5o rd.

Lars Peter Madsen solgte den 7 december 1882 til Jacob Thomsen, der
den 1 maj 1884 købte ejendommen matr.nr.36c af Jens Chr.Andersen for
24oo kr. Ejendommen matr.nr.36c var efter Mads Larsen, ejet af Ane
Kathrine Christensen fra den 2o juni 1872, der den 9 april 1874-29
solgte til Jens Chr.Andersen af Ovnstrup for 115o rd.
Jacob Thomsen solgte den 3o juni 19o4-75 til husejer Thomas Pedersen
fra Hugdrup for 17,ooo kr. og købte derefter St.Bjerget i Torslev
sogn. Thomas Pedersen købte den 22 januar 1914 det såkaldte Barkholt
hus, matr.nr.35, der kort tid efter kom under? Vester Barkholt.

Skifterets adkomst for Thomas Harald Pedersen, Martin Bernhard Pe
dersen og Niels Otto Pedersen 3o maj 1863. Thomas Harald Pedersen
udgik den lo juli 198o.

262

c

VESTER

B'ARKHOLT

matr.nr.37a nordl.
Vester Barkholt blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 td.
6 skp. 1 fjk,
alb, og gammel skatten var 12 rd. 78 sk.
V.Barkholt var fæstegård under Dybvad Hovedgård og var ifølge folke
tællingslisten fra 1787 fæstet af den 56 årige Jens Andersen, der
var gift fpr anden gang, med den 38 år gamle Kirsten Nielsdatter, i
ægteskabet var børnene, Anders Jensen 11 år, Johanne Jensdatter 7
år og Niels Jensen 3 år. De 2 ældste af børne afløste foraldrene
som fæstere. De forblev begge ugifte og sad stadig med fæstet til
godsejer Adolph Nicolaj Winkel, Dybvad Hovedgård den 8 juli 1853!
skødet tinglyst den 28 s.m., solgte til Jens Mortensen.

Jens Mortensen, der var gift med Mette Marie Bertelsdatter, havde
igennem flere år opholdt sig på gården som gifte tjenestefolk. Jens
Mortensen søgte i 1868 om et lån af offentlige midler, men inden lå
net kunde bevilges, skulde gården vurderes og taxeres og ifølge tie.-,
dens-vskik skulde den slags vurderingsforretninger tinglyses sammen
med pantebrevet. Vurderingen lød således; se 6.11.1879-16:
Gården samlede areal er 55 tønder land, deraf 35 åger, 12 hede, 2
eng og tørvejord og 6 tønde land græsnings jord'. Agerjorden sandmuldet jord af temlig god kvalitet og beskaffenhed. Der er ikke noget
fast sædskifte, men antager at tilså 5 td. land med rug, 2? med byg
og 11^ med havre, efter jordens beskaffenhed og kvalitet og rugen
antages at kunne give 7 fold, byggen det samme og havren 8 fold.

Jorden er ikke merglet, men mergel antages at findes på ejendommen.
1 kæret findes tilstrækkeligt med tørveskær til gårdens forbrug.
Våningshuset ;
2
3ox9 alen = 114 m , med et udskud på lox2 alen, er opført irgrund
mur med murede vægge med blandingsbindingsværk, indrettet til bebo
else og bryggers, alt for en bondefamilie.

Et hus øster i gården:
2
15x7 alen = 4o m , opført i kampstensmur, indrettet til vognhus,
matrialrum og tømmerhus.
Laden :
2
Sønder i gården, 38x12 alen = 192 m , opført af blandingstømmer
bindingsværk med klinede vægge, indrettet til lade, heste- og ko
stald. Samtlige bygninger er stråtægte. Brønd med godt og rigeligt
vand.

Besætning:
2 heste, 1 føl, 6 køer, 2 kvier, 2 kalve, 6 får med yngel. Denne
besætning skønner vi kan forøges når jorden bliver merglet.

Indtægter ;
5 tdl. med rug a 7 fold = 35 td. a 5 rd. =
2? byg - 7 = 17-j - - 4 rd. 11? tdl. m. havre, som antages at medgå til besætningen
netto af
6 køer a 18 rd. •
6 får - 4 2 kalve, 2 kvier medgår til besætningens vedligeholdelse

175 rd.
7o -

lo8 24 _______
377 rd.
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Udgifter ;
udgifter til sæde- og foderkorn 17 td, rug a 5 r'd.
- 14 byg a 4 kongelige.skatter
.
kommuneskat og tiende
vedligeholdelse af bygningerne
'
. 1
- avlsredskaber
folkeløn til 1 karl og 1 pige
købmandsregning
•
Overskud:

loo rd.

.

’ 85*rd.
56 26 3o lo -■
5 45 2o -

277 rd.

Efter alt det anførte ansætter vi ejendommen til i virkelig værdi
i handel og vandel, efter nutidens gangbare priser til 2ooo rd. rigs
mønt. •
Torsdag den.1 august 1867.

Undall, propritær
Lykkesholm

H.C.Hansen, sognefoged
Stagsted

»
Jens Mortensen solgte den 6 november 1879 til sønnen Bertel Christian
Jensen for 51oo kr. og heri var regnet aftægten til sælgeren og denhe s ‘hustru Mette Marie BertelsdatVer,. Aftægten var kapitalliseret
'
til 21oo kr . og 1beregnet således:
•

♦

4 td. rug
4o kr • oo.
byg
4
36 - oo
6 skp. malt
7 - 5o
3- - oo
1 lispund Bergfisk
salt
2 - oo
lo pund kaffe
8 - oo
cikorie
5 - oo
10
5 - oo
8. -•
kandis
melis
3 - oo
4
the
4
- oo*
2
6 - oo
12 kanaster
3
skråtobak
1 - 5o
sæbe
12 4 - oo
soda
12 1 - 5o
talg
6 - oo
16
2o - oo
3 lispund fersk flæsk
5 fårekød
2o - oo
ost
6 - oo
• 2
3 smør
24 - oo
6
uld
6 - oo
8 - oo
2 td. kartofler
1/4 skæppe ærter
o - 5o
6 snese æg
3 - oo
36 potter brændevin
12 - oo
kontant
lo - oo
45 - oo
15.000 stk. skudtørv
mælk
44-.- oo
5 - oo
vedligehpldelse
5o stk. grønkål
1 - OO
post 3(begravelse undt)25 - oo

som for 5 år er
boligens opførelse og indretning
begravelserne
ialt kapitalværdi

362
1810
19o
loo
21oo
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kr.oo
- oo
- oo
oo
kr.oo

øre
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
(

—
—
—
-

—
—
—
—
- ■

-

øre
—
øre

Jens Mortensen døde den 3o oktober 188o- 68 år gl. Bertel Christian
Jensen solgte den 21 november 19o7 til forvalter Mads Peter Andrea
sen, Dybvad, for 17.5oo kr., der købte jord til den 18 marts 19o9,
formentlig Barkholthus, matr.nr.35 som nu hører til og mageskiftede
den lo juli 1913 med Skæveled, der ejes af spekulanterne herreds
fuldmægtig Kinch, Nørresundby og partikulier Chr.Møller, Vrå, der
frastykke parcellen matr.nr.37b ca. 27 tønder land til opførelse af
ejendommen Ny Barkholt og solgte den 8 januar 1914 til Jens Jørgen
Olsen, der købte noget til den 23 december 1915. Det muligt at spe
kulanterne havde tænkt på at sælge al jorden fra, for herefter var
ejendommen skyldsat under matr.nr.37a 37c 37d 37e 37f 37g 37h.
Hellevad sogBS kirkebog udviser, at Jens Peter Møller Olesen,født
16 marts 1895 i Skæve sogn, gårdmand af V.Barkholt og Dagmar Louise
Larsen født 3 september 1897 i Sønder Landvad i Hellevad sogn,blev
gift i Hellevad kirke den 7 april 1922. Om det betyder at Jens Jør
gen Olsen havde solgt til førnævnte, er usikkert, men handlen blev
om ingen omstændigheder til noget, for Jens Jørgen Olsen, der var
gift med Kirsten Marie Olsen, solgte den 17 juli 1924 til Viggo Mo
gensen fra Rønnovsholm for 41.ooo kr. og købte derefter en træhandlerforretning i Skæve.
Viggo Mogensen solgte formentlig til N.P.Pedersen, men her er jeg
ikke på sikker grund. N.P.Pedersen solgte den 1 februar 1938 til Age
Kohsel.

Aage Kohsel var født den 25 juli 19o9 i Ugilt, søn af Svend Kohsel
og gift med Elly Kohsel, født Jørgensen, født 16 december 1914 i
Ugilt, datter af Vilh.Jørgensen. Gården var ved overtagelsen på 36
tønder land og der var en besætning på 3 heste, 14 køer, 8 ungkrea
turer, 3o svin og 6 får.
Aage Kohsel solgte den 25 september 1986 til Aksel Møller og flytte
de til Sæby, hvor han afgik ved døden den 2 maj 1987.
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BARKHOLT

matr.nr.37b nordi.
Ejendomsspekulanterne herredsfuldmægtig Kinch, Nørresundby og parti
kulier Chr.Møller, Vrå, der en kort overgang var ejer af Vester Barkholt, solgte parcellerne 37b 36e, der var på ca. 27 tønder land, til
murer Laurits Peter Jensen i 1913j•skødet•tinglyst den 22 januar 1914,
for 5ooo kr. og allerede den 8 april 1914, lyst 16 s.m. gjorde A/S
De forenede Nordjyske Teglværker, Aalborg udlæg i ejendommen, der var
sat i hartkorn til 5 skp. 3 fjk. 3/4 alb., med de på ejendommen stå
ende bygninger, mur- og nagelfaste appertinenter, desuden 2 kakkel
ovne, 1 komfur, 1 grubekedel og 1 5 hesteskraft* motor, der blev vur
deret til 2o.ooo.kr, og ligeledes blev der gjordt udlæg i løsøret.
Re gnæggenj. lød.^således:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2459
Hovedstol efter rekvisition
61
Renter a 6 % fra 29/10 f.å. til dato
Ratihabition af forlig med beskrivelse lo
Rekvisition med stempel
11
Mødesalær
5o
Befordring, diæter
28
Forretningens bekostning
18

kr .95
— ’ 5o
—.
3
— oo
— oo
— oo
— 73

øre
-

2639 kr .21 øre

1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
7
2
21
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1

hoppe, rødblisset 3 år
brun
15 ko sortbroget
5 - 5 - 7 - 4 sortbrogede kalvekvier ca. 1 år
tyr
1 kalve
får med 2 lam
vædder
grisepolde
grissøer
høns
fjedervogn (luxuskørsel )
arbe jdsvogn
slåmaskine med mejeapperat
rivemaskine med sæde
plov
harve
sæt seletøj
ca. 2o tønder aftærsket korn
egetræs spisebord
stole med imiteret læder
chaiselongue med mekka
chatol med opsats(malet )
gyngestol med mekka
rygebord
blomsterstativ
regulatorur i egetræs kasse
puf med jute
gamle stole med træsæder
amagerhylde egetræ
malet pyntebord
egetræsmalet sybord
stol med polstret sæde
lille egetræsmalet bord
hånd symaskine
hængelampe

6oo
3oo
2oo
2oo
2oo
2oo
3oo
loo
loo
5o
25
245
3oo
2o
15o
loo
5o
3o
25
2o
35
8o
2o
16
2o
3o
5
2
1
lo
2
4
1
2
2
1
2
2o
2

kr
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
-

Den 8 november 1916 gik gården til tvansauktion og her blev direk
tør A.F. Olsen, Aalborg(Teglværket ) hø jstbydende, med 17.oop kj. og
solgte den 16 august 1917 til Søren Nielsen fra Børglum for 19.2oo
kr.

Søren Nielsen solgte den 21 mart? 1918 til Peter Christian Jensen
fra Flauenskjold for 26.5oo kr., der den 23 november 1922 solgte
til Niels Ejpar Nielsen.for samme pris og det er formentlig Niels
Ejnar Nielsen der i 1928 solgte til Jens Chr.Thomsen.

Jens Chr.Thomsen var født den 23 oktober«1886 på Dyrhed i Volstrup,
søn af Markus Chr.Thomsen og gift med Rosa Emilie Thomsen, født
Lahtinen, født 17 oktober 1885 i Finland, datter af Aron Lahtinen.
Der var ved overtagelsen en besætning på 2 heste, 5 køer, 4 ungkrea
turer og 4 svin.
Jens Chr.Thomsen solgte den 3o oktober 195o til Aksel-Verner Thom
sen, der den 17 juli 1972•købte.parcellen matr.nr.2f af Âge Hald
Jørgensen.

37b 15.1557 m2
2f
7.9323 -

ROLLE
matr.nr.38 nori.
Bolle, hvis oprindelige navn var Bollehøj, blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 1 td. 5 skp. 3 fjk. 1^ alb. og gammel skatten
var 25 rd. 11 sk.

J.H.Stender købte gården den 12 marts 1857 og det er formentlig ham
der den 3 januar 1861, skødet tinglyst den 18 april s.å., solgte
til Peder Christian Pedersen, der døde den 11 juli 1863, efterlade
sig 5 børn, se afl. 27 oktpber 1864. Enken Johanne Cathrine Christens
datter solgte den 27 oktober 1864 til Rasmus S.Berg, der den 9 janu
ar 1873 solgte til Hans Christian Pedersen for 45oo rd, og da hørtfe
parcellen lb Knudseje også med.
Hans Chr.Pedersen solgte den 14 januar 1886 parcellen 38b til Peder
Chr.Jensen, Skæveled for 2ooo kr. og parcellen 38c til Laurits Jør
gensen af Iskov for 2ooo kr. og købte den 4 juli 19o7, lyst 27 fe
bruar 19o8 parcellen ld fra Knudseje, ca. 11-^ tønde land, for 3oo
kr. pr. tønde land og efter opmålingen blev prisen 3358 kr. 93 øre.

Hans Chr.Pedersen solgte den 11 februar 19o9 til Alfred Thomsen,
tidligere Serrislev, for 28.ooo kr. og flyttede til Agersted, hvor
han døde den 22 maj 1913, efterladen sig enken Maren Pedersen, født
Nielsen og 6 fællesbørn, der hed Kirkegård til éfternavn, se 3o.l.
1913-2175.
Alfred Thomsen, der tog navnet Bakholm og hans fulde navn blev der
efter Jens Alfred Bakholm, solgte den 16 januar 1913 til Mads Chr.
Thomsen, hidtil Grønheden, for 45.ooo kr., der med det samme solgte
videre til Valdemar Pedersen fra Hejselt for 39.ooo kr., se samme
dato nr.2o53.

Valdemar Pedersen var født den 28 juli 1884 i 0.Brønderslev, søn af
Jens Chr.Pedersen og gift med Kirstine Pedersen, født Madsen, født
den 16 januar 1887 i Bindslev, datter af Søren Madsen. Ved overta
gelsen var der en besætning på 4 heste, 14 køer, 8 ungkreaturer, 6
svin og 2 får.
Valdemar Pedfersen var medlem af sognerådet i 16 år, heraf 5 år som
sognerådsformand og 8 år som kommunekasserer. Han solgtefvist nok)
i 195o til sønnen Knud Pedersen.

Knud Pedersen solgte den 23 august 1972 til Viggo Højsgård, der den
27 maj 1975 solgte til O.Skånild, der den 5 april 1977 solgte til
Poul Sørensen, tvangsauktion 29 november 1979, Michael Hansen købte
den 21 januar 198o, tvangsauktion 4 august 1981. Grethe Nielsen køb
te den 18 oktober 1983.

38a
lb
ld
le

25.8014
5.2373
6.18o2
6.9847

m
- Hejselt H
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SKÆVELED

matr.nr.39a m£l.
Skæveled blev efter 1844 matrikelen sat i hartkorn til 3 td. 3 skp. *
3 fjk. 3/4 alb«.og hertil matr.nr.6 V.Iskov med 1 skp. 1 fjk. 1 alb.
og gammel skatten var tilsammen 24 rd. 19 sk.
Skæveled var fæstegård under Dybvad H, og. fra før midtfen af forrige
århundre.fæstet af Jens Christensen, der stammede fra Hellevad sogn
og gift med Else Marie Christensdatter, der stammede fra Dronninglund
sogn, Jens Christensen købte gården til selveje den 16.august 1855
og solgte den 6 december 1888 til sønnen Peder Christian Jensen for
16.000 kr., iberegnet aftægt. Else Marie Christensdatter døde den 2o
januar 1898 og Jens Christensen den 6 marts 19o3, aftægten aflyst,
se afl. dokumenter 19o4.

Peder Christian Jensen døde den 15 oktpber 1893, efterladen sig 2
små sønner og enken Johanne Marie Larsen, der fik adkomst til gården
den 6 april 1893, se 28.6.1894-66 til 73.
Jersleù sogns Kirkebog udviser, at ungkarl Mikkel Larsen Sørensen,
gårdejer i Langholt, Skæve sogn, født i Klim sogn, Vester Hanherred,
den 24 april 1858 og enke Johanne Marie Larsen, født i Øster Brøn
derslev sogn, 19 maj 1867,;blev ægteviede i Jerslev Kirke den 23
(
april 1893. att. Jerslev Præstegård den 28 april 1894. J.Chr.Søren
sen., sognepræst i Jerslev- Helium.
Mikkel Larsen Sørensen, Lang
holt fik vielsesattesten tinglyst som adkomst til Skæveled den 28
juni 1894 og solgte den 2 juli 1896 til Christen Kånstrup fra Sin‘dal for 27.440 kr.

Christen Kånstrup■døde den 27 september 1911, efterladen sig 7 børn
og enken Dorthea Kånstrup, født Larsen, der fik adkomst til gården
den 27 juni 1912 og solgte samme dag til Ole Chr.Jensen Højbjerre
for 45.000 kr., dér den 5 december s.å. solgte til herredsfuldmægtig
Kinch, Nørresundby og partikulie Chr.Møller, Vr£ for 49.5oo kr., der
medfulgte 7‘heste, 27 køer, 18 ungkreaturer, 3 får, 2 søer, 8 store
og 4 små grise, såmt 2o pattegrise.
Kinch & Chr.Møller mageskiftede den 3 juli 1913 ca. 22 tønder land
med S.C.Sørensen og fik matr.nr.5p Solholt og 15d nordlig i bytte
og mageskifter derefter med Mads Peter Andreasen, Vester Barkholt,
der den 25 juni 1914 solgte matr.hr.5p Solholt og 15d nordl. til
Niels Chr.Christensen for 18oo kr. og engparcellen 39c til Chr.Chri
stensen for 35oo kr.
.
(

Mads Peter Andreasen solgte den 8 juni 1916 til Søren Chr.Sørensen,
hidtil Kjærsgård for 4o.ooo kr., der den 22 februar 1917 solgte til
Niels Nielsen Overby, Kjærsgård for 45.ooo‘kr«, der den 17 januar
1918 købte jord til fra Voer Kjærsgård for 2o.ooo kr. Der var ved
overtagelsen kun 44 tønder land, men Overby fordoblede gårdens are
al ved tilkøb og det samme skete med besætningen, der ved overtagel
sen kun bestod af 3 heste, 12 køer, 6 ungkreaturer og 3 svin.
Niels Nielsen Overby var født den 12 marts 1878 i Fjaltring sogn,
søn af Morten Nielsen og gift den lo april 19o6 i Voer Kirke med
Thora Marie Sørensen, der var født den 11 maj 1885 i Hellevad, dat
ter af Søren Chr.Sørensen.
Niels Nielsen Overby solgte den 17 sepetember 1949 til sønnen Fol
mer Håkon Overby.
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Store Kærsqård

matr.nr.4oa mfl.
Hans Pedersen købte gården den 8 juli 1853 og det var formentlig ham
der den 21 december 1865 solgte til Albreht Pedersen, gården stod da
ansat i hartkorn til 2 td. 5 skp. 2 fjk, 3/4 alb.

Albreht Pedersen solgte enten den 6 eller 8 marts 1888 til Severin
Anton Sørensen, der den 23 september 19o9 solgte til Søren Theodor
Sørensen, der den 6 oktober 191o købte parcellen lh fra Knudseje og
solgte den 11 marts 1915-2344 til Alfred Rasmussen, hidtil Rysholt
for 46,000 kr.
Alfred Rasmussen solgte den 2 december 1920-1862 til Holger Jensen
fra Agersted for 95.ooo kr, og købte derefter Korslund, Lars Jensen
købte i 1928.

Lars Jensen var født den 17 september 1889 i Hørby sogn, søn af
Niels Jensen og gift med Ane Kristine Marie Jensen, født Rasmussen,
født den 2o januar 1886 i Hørby sogn, datter af Niels Alfred Ras
mussen. Gården var på 56 tønde land og der var ved overtagelsen en
besætning på 3 heste, 12 køer, 8 unkreaturer og 12 svin.
Gunnar Jensen er omtalt som ejer den 14 juni 1951, men om han havde
overtaget gården på et tidligere tidspunkt er usikkert, han solgte
den 19 juli 1985 til sønnen Helge Mariegård Jensen.
Kærsgårdsvej 16
4oa
28.4269 m2
lh
9.9o36 -

Kærsqård

matr.nr.41a mfl.

Jens Sørensen købte den 11 februar 1858, hartkornet var 1 td.l skp.
3 fjk. o alb. og gammel skatten var lo rd. 19 sk. også matr.nr.8a
V.Iskov og den 4 august 187o, skødet lyst 6 oktober s.å. købte han
parcellen matr.nr.42d af Henriksen, Knudseje, der var udstykket fra
Aftenkrogen, for looo rd.
Jens Sørensens hustru Bodil Marie Hansdatter døde den 5 januar 1872,
skifte 3 juli 1873-56. Han solgte den 15 februar 1877 til Albrekt
Pedersen, der den 29 august 1878-1 solgte til Christen Thomsen fra
Sæbÿ for 74oo kr., der den 22 december 1892 solgte til Lars Andersen.
Lars Andersen
født Sørensen

døde den 13 februar 1923 og enken Inger Marie Andersen,
fik adkomst den 7 juni 1923-655.

Anna Kristine Andersen er omtalt som ejer 13 september 1932 og Anna
Kristine Kristensen omtalt 17 november 1935 og er muligvis den sam
me, men iøvrigt er mit kendskab til nyere tids ejere meget mangel
fuld og kan muligvis kun udredes ved lokalkendte menneskers hjælp,.

Svend Christiansen, der tidligere ejede LI,Kærsgård, købte og lagde
en del jord fra før nævnte ejendom til Kærsgård og byggede nyt stue
hus og kostald.

Marie Steen
41a 20.5434
8b 5.3657
38b 1.1710

13 februar 1987.
m2
-

Kærgårdsvej 2o
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Lille Kærsqård

matr.nr.41b
Chr.Jensen købet den 31 august 1854 og solgte den 16 januar 1868
til Johannes Chr.Mortensen for 24oo rd., hartkorn 1 td. 2 skp. 1 fjk.
2 1/4 alb. gammel skat lo rd. 62 sk. også parcellen 8b V.Iskov.

Johannes Chr.Mortensen solgte den 8 februar 1872 til Peder Jensen
fra Bastholm for 25oo rd., der den 11 februar 1875 mageskiftede med
Poul Chr.Andersen af Horsens by og sogn, 41b ansat til 11.ooo kr.

Poul Chr.Andersen mageskiftede den 13 januar 1876 med Carl Frederik
sen, Katholmhus i Horsens by og sogn, der den 2o august 19o3 solgte
til Chr.Frederik Skougård Laugesen fra Øland for lo.ooo kr., der
medfulgte en besætning af 2 heste, 7 køer, 2 ungkreaturer, 2 får, 3
lam, 4 svin og en del fjærkræ - der deles efter aftale.

Chr.Frederik Skougård Laugesen solgte den 28 juni 19o6 til Hans Pe
ter Pedersen fra Ørsøgård for 14.5oo kr. og flyttede til Nr.Sundby.
Hans Peter Pedersen, nu Nygård i Ørum, solgte den 21 august 1913-93o
til propritærerne Gotfred Frederiksen, Hjallerup Kro og Jørgen Niel
sen, Nr,Ravnstrup for 18.ooo kr., der den 8 januar 1914 solgte til
Carl Senius Ingemann Sudegård for 2o.75o kr, Sudegård var født den
13 april 1993 i Ørum oh, havde husejer Niels Iver Sudegård fra Hjal
lerup som kurator.
Carl Senius Ingemann Sudegård solgte den 13 december 1917 til Søren
Chr.Madsen, hidtil Ny Rønholt for 28.75o kr«, der den 7 sepetember
1922 solgte til Thomas Christen Hvid fra 0.Brønderslev for 35.ooo
kr., der den 21 juni 1923 solgte til Thomas Chr.Nielsen fra Ulsted
for 40.000 kr.

LI.Kærsgård var i mange år ejet af Jens Jensen, der således er om
talt 7 september 1931 og 25 juli 1952. Af senere ejer var Svend Chri
stiansen, for hvem avlsbygningerne brændte og han købte derefter
nabogården Kærsgård matr.41a og lagde det meste af jorden dertil.
Auktionsskøde transporteret til Niels Henry Pedersen den 19 april
1977, der den 23 november 1978 solgte til Hanne Dahl Ihlow.
41b 39oo m^

Kærgårdsvej 24

Matr,nr.41c

J.Granglov solgte den 23 juli 1934 til Johannes Christensen, der den
24 februar 1964 solgte til Peter Christensen, der den 24 maj 1972
solgte til Emil Nielsen, der den 18 maj 1977 solgtentil Henning Niel
sen, der den 4 november 1982 solgte til Ninna E. Kristiansen, der
den 6 juli 1984 solgte til Søren Arentsen.
2
41c
l.looo m

c/

Aftenkroqen

matr.nr,42a mfl.
Peder Chr.Hansen købte den 4 august 187o ejendommen der havde matr.
nr.42a fra Knudseje for 8oo rd. og den 6 oktober s.å, købte han og
så parcellen 42b for 6oo rd.
Efter Peder Chr.Hansens død solgte enken Kirsten Marie Nielsen den
5 april 1894 til sønnen Niels Chr.Hansen for gælden til kreditfore
ningen på 25oo kr., der den 23 september 19o9 købte parcellen matr.
nr.li Knudseje. Parcellen var den 17 august 19o9 købt ved tvangs
auktion af købm. P.Hansen, Dybvad, der transporterede retten til
Niels Chr.Hansen.
Niels Chr.Hansen solgte den 5 marts 1931 til Thomas Carl Buhl Niel
sen, skifterets adkomst for Aalborg Christiane Nielsen 3o november
1967, der samme dag solgte til Poul Erik Nielsen.
Knudseje vej 19

Knudsejevej 15
matr.nr.42c mfl.
Hans Jensen købte den 2 december 1868-5 ejendommen, der er udstykket
fra stedet Aftenkrogen, fra Knudseje for 8oo rd. - med bygning og i
hartkorn sat til 2 skp. o fjk. 2-? alb. og gi. skat var 3 rd!. 5o sk.

Hans Jensen solgte den 28 september 1871-5 til Niels Peter Madsen,
Hastrup Mølle for 194o rd«, der den 15 februar 1877 købte parcellen
42d og solgte den 13 september 19oo-15 til Niels Peter Christoffer
sen fra Lindholm for 11.5oo kr., der den 28 juni 1917-725 solgte
til Anton Andersen, hidtil Estruphus, for 26.ooo kr.

Anton Andersen solgte den 12 februar 1944 til Ejnar Valdemar Ander
sen, der den 27 november 1979 solgte til Else Marie Haldorf.
42c
42d

7.1352 rp2
8.8378 -
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Matr.nr.44i 44k nordl,

Johan Henrik Luthje købte den 13 januar 1876, skødet lyst 11 januar
1877 og solgte den 5 april 19oo til Peter Marinus Pedersen, der den
21 marts 1918 solgte til Jens Peter Pedersen fra Hugdrup for 12.ooo
kr., der den 8 november 1923 solgte til landmand Martinus Fjeldgård,
Dronninglund for 25.3oo kr.
P.Chr.Larsen solgte den 24 april 1945 til Anders Peter Mortensen.
44i
9397 m2
44k 7.2842 -

Krogsdamsvej 64

matr.nr.44s
Niels Peter Larsen købte den 2 juli 1868 parcellen formentlig med
bygning, hartkorn 1 3/4 alb, gi. skat 39 sk, og den 1 maj 189o køb
te han parceltoen 44ææ af Hertel Julius Nielsen for 9oo kr. og solgte
den 22 februar 19oo til Jens Jensen, Vitten for 3ooo kr., men behol
der et jordstykke matr.nr.44ao., se dødsattest over husmandskone Ma
ren Jensen, født Larsen af Vitten s.d. nr.6., der døde 12 maj 1899.

Jens Jensen mageskifter den 18 september 19o2 med Jens Anton Ander
sen af Smågårdene(købmand), der den 9 februar 19o5 solgte til restau
ratør Steffen Peter Steffensen fra åalborg for 55oo kr., der straks
solgte videre til Thomas Peter Godskesen fra Hinnerup for 41oo kr.
Thomas Peter Godskesen mageskiftede den 19 april 19o6 med Jens Peter
Andersen, der den 7 juni 19o6 solgte til murer Laurits Peter Jensen
fra Frederikshavn for 47oo kr., med en del løsøre, købte parcellen
44ææ den 5 december 1912 og solgte den 2o november 1913 tilChr.Jen
sen, med kurator Jens Chr.Jensen, Ovnstrup Sødergård, for86oo kr.

Chr.Jensen solgte den 11 oktober 1917 til Svend Chr.Svendsen fra Hel
ium for I0.800 kr., der den 4 april 1918 solgte til Chr.Bering Pe
dersen, tidl. Nr.Kirke skov, for 12.600 kr., der den 15 august 1918
solgte til husejer Jens Nielsen, Dybvad for 18.ooo kr. og købte der
efter Nørgård i Hugdrup.

Jens Nielsen døde den 9 december 1919 og eneken Dagmar Andrea Niel
sen, født Christensen fik adkomst 19 februar 192o og solgte den 18
marts samme år til Morten Chr.Christensen, Sæbygård mark for 2o.ooo
kr«, løsøre 23.8.1923-156o.

Søren Peter Hansen solgte den 15 august 1961 til Villy Sønderstrup.
44s

1.2787 m2

Kroqsdamsvej 77

matr.nr.44u

Peder Chr.Larsen, der var gift med Ane Sophie Jensdatter, købte den
25 juni 1874 og solgte den 11 april 1889 til sønnen Christian Peder
sen for lo5o kr., iberegnet aftægt.
Christian Pedersen døde den 21 december 1892 og enken Caroline Johan
ne Marie Nielsen skiftede den 14 december 1893-13 med ægteparrets 3
børn, der hver arver 19 kr. 8^ øre, som moderen rundede op til 25 kr.
og giftede sig den 19 december samme år med enkemand Niels Chr.Lar
sen, der fik vielsesattesten tinglyst som adkomst den 24 januar 1895?

Niels Chr.Larsen solgte den lo april 1913 til Jens Peter Nielsen,
Hugdrup fælled for 42oo kr., der den 28 februar 1924 solgte til mu
rer Chr.Carlsen fra Dybvad for 63oo kr., der den 22 oktober 1925
solgte til frøken Ottomine Margrethe Hansen fra Albæk for 95oo kr.
der gifter sig med ungkarl Andreas Nielsen, St.Fjembe, men opretter
ægtepagt s.d. nr.1792.

Svend Erik Jensen købte den 13 juni 1972.
44u 2548 m2

Kroqsdamsvej 81
matr.nr.44v

Jens Chr.Olesen, der var gift med Ane Cecilia Jensen, købte den 8
maj 1873 og solgte den lo januar 19ol-86 til Søren Winkel, Dybvad
for 12oo kr., men forbeholder sig den vester lejlighed i huset for
livstid, bortlejer 21 november 19o7-62.
Petrus Winkel solgte den 7 september 1922-1936 til Thomas Chr.Jen»
sen, Hugdrup fælled for 3ooo kr., der den 25 september 1954 solgte
til Andreas Nielsen, skifterets adkomst for Ottomine Margrethe Ni
elsen 9 marts 1956, der samme dag solgte tit Poul Niemann Jensen,
der den 13 juli 1961 solgte til Thorvald Albertsen, skifterets ad
komst for Anna J.F.Albertsen 15 marts 1963, der samme dag solgte
til Anders Albinus Lythje, der den 11 september 1975 solgte til Kaj
Alexander Andersen.
44v 1.2692 m2

Kroqsdamsvej 6o

matr.nr.44ø

Nocolaj Eckardt købte den 6 september 1894 og overdrog den 26 sep
tember 19o7-l pr. gavebrev ejendommen til datteren Vilhelmine, der
er gift med murer Jens Peter Jensen, Hugdrup, som særeje, værdi an
slået til 2ooo kr., hun solgte den 13 marts 1913 til teglværksarbej
der Martin Nielsen,Dybvad for 52oo kr., der solgte til Risom Morten
sen, der den 13 oktober 1921 solgte til arbejsmand Lars Peter Chri
stensen, Thorshøj for 85oo kr.
Lis Davidsen købte den 3 juni 1985.
44ø

1.4485 m2

Kroqsdamsvej 69
matr« nr.44ae
Christen Christensen, Råholt, købte af Morten Olesen, se matr.nr.24
nordi. og mageskiftede den 27 januar 1876-24 med Niels Jensen fra
Hugdrup, der døde kort tid efter og det blev enken Ane Christine
Pedersen der fik skødet udstedt og solgte derefter til Frederik
Jensen af Sønder Hejseltlund for 34oo kr., der tilsyneladen solgte
til Søren Chr.Sørensen, der døde den 15 december 19ol, 4o år gam
mel og enken Ane Marie Sørensen, født Pedersen fik adkomst 19 maj
19o4-31, der solgte til Lars Peter Steffensen, der var født i Helle
vad sogn lo september 185o og bliver efter eget ønske umyndiggjordt
24 maj 1914-4ol og hustruen Johanne Marie Steffensen, født Christen
sen bliver hans værge.
éaniel Jensen købte 44? den 3o april 1958 og 44ae den 12 januar 1972.
44ae 8.4288 m^

Kvisthusvej 9
matr.nr.44af

Niels Christensen af Stendal købte den 4 februar 1869, hartkorn 3/4
alb. gi. skat 46 sk. og solgte den 1 juli 1875-4o med bygning til
Christen Jensen af LI.Birket for 4oo kr., der transporterede retten
til Anders Christian Nielsen af Hugdrup, der den 18 juni 1885-4o
mageskifter med Niels Chr«Andersen, Havens mark, matr.nr.laL Haven
Hovedgård.
Niels Chr.Andersen solgte den 11 februar 1886 til Christoffer Chri
stensen, der den 13 oktober 1887-11 solgte til Niels Peter Nielsen,
Lykkesholmshus for 17oo kr., men handlen blev ikke til noget og den
3 juni 1897 solgte han til Ole Peter Jensen for 16oo kr., der købte
jord til den 11 september 19o2, så nu også 44ar 44as og solgte den
17 august 19o5 til Chr.Peter Andersen af Kilen i Torslev sogn for
6ooo kr«, der den 8 februar 1912 solgte til Jens Jensen, St.Fjembe
mark for 56oo kr.

Jens Jensen solgte den 25 februar 1915 til Martin Nielsen, Dybvad
for 639o kr., der den 22 juni 1916 solgte til Anders Peter Jensen,
Hugdrup for 64oo kr«, der den 2 maj 1918 solgte til husejer Jens
Peter Jensen, Stendal i Hugdrup for 4ooo kr,, men havde forinden
solgt parcellerne 44ar 44as til husejer Chr.Bering Pedersen af Hug
drup for 24oo kr.

Duvall Hansen solgte den 9 september 1948 til Charles Albert Niel
sen, noteret offentlig skifte 28 marts 1984 og samme dag solgt til
Robert Plath.
44af 1.4790

KroQsdamsvej 59

matr.nr.44ah
Anders Peter Andersen købte den 8 marts 1894 og døde den 13 december
1919. Enken Hanne Andersen, født Svendsen fik lyst adkoms den 29
april 192o, men var da død allerede den 26 april s.å. og sønnen Al
fred Peter Andersen fik arveudlægsskøde på ejendommen den 24 februar
1921-2553 og solgte den 2o april 1922 til Martin Marinus Jørgensen,
Hejselt for 4ooo kr., der den 3 april 1924 solgte til Peter Alfred
Haagensen af Estrup fælled for 46oo kr., der giver moderen enke Hed
vig Marie Haagensen livsvarig aftægt.

Peter Alfred Haagensen solgte den 2 februar 1968 til Søren Villy
Haagensen.
2
44ah lo44 m
Krogsdamsvej 67

matr.nr.44aL
Søren Chr.Sørensen købte den 27 oktober 1894, skødet tinglyst 8 no
vember s.å., uden hartkorn, gi. skat 1 øre. Efter Søren Chr.Søren
sens død fik enken Ane Marie Sørensen, født Pedersen adkomst den 19
maj 19o4 og solgte den 19 april 19o6 til Thomas Albert Jensen for
lo5o kr«, der den 17 februar 191o solgte til Niels Chr.Christensen,
Nybbrg for lloo kr., der den 29 januar 1912 solgte til Jens Chr.Pe
dersen, Hugdrup fælled for 13oo kr., der medfulgte 15 høns og noget
andet løsøre. Jens Chr.Pedersen var født den lo september 1838 i Na
trup sogn, Horns Herred og døde den 27 februar 1926, men havde den
22 april 192o solgt til slagteriarbejder Carsten Pedersen, Sæby, der
den 2 december 1926 solgte til enke Ane Kathrine Christensen, født
Jensen, for 15oo kr.

Svend Larsen solgte den 25 marts 1952 til Martin Christiansen. Skif
terets adkoms for Hans Christiansen, Niels Peter Christiansen og Vil
helm Christiansen 7 maj 1974, samme dag solgte til Egon Larsen.

44aL 5o8

Matr,nr,44ad

Skrædder Stephen Nielsen købte den 23 december 1858 og solgte den
14 august 1873-13 til Anders--Peter. Andersen fra Ørtoft for 6oo rd.
der den 14. maj 1891 solgte til Jens Chr.Pedersen for 17oo kr., der
den 1 juni 1911 solgte til Niels Chr.Nielsen, hidtil Dybvad, for
36oo kr., der medfulgte 1 hest, 3 køer, 4 grise, 11 høns og 3 eller
4 par duer og yderligere løsøre.

Niels Chr.Nielsen købte den 12 december 1918 parcellen 14b, se denne
og solgte den 29 januar 1925 til Anton Chr.Andersen, Hugdrup for 11,
9oo kr., der straks solgte videre til Jens Chr.Olsen, Hugdrup for
12.000 kr. og købte derefter dennes ejendom matr.nr.44a£ 44by,

Jens Chr.Olsen solgte den 3o august 1941 til Pouline Marie Larsen,
der den 8 september 198o solgte til Poul Larsen.
44ad 1.8531 m?
14b
8566 -
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Kroqsdamsvej 58

matr.nr.44am
Jomfru Else Springborg af Aarhus købte den 18 juni 1896 og solgte
den 3o november 1899-23 til Søren Peter Jensen af Smågårdene for
lo5o kr.
Søren Peter Jensen, der er søn af Anders Peter Jensen, Vitten, solg
te den 9 februar 19o5-2o til Karl Sørensen for 95o kr., der den 2o
november 1913-152o solgte til Chr.Møller Jensen fra St.Fuglsang.
Karl Sørensen døde den 1 januar 1915 - 86 år gammel.
Kresten Aakjær Larsen solgte den 24 maj 1946 til Henry Christensen,
der den 5 marts 1973 solgte til Kaj Jensen, der den 12 november 1976
solgte til Frede Bang Overby, der den lo december 1981 solgte til
John. Svenningsen.

Rugholmen 13
matr.nr.44at
Chr.Marinus Sørensen købte den 11 oktober 1925 og solgte den 22 juli *
1926 til Jens Nielsen fra Vangkjær for 3ooo kr., men handlen måtte
ikke være blevet til noget for den 23 december samme aår solgte han
til Jens Andreas Andersen, LI. Mølholt for 25oo kr., der den 2o janu
ar 1927 solgte til husejer Chc. Marinus Sørensen, Skæve for 25oo kr.

Cecilie 0,Jensen solgte den 1 oktober 1951 til Viggo Vandal Jensen,
der den 16 marts 1959 solgte til Harald Kristensen, der den 9 marts
1962 solgte til Valdemar Jensen, der den 9 juli 1963 solgte til Poul
Emil Jensen, der den 3o maj 1975 solgte til Leif Kristensen.

Matr.nr.44au

Johan Henrik Lythjes enken Karen Marie Andersen adkomst den 8 decem
ber 19o4-19 og solgte den 23 oktober 1913 til sønnen Niels Chr. Lythje, værdi looo kr., der den 21 marts 1918 solgte til husejer Jens
Engelbrecht Pedersen fra Hugdrup for 18oo kr,, der den 9 januar 1919
solgte til Harald Peter Gundel Frederiksen for 4ooo kr, og solgte
samtidig parcellen 44bn til grd. Peter Pedersen, Hugdrup for 4ooo kr.,
Harald Peter Gundel Frederiksen solgte den 13 marts s.å. til Hertel
Morville Jensen fra Hugdrup for 32oo kr.

Laurits Lund Jensen solgte den 27 april 1942 til Søren Thomsen Sko
ven, der den 29 maj 1972 solgte til Grethe Andersen, der den 13 no
vember 1975 solgte til Anders G, Andersen og Karl Andersen, der den
3 februar 1976 solgte til Jørgen Dahl, der den 22 april samme år
solgte til Karen Dagny Pedersen,

Matr.nr.44ay
Niels Nielsen mageskiftede den lo august 19o5 med Frederik Martin
Christiansen, skifterets adkomst for Ane Marie Christiansen 14 sep
tember 1978, der samme dag ved skifterets adkomst kom til Ella Chri-sstensen, der den lo marts 1979 solgte til Jørgen Riis Pedersen,

Matr.nr.44bc

Theodor Chr.Olsen købte den 23 januar 1913 og solgte den 16 marts
1922 til fodermester Peter Hansen, Nr.Krogsdam for 2ooo kr., der den
21 december s.å. solgte til husejerske Elvine Jensen, Lyngså, der
den 27 september 1923 solgte til landmand Johan Peter Nielsen, Syvsten for 26oo kr., der den 12 august 1965 solgte til Anna Margrethe
Andersen.

Kvisthusvej 16
mstr.nr.44bd

Ole Martinus Olesen købte den 13 marts 1892 og solgte den 21 april
191o til husejer Christen Christensen fra Hugdrup for 45o kr., der
den 2 oktober 1913 solgte til Jens Marinus Poulsen, der den 14 juni
1917 solgte til købm. P,Hansen, Dybvad for 165o kr., der den 25 ok
tober 1917 solgte til Andreas Sørensen fra Stagsted for 17oo kr.,
der den 18 april 1918 solgte til Niels Chr.Jensen, der den 5 novem
ber 1925 solgtentil Chr. Carlsen, Hugdrup for 35oo kr., der den 12
juli 1934 solgte til Anders Peter Jørgensen.
Hans Jørgensen og 5 andre arvinger overtog den 17 november 1978 og
solgte s.d. til Ib Severinsen og Birtha Simônsen. Ib Severinsen blev
eneejer 7 juli 1983.

Rugholmen 9
matr.nr.44bæ
Nielsine Frederiksen solgte den 22 november 1928 til Bernhard Erik»
sen. Klara Eriksen adkomst 2 februar 1981 og solgte s.d. til Laila
Agnethe Smith og Gert Smith.

Matr.nr« 44by

Auktiensskøde fra Marie Petrine Andersen til Jens Hartmann Jensen
den 19 september 1942.
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Krogsdamsvej 115
matr.nr.44bø

C«Pedersen-Riis til Peder-Chr.Jensen den 8 december 1928, skifte
rets adkomst for Krista Margrethe Jensen 24 februar 1968.

Krogsdamsvej 68

matr.nr.44ca mfl.
Søren Thomsen Skoven solgte den 7 december 1937 til Magnus Christi
ansen, der den 4 november 1958 solgte til Ingemann Nielsen, skifte
rets adkomst for Maren Kristine Nielsen den 29 januar 1964, de s.d.
solgte til Villy Ingemann Østergård Jørgensen.

Hugdrupvej 1
matr.nr.44ce

Robert Plath købte den 4 juni 197o og solgte den 18 september 1985
til John Christensen.

Krogsdamsvej 53
matr.nr.44c£

Lythje Carlsen solgte den 15 juni 1953 til Georg Andersen

Skævevej 59

matr.nr.44cp
Tage Elneff købte den 9 oktober 1968.

Krogsdamsvej 89

matr.nr.44cs
Vilhelm Jensen solgte den 2o oktober 1977 til Henning Jensen.

Lerqraven

matr.nr.44dd
Stedets ejer Jens Christensen døde den 7 marts 187o - 57 år gammel
og enken Ane Ørbæk fik adkomst den 24 juli 1875-55 og solgte den 2
november 1882 til Niels Chr.Mortensen, bortforpagter 5 marts 1891-11
til Anton Nielsen, løsøre afl. 15,12.1892, forpagtning afl. 6.4.1893.
Niels Chr«Mortensen solgte den 5 nouember 1893, skødet tinglyst 11
januar 1894-75 til Carl Cfrnr.Frederiksen for 35oo kr., der den 26 juni
1919-856 solgte til sønnen Harald Gundel Frederiksen for 16.55o kr.,
der den 6 november s.å. solgte tilbage til faderen for 15.ooo kr.
og købte derefter en ejendom på Knudseje mark, men købte ejendommen
igen i 1927.
Harald Gundel Frederiksen var født på stedet den 28 november 1893
og gift med Nielsine Velling, født den 26 april 1899 i 0.Tørslev,
datter af Rasmus Velling, Krogsagergård, 0.Tørslev.

Erik Sørensen købte den 18 november 1986.
44dd 3176 m2

Bjerqsiq

matr.nr.44ee mfl.
Jacob Elias Nielsen Volsted købte den 24 juni 1854, døde 2 oktober
1869, enken Else Kristine Sørensen adkomst 29 juli 188o.
Frederik Martin Christensen købte den 13 marts 19o2 og lo august 1
19o5 og solgte den 23 april 1914-17o til Jens Chr.Thomsen fra Hug
drup for 77oo kr. 44ee 44bg, der i 1928 solgte til Karl Jensen.

Karl Jensen var født den 9 april 19o3 i Tårs, søn af Thomas Peter
Jensen, Holbæk enge, Præstbro og gift med Jensine Andersen, født i
Albæk den 1 juli 19o3, datter af Anders Chr.Andfersen, Frismose.

Rugholmen 18
matr.nr.44gg
Eline Dorthea Andersen adkomst 29 oktober 19o8, blev den 3o oktober
1914 gift med Jens Ebbesen Kyed, Knudsejes mark, der den 26 februar
1920-275 fik vielsesattestten tinglyst som adkomst og solgte den s.d.
til Jens Larsen, Grindsted, Simon Christensen, Skindbjerg og Niels
Jensen, Vodskov, for 2ooo kr. Eline Dorthea Andersens fader var Hans
Andersen og de 3 købere var hans svigersønner, der den 22 juni 1922
solgte til Johan Marinus Andreasen.
Johan Marinus Andreasen var født den 4 marts 1883 i Lendum sogn og
gift den lo marts 19o8 i Flade Kirke med Agne Elisabeth Nielsen, født
4 november 1886 i Volstrup sogn.

Købm. S.Rødbro Schytte, Dybvad solgte den 15 oktober 1943 til Henry
Pedersen, der den 14 juli 1986 solgte til Anni Hansen.
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Matr.nr.44nn
Lauritz Peter Andersen købte den 9 januar 1862 og solgte den 9 maj
1867-11-til Niels Andreas Sørensen for 2oo rd., efter hvis død enken
Amalie Sørensen, født Jensen, den 2 juli 1914-7oo overdrog til søn
nen arbejdsmand Valdemar Sørensen, Hugdrup, værdi 25oo kr.

Hans.Jacobsen solgte den 14 april 1969 til Vilhelm Jensen, der den
12 juli 1987 solgte til Susanne Vestergård Andersen

Rugholmen 25
matr.nr,44qq

Jens Chr.Jensen, Snorren købte den 1 december 1887 og solgte den 14
maj 1891-17 til Isak Larsen fra Torslev for 2ooo kr., mageskifter 18
marts 19o4 med Jens Jacob Jensen Rughelm, men døde den 28 juni s.å.
67 år gi. og enken Anna Margrethe Frederiksen fik adkomst 2 november
s.å, qg mageskiftet kunde finde sted, skødet tinglyst 3 november 19o4.
Jens Jacob Rugholm solgte den 23 december 19o9-79 til Christen Mad
sen, Knudsejes mark for 2ooo kr., der den 29 februar 1912 solgte til
arbejdsmand Martin Nielsen, Dybvad for 35oo kr., der den 23 januar
1913 solgte til Chr.Peter Larsen, der den 14 marts 1918 solgte til
landpost Niels Chr.Hansen, Dybvad og købte dennes hus matr.nr.lz.
Niels Chr.Hansen solgte den 27 februar 1919 til husejer Anders Peter
Jensen, Hugdrup fælled for 92oo kr., der den 23 september 192o solg
te til arbejdsmand Jens Marinus Poulsen fra Dybvad for 95oo kr,, der
den 26 oktober 1928 solgte til Georg Rugholm, der den 22 april 1942
købte matr.nr.44ck af Jens Jacob Rugholm og 44cn af Henrik Henriksen
den 2 november 1951. Kristiane Marie Rugholm 14 december 1983.
L ykkebo

matr.nr.44øø

Christen Madsen af Hugdrup fælled købte parcellen fra Nr.Mellergård
den 3 juli 189o og solgte den 11 april 19ol til ungkarl Anton Marinus
Pedersen fra Mellergård for 39oo kr., også 44i(indkøbsprisen var 165o
kr. )
Anton Marinus Pedersen solgte den 2 april 19o3 til Lars Chr.Christen
sen fra Hugdrup for 5ooo kr., der den 24 september 19o8 solgte til
Peter Ludvig Pedersen fra Volstrup for 565o kr., der den 14 december
1911 solgte til Jens Peter Vilhelm Jensen, Dybvad for 5ooo kr., der
medfulgte 2 heste, 2 køer og 1 ged.

Jens Peter Vilhelm Jensen solgte den 15 januar 1914 til Søren Chr.
Jørgensen, der den 6 april 1916 solgte til Jens Peter Jensen, Ørsø
for 74oo kr.(44i var da solgt fra), der den 4 marts 1918 solgte til
Andreas Sørensen, Nr. Voerså for 7ooo kr., der den 4 juli s.å. solgtil Christian Peter Larsen fra Dybvad for lo.ooo kr.
Karl Bonnerup Møller solgte den 19 februar 1948 til Ingemann Andrea
sen, skifterets adkomst før Karoline Andreasen 13 januar 1976, der
den 24 marts s.å. solgte til Jens Huhl V. Andersen.
Kvisthusvej 12

Lykkebo tinglyst 2 juli 1942.
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Møllen i Smågårdene
matr.nr.44xx

Anton Jacobsen købte den 23 december 1886 solgte den 12 januar 1888llo til Niels Fuglsang for 45oo kr., med den af mig opførte vindmøl
le, og flytter til Iskov.
Niels Fuglsang af Hugdrup Mølle købte parcellerne 44zz og 44f af Her
tel Julius Nielsen den 24 juli 189o-18 for 115o kr. og solgte den 8
marts 189o parcellen 44am til snedker Andefs Peter Andersen for 75
kr. og mageskifter den 6 august 1896-16 med Emil Fredslev Jacobsen,
Tamstrup Mølle,matr.nr.3g G.T. mfl., der kort tid efter solgte til
Ole J.Kongsbak, der den 9 juni 1898-35 bortforpagter møllen til Niels
Nielsen for 5 år, men mageskifter s.d, med grd. Hans Andersen fra
Ørtoft, der den 18 maj 1899-5 bortforpagter møllen til mølleforpag
ter Martin Jensen fra Thise for 6.år, men mageskifter den 29 juni
1899-1 med grd. Jens Martinus Michaelsen, Bøgholt i Ørtoft og flyt
tede til Bindslev. Møllen beskreven 6.6.19ol-5 og afl. 19ol.

Jens Martinus Michaelsen solgte den 29 juni 19o5-73 til møllens for
pagtere Johan Ingvard Juul for 8ooo kr., der købte og solgte småparceller 5 december 1912.

282

Matr.nr.44pp

Jens Chr.Christensen købte den 3o marts 1865 og solgte den 1 april
1869-4 til enken Ane Kirstine Mortensdatter fra Hørby for 4oo rd.
(1? alb. gi. skat 12 sk.), der den 8 juli 1869-31 solgte til Chri
sten Madsen, Skovbakken i Gærum for samme pris, der den 3o januar
1873 solgte tilHolger Christensen for 55o rd., der solgte til Jens
Andersen, der den 2o september 1888-31 solgte til fraskildte Ane
Marie Larsen fra Rævbakken for 18oo kr., der døde den 2 juni 1898
og datteren Laura Christine Larsen overtog boet den 2o juli 1899-28
og solgte den samme dag til husmand Niels Peter Christensen, Hugdrup
fæle, der har 44u, for 18oo kr., der den 2o februar 19o2-3 mage
skifter med Vilhelm Christiansen, Havens mark, nu 44ee 44pp.
Vilhelm Christiansen døde den ^6 februar 19o2 og forældrene Jens Chr.
Christiansen og hustruen Else Christiansen, født Larsen af Flauenskjold,overtog ejendommen den 13 marts 19o2-4, der samme dag solgte
til sønnen Frederik Martin Christiansen for 55oo kr., der var lig
med gælden og så skulde han betale for broderens begravelse, der an
slåes til loo kr.

Frederik Martin Christiansen mageskifter den lo august 19o5~28 med
Niels Nielsen, der har et hus på matr,nr.44ee, der hører under ejen
dommen .

Nyborg
matr.nr.44bh
Andreas Sørensen købte den 5 oktober 1917 og solgte den 18 april
1918-339 til Niels Chr.Jensen af Dfegnhuset i Try for 26oo kr., der
den 2o februar 1919 solgte til Anders Chr.Christensen, der den 4
marts 1920-1393 solgte til Jens Engelbrecht Pedersen, hidtil Slyngborghus, for 58oo kr., der den 15 november 1923 -2352 solgte til
Christian Nielsen for 65oo kr., der den 7 oktober 1926-17o3 solgte
til Jens Peter Albertsen, Knudseje for 6ooo kr.

DYBVAD

HOVEDGrAARD

matr.nr.la mfl. Dybvad H.
Dybvad Hovedgård, der nu omtales som Dybvadgård, blev efter vor før
ste matrikel fra 1664 sat i hartkorn til 38 td. 4 skp. o fj. o alb.,
der efter den såkaldte landmåler matrikel fra 1688 blev forhøjet til
46 td. 7 skp. 3 fjk. o alb. og havde da et dyrket areal på 15o tøn
der land, der igen efter den nye matrikel fra 1844 blev forhøjet til
55 td. 6 sk. o fjk. 1 alb. og gammel skatten var 319 rd. 52^ sk.
Dybvad var i begyndelsen af 16oo tallet ejet af Ingeborg Skeel til
Voergård, efter hvem den ved^arv kom til slægten Arenfeldt. I 1661,
da Jørgen Arenfeldts enke, Rigborg Lindenov døde, hørte der ialt
351 td. hartkorn til Dybvad. Senere ejedes gården af Otte Skeel til
Birkelse, der i 1677 også købte Knudseje, der i 1696 forlenede beg
ge gårdene på livstid til sin broderdatter, Ide Sophie Skeel, der
var gift med Chr. Reedtz. Parret fik et mindre godt omdømme på eg
nen. Manden var fordrukken og konen var hård ved både bønderne og
skovene, som hun forhuggede. Hun døde i 17o4 og samme år solgte Ove
Ottesen Skeel til Birkelse, Dybvad og Knudseje til sin afdøde kusi
nes datter, Sophie Christiansdatter Reedtz, der var gift med gene
ralmajor C. Stauffenberg, der i 1733 solgte de 2 gårde til Jens Fodberg, efter hvis død i 1745 de overtoges af enken, Margrethe Foss,
efter hvem de i 1748 på auktion købtes af krigsråd Jens Jakobsen
Gleerup for 22.olo rd.
Jens Jakobsen Gleerup overdrog i 1776 begge gårdene til sønnen Jør
gen Gleerup, der ifølge folketællingslisten fra 1787, bosatte sig
på Knudseje, der på dette tidspunkt syntes at være den betydligste
af gårdene og Dybvad kun en slags afbyggergård.
Jørgen Gleerup sad med gårdene under de store lanboreformer, en
ting han syntes at have en vis velvilje overfor. Den gamle krigs
råd Gleerup havde derimod betragtet det som noget nymodens pjat,
han ikke ville have noget med at gøre. Jørgen Gleerup merglede al
lerede i slutningen af 17oo tallet, men om udbyttet heraf svarede
til forventningerne i den stort set kalkholdige jord, er usikkert.
Jørgen Gleerup døde i 1798, kun 51 år gammel, hvorefter enken In
ger Lauridsdatter Vadum overtog gårdene og solgte i 1813 Knudseje
til sønnen Jens Gleerup og i 1814 overdrog hun Dybvad til sønnen
Laurs Gleerup for 88.125 rbd. navneværdi.
Efter Laurs Gleerups død i 1835 og enkens i 1837, solgte arvinger
ne gården med gods og tiender for loo.loo rbd.(sølv) til cand. jur.
Adolph Nlicolaj Winkel. Foruden selve hovedgården, medfulgte 236 td.
hartkorn bønderfæstegods, der fortrinsvis lå i Skæve og Allerup
sogne, men også enkelte ejendomme i Albæk sogn og Skæve sogn kirke-,
korn og kvægtiende, 16 td. Hørby kirketiende, lo td., samt Allerup
skov matr.nr.48a.
Cand. jur. Adolph Nicolaj Winkel købte Dybvad Hovedgård^ved auktion
den 2o juni 1838! skødet tinglæst 21 juni s.å. Han drev selv gården
de første mange år og efter folketællingsliste fra 185o får man et
indblik i hvor omfattende bedriften var. Foruden husjomfru, læreinde og huslærer, var der 18 karle og 7 piger, foruden naturligvis
gifte husmænd, der var på egen kost. Til at holde styr på alle de
karle var en avlsforvalter - Søren Hane Strange - på kun 22 år.

Mejeriet var forpagtet bort til en slesviger -Christian Frederik
Mohr- der selv skulde besørge for køernes malkning og fodring, oghan havde et stort folkehold - 7 karle og lo piger.
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Winkel bortforpagtede senere også selve avlsgården og han og hustru
en Oline Hansine Roulund, flyttede derefter til Hillerød, men "de
fleste, om ikke alle ægteparrets 11 børn er dog født på Dybvad H.
I 1873 søgte Winkel om et større lån i Nationalbanken, men inden
lånet kunde bevilges skulde der ifølge loven afholdes en taxationog vurderingsforretning over over gården, se 2o novb.1873-21 og
onsdag den 26 novb. 1873 blev gården vurderet af amtsrådsmedlem
Hans Peter Severin Erhardi, Kringelhede og amtsrådsmedlem Anton
Gregers Lassen, Hørbylund. Ejeren var representeret ved befuldmæg
tig, godsforvalter J.H. Kempel. Vurderingen lød som følgende:

Stuehuset : lo8 alen langt, 15 alen lo tommer bredt(66o m ), opført
af 2 stens grundmur, med tegl tag, indrettet til beboelse med 13
værelser, der tildels er malede og tildels tapeteseret, køkken med
stort komfur, gæstekammer og 2 folkestuer.

Et hus nord i gården:
67x12 alen(315 m^), opført 1873 af 1^ stens
grundmur, indrettet til værelser, 2 til godsforvalteren, 1 til for
valteren, pigekammere, rullestue og kornmagasin.
2
Et hus nord i gården;
56xlo-? alen(245 m ), opført af fyrretræs
bindingsværk med murede vægge og stråtag, indrettet til tømmerstue,
svinehus og hønsehus.
Et hus ligeledes nord i gården;
i flugt med de 2 førnævnte, 96x15
alen(57o m2), opført 1872 af 1? stens grundmur, med stråtag, ind
rettet til kostald med plads til loo kreaturer og foderlo.

Kostald ;
et hus vest i gården, sammenbygget med sidstnævnte, 9ox
2Ô alen(741 mz), opført 1867 af 1^ stens grundmur, med stråtag,
med gennemkørselsport med grundmurede kviste til begge sider, ind
rettet til kostald med 3 rækker og plads til 124 køer, med 2 foderloer.
o

Läden ;
et hus syd i gården, 131x22-? alen(1162 m ), siderne opført
af fyrretræsbindingsværk, enderne af grundmur, tækket med strå,
indrettet til kornlade med 2 gennemkørselsloer.
2
Hestestalden ;
et hus syd i gården, 67x14 alen(378 m ), opført af
1? stens grundmur, indrettet til hestestald med plads til 36 heste,
3 karlekammere og hakkelskammer.
2
Et hus sønden for sidstnævnte; 6oxlo alen(24o m ), opført af bin
dingsværk med stråtag, indrettet til vognrémisse og hestestald.
o

Mejeriet ; et hus syd för smedien, 75x14 alen(423 m ), opført af
grundmur med tegltag, indrettet til beboelse for mejeriforpagteren
med 5 værelser, smørkammer, mælkekælder og snedkerhus.
2
Et hus i syd og vest: 5oxl3 alen(256 m ), grundmuret med stråtag,
snedkerværksted, hestestald, karlekammer, samt svinehus.
o

Gartnerbolig: ll?x8? alen(4o m ), indrettet til beboelse.
o

Smedeværksted : 17?-x8 alen'(56 rn )

Bygningerne er alle godt vedligeholdte og skønnes at være af pas
sende omfang og indretning i forhold til gårdens størrelse og er
velbeliggende for markerne. Brandforsikret for 42.435 rd.

Gårdens areal er 1365 tønder land, heraf 616 tdl. ager, 239^ tdl.
eng, 467 3/4 tdl. skov, plantning og lyngbakker, 6 1/4 tdl. gårds
plads, resten veje og grøfter o.l.

Drives i 8 skifter a 77 tønder land, l'år brak og gødet, 2'år rug,
3'år byg, 4'år havre og gødet, 5'år havre med udlæg af græs-og klø
verfrø, 6'7'8'år græs. Hvilken driftsform findes god efter jordens
kultur og grundbeskakaffenhed.
Godt udgrøftet.
Engen giver 6oo læs
hø af meget god beskaffenhed og kan forøges væsentligt ved overris
ling.

Tørv tilstrækkelig af middelgod beskaffenhed. Mergel findes bekvemt
over altpå ejendommen.
Skæve Kirke i god og vel vedligeholdt stand, brandforsikret for
12.262 rd.
Besætningen : 26 heste, 186 køer, 4 tyre, 21 stk. ungkvæg og 6 får,
skønnes at være rigtig i forhold til ejendommens struktur. Besæt
ning og inventar brandforsikret for 24.51o rd. Besætningens værdi
ansættes til 19.2oo rd.
Gården er bortforpagtet indtil l'maj 1882
til V. Bøjesen til en årlig afgift af 4oo tønder byg efter kapitel
taksten og en pengeafgift på 455o rd. + kongelige og kommunale skat
ter.

Indtægter:

77 tdl. m. rug a 9 fold = 693 td. a 6 rd.
77 - byg - 7^ = 577^ - - 4 154 - havre 8 1232 - - 2 186 køer a 925 kander= 172.o5o kander mælk
18 udsætterkøer a 4o rd.
6 får a 16 rd.
korntiende af Skæve og Hørby kirker
kvægtiende af Skæve sogns kirke
indtægter fra skoven

oo sk. = 4.158
48 2.598
88 3.593
a 8 sk.= 14.337
72o
96
1.342
18
774

rd.
—
—
—
—
—
—
—

11
72
32
48
oo
oo
86
06
oo

sk
—
—
—
—
—
—
—

27.638 rd. 52 sk
Udgifter:

skatter til stat og kommune
kirkernes vedligeholdelse, samt brød og vin
forsikring af bygningerne og kirken '
forsikring af besætning og bedrift
udgift til sædekorn og kløverfrø
foderkorn til husholdningen, samt heste og kreaturer
vedligeholdelse og fornyelse af ejendom og inventar
lønninger til faste tyende, forvalter, oldfrue, daglejere og akkordarbejdere
bygningerne vedligeholdelse
udgift til landhusholdningen
6 % af besætningens og inventarets værdi
lo % af driftsudgifterne

1.2o6
15o
9o
69
1.9o8
6.643
8oo

rd.
—
—.
-

3.000
2oo
2.8oo
1.320
1.235

-

42
oo
4o
oo
48
72
oo

sk
—
—
-

OO

-

oo
oo
oo
3o

-

19.423 rd. 3o sk.

Overskud: 8.215 rd. 22 sk.
Efter vores bedste overbevisning er gårdens værdi i handel og van
del 195.000 rd. rigsmønt.

Den 26 november 1873.

A.G.Lassen

P.Erhardi
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Godsejer Adolph Nicolaj Winkel døde den 14 december 1885 under et
sygehusophold på St.Hans hospital ved Roskilde og enken Oline Han
sine Winkel, født Roulund forblev hensiddende i uskiftet bo, udvi
ser følgende :

Udskrift
af

den Kgl. Landsover- samt Hof- og Stadsrets skiftekommisions proto
kol for anmeldelser af dødsfald, hvorefter ingen skifteforretning
bliver at foretage.

Undertegnede Oline Hansine Winkel, født Roulund, tillader mig her
ved for den ærede skifteret, at gentage den tidligere skete anmel
delse, at min ægtefælle, godsejer Adolph Nicolai Winkel heraf sta
den under et ophold som patient på St. Hans Hospital ved Roskilde,
er afgået ved døden dersteds d. 14 december d.å.
Min afdøde ægtefælle har ikke været i andet ægteskab og har efter
ladt 11 børn samt barn af en afdød søn.
Jeg fremsender herved in orginali og afskrift et af min afdøde æg
tefælle og mig for Notarius publieus d. 14'maj 1877 oprettet testa
mente og erklærer, at jeg i henhold til den mig ved testamentets
post 1 givne ret, agter at forblive hensiddende i uskiftet bo, ef
ter min afdøde ægtefælle med vore livsarvinger.

København den 22 decr. 1885.
Oline Winkel

f. Roulund
Godk jendt.
Skiftekommissionen i København den 24'decb. 1885.

N. Madvig
Læst i den kongelige Landsover- samt Hof- og Stadsret.

Mandagen d. 7'december 1891.
Fleischer

Vilh. Meyer

Severin

Nærværende udskrift bedes tinglæst som adkomst fra godsejer Adolph
Nocolai Winkel til hans i uskiftet bo hensiddende enke Oline Hansi-?
ne Winkel, født Roulund på følgende ham ifølge skøde tinglæst 21'ju
ni 1838 tilhørende ejendomme i tttonninglund Herred:
I Hovedgården Dybvad i Skæve sogn, ansat for hartkorn 55 td. 5 skp.
3 fjk. 1 1/4 alb, Gammelskat 319 rd. 52^ sk. med underhørende matr.
nr.44b i Skæve sogns nordlige del af hartkorn 2 3/4 alb. og matr.
nr.52 i samme sogns mellemste del, af hartkorn 1 1/4 alb.

4

II følgende under Dybvad hørende fæstesteder i Skæve sogn:

GI. Skat

Lille Føltved:

Hartkorn

Matr.nr.12 sydvestlige del
- 44ag -

5 skp.! ■ o’-fjk. 1-5 alb.
3/4 -

2 rd. 54 sk

Føltvedhus :
Matr.nr.13 sydvestlige del
- 24as -

U 1/4-

Spånhedehus :
Matr.nr.14 og 16 sydvestlige del
- 24ax
-

1 -

i 1/4 -

Andel □ matr.nr.25 Stagstedskov, andel
i 44c sydvestlige del

Skelletsboss ;
Matr.nr.19 sydvestlige del
4am Andel i matr.nr,25 Stagstedskov, andel
i matr.nr.44c sydøstlige del.

1^
1/4 -

III Dybvads andel af Stagsted skov i Skæve sogn
Matr.nr,25b sydvestlige del
5 3
i
- 44f sydøstlige
del
1/4 -

IV

Matr.nr.48a i Allerup, Hellevad sogn 3
- 48bg Roslund skov, Hellevad

15 - 12 -

2i , 1 1/4 -

84 -

V Skæve Kirke med kirke-korn- og kvægtiende, matrikuleret tiendehartkorn 16 td., tiendeydende hartkorn 225 td. 7 skp. 3 fjk.
1 1/4. alb.
VI Hørby sogns konge-korntiende, matrikuleret for tiendehartkorn
lo td.

Sidste købesum loo.loo rbd. - 2oo.2oo kroner. Retsanmærkning
frafaldes.
Sæby den 9'juni 1898.

For enkefru Winkel

N.K.Kristiansen, sagfører.
Generalfuldmagt,

Undertegnede enkefru Oline Hansine Winkel, født Roulund, enke efter
godsejer og grosserer Adolph Nicolai Winkel, efter hvem jeg hensidder i uskiftet bo, meddeler herved min søn ingeniør Søren Winkel,
ridder af dannebrog, med substitionsret, min eldeles uindskrænkede
generalfuldmagt til at representere mig i ethvert som helst formues
anliggende og til på mine vegne at udøve enhver som helst rådighed,
der tilkommer mig selv i mine formueforhold, hvad enten disse ved
røre- firmaet Hintz i Co., hvoraf jeg er eneste indehaver, eller
liggeTudenfor dette firmas forhold, idet min nævnte generalbefuldmægtigede på mine vegne har den mest fuldkommende dispositionsret
i samtlige mine aktiver- derunder samtlige eet. eet.
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Enkefru Oline Hansine Winkel, født Roulund fik den 1 december 1898
Nationalbankens og ” Vemmetofte adelige Jomfruklosters ” tilladel
se til at parcellerne matr.nr.lb lc ld le lf lg lh li udgik af pan
tet. For sidstnævntes vedkommende dog mod et exstraordinært afdrag
på 20.000 kr.

Dette var en fornuftig disposition, idet man på den måde undgik at
skulle spørge kreditorerne om tilladelse hver gang der skulle sæl
ges en byggegrund. For det drejede sig nemlig om mere en 8 bygge
grunde. Det drejede sig stort set om hvad man kunne forvente der
vilde blive brug for af byggegrunde i Dybvad stationsby i de næste
mange år. Idet navnlig matr.nr.lf var et ret omfattende areal, hvor
fra der kunne sælges adskellige byggegrunde og efter Fru Winkels død
arvede 6 af hendes arvinger hvad der ikke allerede var solgt af de
omtalte parceller, medens sønnen ingeniør Søren Winkel fik arveudlægsskøde på selve Dybvad Hovedgård, der bla. måtte erklære, at han
ikke måtte sælge byggegrunde fra selve hovedgården inden udgangen
af året 19o5, såfremt der var usolgte grunde tilbage af matr.nr.lf
og den 15 november 19oo udstedte executores testamenti følgende arveudlægsskøde :
Arveudlægsskøde.

Undertegnede propritær amtsrådsmedlem A,C,Andersen, R.D., professor
can.juris. Jul Lassen, R.D, og overetssagfører Ludv. Simonsen, R.D,
der som executore testamenti behandler fællesboet efter afdøde gods
ejer Adolph Nicolaj Winkel og senere afdøde enke Oline Hansine Win
kel, født Roulund, udlægge herved ved dette arveudlægsskøde i arv
til direktør Adolph Winkel, amtsvejinspektør William Winkel, kunst
handler Viggo Winkel, fru Caroline Køster, født Winkel, i ægteskab
med amtsvandsdirektør J.E.Køster, R.D., fru Olivia Bruun, født Win
kel, i ægteskab med slotsgartner F.Bruun, samt premierløjtnant Half
dan Winkel, enhver for en sjettedel, ejendommen matr.nr.lf af Dyb
vad Hovedgård, Skæve sogn, Dronninglund Herred, Hjørring amt, såle
des som denne ejendom forefindes, efter at der senest ved landbrugs
ministeriets tilladelse af 18 april 19oo er fraskildt parcellen matr
lag og ved o.s.v.udlægsgaven ansattes til 27,o84 kr.

Samme dag, altså den 15 november 19oo, fik ingeniør Søren Winkel
arveudlægsskøde på Dybvad Hovedgård til en pris af 313.ooo kr.,men
gården var stærkt forgældet, bla. havde han selv et tilgodehavende
på 6o«ooo kr., for lån han havde forstrakt forældrene med, men der
skulde kunne blive 19.ooo kr. som direkte arv. Gården havde et er
statningskrav på Frederikshavn-Nørre Sundby jernbanen på 13.412 kr.
22 øre, som tilfaldt ham, men fru Winkel havde påtaget sig at tage
aktier i jernbanen for pengene og det skulde han respektere.Søren Winkel, der var gift med Marie Elisabeth Winkel, født Kabell,
tog ikke varig ophold på Dybvadgård, men fortsatte med at bo i Hil
lerød. Gården blev dreven med skiftende inspektører, hvorimod meje
riet var bortforpagtet og her så man det særsyn, at forpagteren eje
de inventariummet i mejeriet, enda skorstenen og fra den 6 juni 19o7
har vi en fortegnelse over effekterne på ”Dybvad Mejeri”:

dampskorsten, ansættes til værdi
9oo
dampkedel, indmuret, L4 hestas kraftl5oo
Marchais dampmaskine
8 185o
Alfa centrifuger -I
19oo
kombineret kjærne ”Silkeborg”
12oo
vandpumpe ” Esbjerg”
2oo
stk. metal st’empelpumper
5oo
store mælkebasiner
2oo
indvejningsvægt til sødmælk
4oo
dobbelt skummetmælksvægt ”Duplex”
3oo
balancevægte til smør
18o
stk, ostekopper
15o
patøriseringsapperater, opretståendel2oo
køleapperater
6oa
flødetønder af træ
24o
axelledning og remskiver med bukke
5oo
rørledninger i mejeriet
4oo
15o
1 ponnyvogn med agerstol
175
1 arbejdsvogn med tilbehør
3oo
2 mælkevogne

1
1
1
2
1
1
3
4
1
1
2
25
3
3
6

kr
—
—
—

—
—

—
—

—

—

-

Søren Winkel bortlejer den 2o.8.19o8-2øri3 tønder land til Håndvær
ker og Borgerforeningen for 4o år til et lystanlæg, beliggende øst
for banelinien, mellem bakken og vogterhuset, for loo kr. om året.

Søren Winkel og hustruen oprettede den 29 juni 1917 testamente, der
blev læst på Hillerød thing den 6 oktober 1921 og ifølge dette skul
de direktør i Bikuben, Sophus Bûlov være executor testamenti. Efter
Søren Winkels død i 1921, kom gården ved arveudlægsskøde til sønnen
inginiør Petrus Kabell Winkel den 7 september 1922-1899, for 775.ooo
kr. og så medfulgte Dybvad skov ikke, se denne, Petrus Winkel kom
til at skylde Lise Marie Winkel, født 6 marts 19o9 og Ingrid Winkel,
født 27 august 1911, tilsammen 19o.ooo kr.
Petrus Kabell Winkel, født i Hillerød den 2 juli 1884 og pigen Maren
Johanne Marie Pedersen fra Ikast, født 11 august 1892, blev ægteviet
i Frederiksborg Slotskirke den 3 november 1917.
Petrus Winkel solgte den 25 juni 1925- 643 følgende arealer:
matr.nr.leg, ca. 16 tønde land til Anders Chr.Larsen, Skovlund, for
12bo kr. pr.tdl. = 9.ooo kr.

matr.nr.lef. ca. 33 tønde land til Jens Chr.Løgtved, Bredmose, for
115o kr. pr. tdl. = 17.ooo kr.
matr.nr.leh« ca. 26^ tønde land til Christen Nielsen, Rykind, for
8oo kr. pr. tdl. = lo.ooo kr., kaldet ”Kløveshave”

matr.nr.lek.

7 tønde land til Remin Rasmussen, Korslund, for 5ooo kr.

vedr.matr.nr.leg, Anders Chr.Larsen, Skovlund udstedterden 12.11.
1925-2olo, Deklaration om fredning af til evig tid, om ”Genforenings
stenen”, rejst i det sydvestlige hjørne.
Petrus Winkel tabte modet på landbruget under krisen i 3overne. For
selv om gården var veldrevet og produktionsapparattet var intakt til
det sidste, så han sig nødsaget til at lade gården gå til tvangsauktin i 1937. Gårdens gamle stambesætning på 192 malkekøer, der havde
været tuberkelfri siden 1896 var der stadig og gav 137 kg. smør år
lig. Mælken solgtes de sidste åre til Aalborg Mælkekompagni, hvor
det videre solgtes som børnemælk.
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Dybvad Hovedgård solgtes i maj 1937 ved tvangsauktion til Landbrugs
ministeriet for 4I2.600 kr. S.tatens Jordlovsudvalg udstykke derefter
gården i 24 husmandsbrug og 1 gård på 3o tdl. og hovedparcellen bort-(
forpagtes til A.Kjærgård«rJensen, der købte gården i 1948.

Petrus Winkel havde allerede inden tvangsauktionen sikret sig en
stillingi Johannesburg i Sydafrika, hvor han døde i 1945.

A.Kjærgård-Jensen solgte i 1956 til Kvægavlsforeningen for Hjørring
Amt, der opførte en meiJe tidssvarende hovedbygning og solgte den 23
juli 1973 til Helge Hansen.

116.7490 m2
la
14.2380 le?
3.6886 - norl.
44bz

Aalborqvej 417
matr.nr.lb

Murer Niels Christensen, Smågårdene købte parcellen, der var på 2
skæpper land og beliggende over for Dybvads have, mellem landevejen
og jernbanen, den 3o april 1898, tinglyst 12 januar 1899, for 1225
kr.
Niels Christensen gik igang med at opføre et hus på grunden, som han
solgte den .14 juni 19oo til Lars Chr.Andreasen,’ Fuglsang. Huset var
ikke helt færdig på daværende tidspunkt, der endnu manglede fugning
m.m. Prisen var 35oo kr., men så skulde sælgeren opføre et baghus,
der skål indrettes til slagtehus med murstensgulv. Huset fik matr.
nr.lp og det kunde godt give selv garvede historikere grå hår i ho
vedet, men det var også en fejl fra matrikelvæsenets side og blev
rettet den 7.1,19o4-64 og 65 og ejendommen fik matr.nr.Ib og skulde
således være det første hus der blev opført på Dybvadgårds jord, den
øvrige del af parcellen, som Niels Christensen havde tilbage efter
salget, fik matr.nr.lp lq.

Lars Chr.Andreasen, der var født den 27 juni 1851 på gården Øster
Fladholt i Oetiersted, sen af Andreas Svendsen, startede en slagter
forretning, selv om han egentlig ikke var udannettsom sådan. I de
dage kunde landmændene gerne flere forskellige håndværk.
Lars Chr,Andreasen solgte den 2 november 1916 til Frederik Martin
Christiansen, fh, Rønholt, for 65oo kr., der den lo januar 1918 solg
te til Jens Chr.Andersen fra V.Hassing for 7ooo kr., Sælgéren havde
tilsyneladén været smed, for der ståri skødet at smederedskaberne
medfulgte ikke, selv om de‘var naglefaste og hermed taber jeg fore
løbig kontakt med ejendommen indtil Chr.P.Nielsen, den 21 april 1986
solgte til Birgithe Hansen og Carsten Nielsen.

Anlæqsvej 9

matr.nr.lc

Landpost Steffen Pedersen fra Flauenskjold købte den 13 juli 1899
en 175o ftvr. alen stor grund for 3oøre kvr. alen= 525 kr. Steffen
Pedersen begyndte senere med også at være cykelhandler og den 21 fe
bruar 19o7 udstedte han et skadesløsbrev på 5ooo kr. til fabrikant
P.Andersen, Aalestrup for varer, der samtidig fik pant i følgende
løsøre:

1
1
1
1
1
1
5
8
25
1
1
1
1
1
1

drejebænk Comnitz fra firma T.A,Schmal- 4oo kr.
boremaskine
- - 28 slibemaskine fra firma T.A.Schmal
llo paralelskruestik
3o skruestik
’
'
16*opretningsstativ
16 hamre
6 maskinbore
4værkstedsnøgler
6feltesse
25 brøstboremaskine
5ambolt a 2oo pund
2o skatol, nøddetræsmalet,med skab
2o skatol, gulmalet egetræs
2o skrivebord, egetræsmalet
5-

2
1
1
1
4
1
1
4
1
• 1
1
1
2
1
4
1
2o
1
1
1
1
1

borde, egetræsmalede
12 kr.
bord, nøddetræsmalet
12 ovalt bord, nøddetræsmalet
16 chaiselong med grønt betræk
4o stole med topstykke og grønt plydsbetr.5o pedestalskab, nøddetræs
2o —
kommode, nøddetræsmalet
2o svenske stole med amerikanske sæder
2o buffet, egetræsmalet
25 klædeskab, nøddetræsmalet
15 stor kommode, 'nøddetræsmalet
25 slagbænk
lo senge
2o seng
lo stole
8püf med rygstød og rødt betræk
12 stk. skilderier
25 blomsterbord
•
5 på jernfod
•
•
•
5 servantebord, nøddetræsmalet
6 servante med skab og consol, nøddetræs 16 orgel, nøddetræes
>125 -

*

12o8 kr.

Steffen Pedersen solgte den 2 april 1914 til cykelhandler Gothard
Pedersen. Skifterets adkomst for Viggo Pedersen, ’Gudrun Thøgersen,
Edith Poulsen dg Ester Søndermark den 29 november*1973, der den 12
december s.å. solgte til Emil Pedersen.

Jernbanegade 19
matr,nr.ld
Handelsfirmaet Winther & Andersen, Brønderslev, der en overgang var
ejer af købmandsfprretningen Jernbanegade 16, købte den 12.9.19ol
og ejendom var del af de ejendomme som firmaet den 26 januar 19o8,
skødet tinglyst lo september 1914, solgte til købm.Niels Peter Han
sen.

Niels Peter Hansen solgte den 1 februar 1917 til husejer L.Bisgård
Sørensen, Vadum for 22.5oo kr., der nu som købmand, den 5 september
1918 solgte til møbelhandler Martinus Hansen for 3o,5oo kr., der
medfulgte 19 kakkelovne, 4 komfurer, musiktribune og alle bænkene i
salen, afholdsforeningen fraflytter 1 november d.å. og•cykelhandler
Pedersen samme tid. Løsøre 15.12.1921-2589. M,Hansen omtalt som afholdsvært 3o.3.1922-4ç2p. Bortlejer butik og lejlighed på 1. sal til
Gustav Barkholt fra 1.5.1922, se 29.6.1922-916.
Tvangsauktion 27 juli 1923; begæret af Grundejernes Kreditforening
i Herning, hvor grd. Jens Chr.Olsen, Gl.Kirk qø grd. Chr,A.Christen
sen, tidligere Bøgeskovhale, blev højstbydende.med 22.6oo kr., skø
det lyst 23 september 1925.

Louis Nielsen solgte den 6 november 193o til Laurits Peter Pedersen.
Skifterets adkomst for Anne Pedersen 3 maj 196o, der samme dag solgteutil Karoline Sørensen, der den 16 januar 1976 solgte til Poul Si
monsen.

Jernbanegade 16

matr.nr.le
Købmand Carl Johansen, Flauenskjold, købte den 6 oktober 1898! skø
det tinglyst 12 januar 1899 parcellen, der var anslået til 69oo 7ooo kvr. alen for 4ooo kr., beliggende syd for den nye Jerslevvej,
med facade til bemeldte vej og I-skovvej.
Efter at havde bygget, fik Carl Johansen et lån på 12.ooo kr. i Grund
ejerskreditforeningen, dernæst fik grossistfirmaet A/S A.R.Segelcke,
Hjørring pla.ceret 5ooo kr. til 6 % rente, for leverede varer, men det
var kapitalkrævende at starte en så stor forretning og den 7 december
1899 fik handelsfirmaet Winther i Andersen i Brønderslev og åpoteker
N.Th.Nielsen, Hjørring pant for yderligere 12.ooo kr. i den faste
ejendom og til yderligere sikkerhed fik de også 1. prioritets pante
ret i Carl äohansen løsøre, der bestod af følgende:

1 egetræs buffet
2o kr.
1 udtræks-spisebord med mahogniplade
15 1 chaecelonggue med 2 farvet damaskbetrk2o 8 winetstole
16 1 egetrsmalet linnedskab
15 1 anretterbord
21 tobaksbord
31 stumtjener
11 amerikaosk gyngestol
31 regulatorur i nøddetræskasse
12 6 sølvskeer
3o 6 pletterede skeer & 12 pletterede gafl.18 12 theskeer
6 1 lille stueuhr, porcelæn m. konsol
51 kobber hængelampe
12 1 hængelampe med arene og ReNisenes
12 1 pianoforte( J,Larsen & Søn )
3oo 1 nøddetræs fin pillespejl m. konsol
25 1 nøddetræs divanbord
25 4 stole med grønt betræk
24 1 malgbggitræs sybord
lo 1 kurvestol og 2 kurvetaburetter
52 broderede sybordstæpper
31 skindtæppe 1 linoleumstæppe
81 stribet gulvtæppe m.broderet bort
31 kakkelovnsskærm m. broderede blomster 4 2 fag hvidetgrønne uldne gardiner m.st. 45 1 - brune broderede gardiner
15 2 skilderier
8- .
2 -(Bøllemosen og Sommeraften)
6 1 fotografi (øhellesund)
31 jardinuete o§ 2 store blomster vaser
14 1 herrelommeuhr, guldbelagt
25 l’éølv lommeuhr,-cylinder
lo 1 SåRijj dameuhr
12 1 oliemaleri (landskab)
52 egetræsmalede enk. sengesteder,madras.3o 1 servante m.marmorplade lo 1 ‘ kommode
lo 1 toiletspejl i nøddetræsremme
61 dobbelt egetræsmalet klædeskab
15 1 bårnejernseng m. madratser
51 egetræsmalet barneseng m, madratser
81 puf med broderet betræk
6-
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jernsenge med madratsser
malet pigekammerseng
fajance-spisestel m. blå blomster
emaillerede jærngr.yde
.
stegegryde
.
svenske stole
kaffekedel med. fyrfad, thedåse og
kaffedåse, alt af kobber
2 store runde kar
1 ovalt kar
3 ballier
1 stor grøn kiste
1 egetræs kiste
1 e'getræsm’alet firkantet lille bord
1 rund’ servante
1 gråtbetrukken chaiselongue '
-1 nøddetræsmalet firkantet bord
1 gulmalet træseng med madrats
1 jernpengeskab
1 nøddetræsmalet skrivebord
1 vridemaskine
1 trækrulle
18 par lagner
56 -håndklæder
24 -viskestykker
12 duge
24 servietter
2 rødstribede overdyne
2 røde satino overdyner
4-røde naukins overdyner
,
1 -grå 1 stribet naukins overdyne til barnes.
3 grå&rødstribede boleters underdyner
3—
blåstribede - ■
1 blåålurstribedet2-uldne
4 grå og rødstribede
hovedpuder
2 -blå og lurstribeée
4 røde naukins
8 -små røde
—

2
1
1
1
1
12
1

lo kr.
3 2o 8 4 12 -

4634322215 6335 8lo lo 36 .28 12 24 12 2o 15 32 6 418 18 6lo 8888-

éarl Johansens bo blev taget under konkursbehandling den 25 septem19oo og den 11 december s.å. blev ejendommen stillet til tvangsauk
tion efter rekvisition af Kreditforeningen af Grundejere på Landet
i Jylland. Her blev Winther 4 Andersen,i Brønderslev og apoteker Ni
elsen i Hjørring højstbydende med 18,ooo kr. Apotekeren overdrog med
det samme sin andel til Winther 4 Andersen, der fik fogedudlægsskøde
på ejendommen den : 13 juni 19ol. Dær var omtalt en lejekontrakt over
manufakturforretningen for lo år til Alfred Bøggild, se 6.7.1899-28.
Alfred Alexis Bøggild og Maren Augusta,,født Andersen, ægtepagt lo
juni 1895.
Winther 4 Andersen købte og bebyggede efterhånden parcellerne laq
ld og laL. Den G juli 19o5 blev deftinglæst deklaration om, at der
skulde være fælles brandgavl’mellem matr.nr.le og laq(manufakturhand
ler Karups ejendom), ligesom ejeren af laq fremtidig skal have ret
til indkørsel over matr.le og ret til afbenyttelse af den på le væ
de brønd.

(
S

2

Handelsfirmaet Winther 4 Andersen, Brønderslev solgte den 26 januar
19o8 ør. købekontrakt til købmand Niels Peter Hansen, Dybvad, ejen
dommene matr.le laq ld laL, alt efter skøde tinglyste 13.6.19ol, 12
9.1901 og 13.2.19o2, for 60.000 kr. Der berigtiges ved at han over
tog gæld til kreditforeningen på 35.5oo kr., der-var tinglæst såle
des;

’

matr.nr.le

lal

18.ooo kr.
6.5oo ll.ooo'-

Restkøbesummen berigtiges ved en panteobligation stor 24.5oo kr. til
købmand L.Andersen i Brønderslev, der skulde afdrages 5oo kr. hver
juni og,.december termin og når gælden således ved ordinære eller extraordinære* afbetalinger var nedbragt til 14.5oo kr«, bar køberen

ejendommen.’Hvilket skete den lo september 1914.
Niels Peter Hansen, der var.gift med Bodil Camille, født Mortensen
Lolk, oparbejde.en stor og meget solid købmandsforretning og under
1. verdenskrig udnyttede.han de.muligheder.der bød sig, såsom tørvegravning, ejendomshandel o.l« Hvor omfattende forretningen var ser
vi fra 3o.ll.l922-r 2838*
Disk med linoleum?og 48 skuffer, bagreol
med hyller, glasskab og 58 skuffer, 2 vinduesskabe med glas, 1 glas
skab og en elektrisk.kaffemølle, i bagboden: Disk med 16 skuffer, 1
reol med 5 skuffer, 2 reeller med hylder. I manufakturbutikken: 1
disk med 29 skuffer, 1 disk med 4 skuffer, 1 bagreål med hylder og
2 vinduskasser.

Efter Niels Peter Hansens død blev•ejendommen i 1955 Overtaget af
arvingerne Poul Lolk+Hansen mfl.
Købmand Robert Kristiansen købte
den 2 juli 1976.

Matr.nr.Ih

Poul Lolk-Hansen mfl. solgte den 1 juli 1955 til Andelskartoffel
melsfabrikken, der den 12 august 1977 solgte til Erling Poulsen,
H.C.Lilleøre og Kaj Pedersen, der den 6 marts 1979 solgte til Sæby
Kommune.
Ih 2.42oo m ,

Matr.nr.l!
Teglværket købte parcellen^ den 2 november 1898 for 15oo kr. pr. tdl.
= 20.625 kr., men skødet blev først tinglyst 10.1.1924-2873.
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Iskovvej 15

matrinr.lf
Søren Winkel købte den 23 maj J918 af,sine soçkendç hvad der way
til rest af matr.nr.f,for 5o øre kvr. alen, der var efter landin
spektør Tofts udregning 54oo in eller 137o5 kvr. alen og prisçn var
herefter 6852 kr.5o øre. Efter yderliger udstykning solgte Petrus
Winkel den 26 februar 1923, skødet tinglyst 6 december s.jb. til tøm
rer Chr.Møller for looo kr. Chr.Møller oprettede et savværk og den
9 juli 1925*registreres følgende løsøre:

2*stk. danske rubanke, 2 stk. kørende rubanke, 3 stk, amerikanske
rubanke, 1 stk. kort rubanke, 1 stk. dansk forhøvl, 1 stk. frihøvl,
9 stk. listehøvle, 1 stk,.grathøvl og grat sav, 2 stk. lavstokke, 1
stk. amerikansk gærkasse, 6 stk. amerikanske save, 1 stk. amerikan
ske vinkel, ixsfckx 2 sæt amerikanske singlebar, 3.stk. knibetænger,
2 sti, savlæggere; 3 stk passere, 3 stk. hamre, 3 stk.'økser, 4 stk.
skruetvinger, 4 amerikanske boresvihg, 1 stk, amerikanske skruetræk
ker, 1 stk, dril, 2 stk. brystboremaskiner, 1 stk, universalhøvl,
1 stk. jerpbank, 4 stk. jernhøvle, korte, 5 stk. amerikanske stemme
jern, 2 stk. amerikanske stregemål, 4 sti. amerikanske skrueknive,
1 stk. aamerikanske
jernsav, 1 stk. savklemmer, 1 stk..slibesten,
1 skrivebord, 1 skrivebordsstol, 3 værkstedlamper, 1 værkstedsuhr,
3 stk. rundsavklingerj 1 værktøjsskab, 6 stk. håndsavklinger, 2 stk.
smergelstene, 2 stk. bugthøvle, 2 vinkler, råmatriale og aarelager.
Emma Christine Jacobine‘Pedersen solgte den 24 august 195o til Kri
stine Hansen som sære je(ægtepagt 18.4.1929), skifteretsradkomst for
Niels Chr.Hansen 16 marts 1967, skifterets adkomst for Annalissa
samme dag, der den 26. oktober 1982 solgte til Lena Byrgager Søren
sen og Niels-Jørgen Byrgager Pedersen.

Jernbanegade 2
matr.nrilk mfl,

2
Propritær Chr.Nielsen, Rykind, købte den 1963 m store grund den 5
oktober 1899‘for 245o kr, og opførte den 4 længede bygning med 2
indkørselsporte. Her blev indrettet plads til friskole, købmands
butik og flere lejligheder. Købmandsbutikken blev lejet ud til køb
mand Johannes Larsen, der den 24 august 19o5 sammen med købm« P,
Madsen, Frederikshavn, købte den overfor beliggende hjørnegrund,matr.
nr,lay(hvor der i nyere tid har været autoværksted). Parcellen var
oprindelig købte af købm. P.Lotz, Frederikshavn for 258o kr. Der ef
ter at havde opført et skur på pladsen, solgte videre til Larsen og
Madsen for 3982 kr.5o øre, Defc blev den 26 oktober 19o5 oprettet
følgende kontrakt imellem de 2 ejere:
Imellem underskrevne købmand P,Madsen af Frederikshavn og købmand
Johannes’Larsen, Dybvad, er indgået følgende
Kontrakt.

1.

På en grund ved.Dybvad Station, der ejes af kontrahenterne i fore
ning, med derpå værende og i fremtiden opførte skure, forpligter
Madsen sig til at henlægge et lager af trælastvarer og tagpap til
forhandling i konsignation ved Larsen, Ejendommens værdi udgør 33oo
kr. Lagerets størrelse, varenes kvalitet og udsalgspris bestemmes
af Madsen, såvidt mulig efter saforåd med Larsen,

2.
Varerne debiteres lageret i Dybvad på grundlag af Madsens- indkøbs
pris med tillæg af fragt til Dybvad og for de vares vedkommende,
som undergår maskinbehandling, tillagte Madsens priser for sådan
behandling. For fabrikationsartikler fradrages der i Madsens ud
salgspris 2o %, hvilket også skal gælde for snedkerarbejde. For al
le konsignationslageret debiterede beløb beregnes 5 % p.a, rente,
og samme rente godskrives lageret for alle indbetalinger.

3.
Da salget altså foregår for Madsens regning, er det.heraf en følge,
at Larsen skal føre sæskildt kasse og bøger fot konsignationslåge
ret, Indgående beløb for kontantsalg som ved bogføringer udbetales
til Madsen, den 1ste i hver måned, en fortegnelse over konsignations
lagerets debitorer tilstilles Madsen den 1ste i hver kvartal. løv
rigt skal Larsen være pligtig, når som helst det forlanges af Mad
sen, med-rimelig kort varsel, at udbetale kassebeholdningen og frem
sende opgave-over konsignationslagerets debitorer. Madsen.skal til
enhver tid have ret til selv eller ved befuldmægtig, at: føre tilsyn
med forretningen, lager, bøger og kassebeholdning m.m.

4.
Larsen står leleredere over for Madsen for al kreditsalg. Til ska
desløs sikkerhed for sin forpligtelse i så henseende giver Larsen
Madsen oprykkende prioritet og panteret næstefter den på grunden
hæftende gæld i sin andel i grunden med derpå opførte skure.
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Varernes transport fra lager til bane i Frederikshavn påhviler Mad
sen uden vederlag. Transport fra Dybvad station til lager og varer
nes salg og udlevering påhviler Laråen uden vederlag.

6.
Hvert aår 1ste januar optages status fra konsignationslegeret. Optågelsen kan overværes af Madsen eller'hans'befuldmægtige. 'Avancen
fordeles mellem kontahenterne med halvdelen til hver.

Det er en selvfølge, at ligesom Madsen, sålænge nærværende kontrakts
forhold består, skal være uberettiget til fra Dybvad at forhandle de
artikler nærværende kontrakt angår; ved andre end Larsen, således
skal han også være uberettiget til i samme tidsrum at forhandle el
ler på nogen måde udbyde sådanne artikler fra andre end Madsen.
8.

Af alle varer med undtagelse af hårdt træ, der expederes direkte til
Dybvad station til køberne godtgives der ham 2? %. Larsen skal være
berettiget til at forlange varfer dirigerede fra hovedlageret.til Præ
stbro station på samme betingelser som for konsignationslegeret.
9.

Nærværende kontrakt kan af begge parter opsiges iitiden mellem 1 ja
nuar og 1 marts til ophør en næst på følgende 1 januar. I tilfælde
af opsigelse skal følgende regler'være gældende: Er det Larsen der
opsiger, skal lageret opgøres efter en pris, som ligger midt imel
lem den .debiterede pris og lagerets højeste udsalgspris, ër det der
imod Madsen der er den opsigende, skal lageret opgøres efter den prisy
som ligger midt imellem den debiterede pris og lagerets laveste ud
salgspris. Der gås nemlig ud fra, at lageret vil blive solgt efter
2 priser,.en gældende fra banevogn og en fra lageret.

lo.
I tilfælde af opsigelse, ligegyldig hvem af kontrahenterne der er
\
den opsigende, skal Lprsen være pligtig til at overtage lageret og
grunden. Grunden overtages til den pris, 2 uvillige mænd måtte be
stemme, dog ikke under den pris hvor til den er købt af kontrahemterme. Hver af kontrahenterne væjger en vurderingsmand. Vurderingsmændpne vælger selv en opmand forinden forretningens påbegyndelse.
Skulde en af parterne undlade at vælge en vurderingsmand efter en
passende kort frist, vælger den anden part begge mændene. Vurderingsmændene, eventuelt opmandens afgørelse er uappellabel. Etfet på grun
den for tiden, værende skur overtages af Larsen til indkøbspris. De
skure, der herefter måtte blive opført, overtages efter vurderings
ligeledes af uvillige mænd.
11.

Mulige ooverenstemmelser i anledning af kontraktforholdet skulle
ikke kunne gøres til genstand for søgsmål ved domstol, men skulle
afgøres ved voldgift af 2 kyndige og uvillige mænd, hvoraf hver af
parterne vælger en.
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Med hensyn til valget af voldgiftsmændene og opmand skal de samme
regler uære gældende som foran anført for vurderinsmændenes,

12.

Den årlige omsætning i henhold til foranstående kontrakt antages
ikke at ville overstige lo.ooo kr«, hvilket bemærkes for det stemp
lede papirs skyld. Kontrakten er herefter stemplet til.gældsbrevs
takst for dette beløb taget 5 gange. Qfet beløb, hvorfor Larsen vil
komme til at stå deleredere over for Madsen, antages ikke’at komme
overstige 4ooô kr., igen*kontrakten for så vidt stemplet til 2den
kl. takst. Grunden er endnu ikke udstykket, men når sådan foreligger,
er Madsen berettiget til at påtegne kontrakten matr.nr. og derefter
lade denne tinglæse tingiaese i henseende til bestemmelsen i post44.
Madsen samtykker i pantsætningen uanset samejeforholdet. Retsahmærkning om servitutérxm.m. frafaldes. Den årlige fortjenéete for hr.Lar. sen antages ikke at ville overstige looo kr.
«
*
•
•
Frederikshavn den 13 marts 19o5.
P.Madsen

)

Johs. Larsen

Til vitterlighed:
•

•

Peter Løtz

N,Pedersen,

Chr.Nielsen, Rykind, solgte den 14 maj 1914 til købmand Johannes
Larsen for 4o.ooo kr., der året før, den 23 januar 1913, havde købt
parcellen.lbæ(hvor Sparekassen ligger) for 18oo kr. og den 1 juli
1915 købte han parcellen 1er af ft/S Qfe forenede nordjydske Teglvær
ker, i hvis bestyrelse var ingenør Søren Winkel, for 561 kr.

Johannes Larsen solgte den 13 marts 1919 til købmand S.Rødbro Schytte fra Løkken for lo6.5oo kr., der medfulgte bla. 4 folkesenge.
Købm. Svend Rødbro Jeppesen Schytte og hustru Juliane Georgine Pe
tra Kathrine, født Kragelund, ægtepagt 24.12.1925-2534, uden løsøre.
Ejendommen var igennem mange år ejet af brødrene Jens og Kart Frede
riksen. Ella M.Frederiksen adkomst 15 juli 1982 og solgte den 3 ok
tober 1985 til Casper Reinholt Frederiksen, der den 29 oktober sam
me år solgte til Per Bøgh Jensen.

)
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Jernbanegade 1

matr.hr.IL mfl«
Købmand Johannes Andersen, der var gift med Nielsine Andersen, født
Christensen, købte parcellen IL fra Bybvad den 3 august 1899 og den
8 januar 19o3 købte han parcellen lao: for 525 kr. og solgte den 17
november 191o til handelskommis.Ole Chr^Pedersen fra Sténshede i Volstrup sogn, for 25.ooo kr.
n
.

C

Ole Chr.Pedersen, der yar gift med Anna Christine Dorthea, født Ras
mussen, solgte den 13 marts.1919 til grd. Jacob Chr.Christensen, Rå
holt, for 39.300 kr«, der den 2o august 1919, ékødet lyst lo juni
192o købte parcellerne'ldo ldp, en hjørnegrund mellem fiålborg lande
vej og Hugdrupjve jen, der var udstykket .fra matr.nr.lbm lbn, for 57oo
kr. og bortlejér fra. 9 september 192o forretningen til købm. Hans R.
Frederiksén.
Jacob Chr,Christensen.solgte den 2o januar 1921 til mejeriejer J.C.
Rasmussen, Sæby, for 48.5oo kr, og købte ejendommen matr.nr,lc 15a
18o 21a Lyngså(Siggården ), som Rasmussen var medejer af.
J.C,Rasmussen fra den 1 december 1921, se 19 januar 1922-3124 til
købmand Søren Christiansen for 5 årj for 3ooo kr. årlig de første 2
år og 32oo kr. årlig de næste 3 år. Lejeren fik forkøbsret på ejen
dommen til 40.000 kr. Parcellerne ldo ldp(hvor Egnsbank Nord har til
huse), var indrettet til tømmérplads méd tømmerskur m.m.

Søren
den i
bruar
efter

Christiansen blev gift med Laura Petersen, der var født i Od
Karup den 6 november 1899, datter af Frits Petersen. Den 8 fe
1923 oprettede ægteparret ægtepagt og følgende løsøre blev her
Laura Christiansens særeje:
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
28
1
2
4
1
1
5
8
2
1
2
2
1
1
1
1
1

mahogni bord
stole med blå damaskbetræk
lænestol •?.
sofa
- .
. sybord
,
klaver(SørenJensen)
klaverstol med blåt; damaskbetræk
blomstersøjle med marmorplade
drejet søjle
nikkel kakkelforsats
elektrisk lampe med silkeforskærm
silkeskærm
malerier
billeder
plyds gulvtæppe
sofapuder
sølvvaser
sølvskål
krydstalvase
palmer
nodebøger
fag gardine
egetræsbord
egetræs stole
stole med rødt betræk
sofa petroliomsovn
malet tobaksbord
egetræs kontorstol med imit. læder
elektrisk lampe
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lo
1
1
2
1
6
1
1
1
1
lo
1
2
1
2
3
12
1
1
1
4
2
12
12
12
12
2
1
1
1
2
1
2
2
1
1
‘1
2
1
2
1
1
2

2
1
1
1
2

små billeder
symaskine
kulkasse
-fag gardiner
egetræs -spis&stuebord
stolermed imit. læderbetræk
anretterskab.
dækketøjsskab
buffet
'stueuhr ( Rådhus)
dækketøj og sengetøj
blomster
lysekrone(malm)
fag tjardiner
sølv potageske
grødskeer
syltetøjsskeer
sølvbelagte theskeer
kageske
strøske
kartoffelske
saltglas
spiseskeer
alpakka spiseskeer
’desertskeer
- "
gafler
nikkel knive
senge med sengetøj
bord
servaratestativ
servantestel
stole
klædeskab
fag gardine
hvidmalede senge med sengetøj
klædeskab hvidmalet
natbord
servante -’
med marmorplade
taburettermed blå damask betræk
toiletmøbel hvidmalet m, sleben spejl
håndklædestativer servantestel
. .
servantespand, hvid emalie
fag gardiner
køkken- og spisekammerinventar
fag gardioer
porcelæn kaffestel (12 personer)
6 personers kaffestel(ægte Købh. )
12 personers spisestel(fajance )
cykler

J.C.Rasmussen solgte den 23 september 1936 til Søren Christiansen,
der den 4 september 1958 solgte til Ejvind Anders Dige Pedersen,
der den 26 maj 1977 solgte til Ib Mortensen, tvangsauktion 15 febru
ar 1983. Jens Peter Stouby købte den 2o april 1983.
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Jernbanegade 5
matr.nr.Im

I

Bager og møller Johannes Mathiasen, Havens Mølle, købte den 3 novem
ber 1898 parcellen lm for 7o øre pr. kvr. alen = 98o kr., skødet
tinglyst 6 juli 1899 og dan 1 februar 19o4, lyst. 18 juli 19o7 købte
han parcellen lav for 288 kr.75 øre. Parcellen grænser mod køberens
ejendom og købm, Andersens ejendom og til en projekteret vej.

Johannes Mathiasen var der stadig i 1938, men i 1940-41 omtales Hol
ger Dam og i 1942 Karl Nielsen. Charles Skårup omtales i 1943 og sta
dig i 1945. Niels Larsen i 1947.

Thorvald Madsen købte den 11 september 1953.

Jernbanegade 17
matr.nr.ln

Træhandler Jørgen Chr.Pedersen fra Flauenskjold løbte parcellen ln
den 3o november 1898 for 7o øre pr. kvr. alen og senere købte han
parcellen lx for samme pris, skødet lyst 14 december 1899.

(

Jørgen Chr.Pedersen var søn af Peder Chr.Jørgensen, Stensholt og
gift med Martine Jensen, ægtepagt 1.8.19ol-34. Han solgte den 11
januar 1912 til vognmand Jens Bertelsen for 12.5oo kr. Blikkensla
ger Aldershåb har lejet en butik i bygningem.
Jens Bertelsen solgte den 5 marts 1914 til Kresteh Kristian Kristen
sen Brøndt fra Flauenskjold for 12.95o kr., der i 192o er omtalt som
slagtermester, og mageskiftede den 28 julu 1921 med Chr.Adam Christi
ansen, Præstbro Gæstgivergård,fait medfulgte undtagen en kakkelovn
og inventaret i slagterbutikken og en markise.
Chr.Adam Christiansen solgte den 13 oktober 1921 til grd. Jens Jen
sen Tang, Mellergård i Hjallerup for 3o.ooo kr., af inventariet i
slagterbutikken fremhæves bla. 1 fjedervægt, 1 disk med marmorplade,
1 lyskasse, 1 markise, 1 arbejdsvogn, 1 bismergægt, 1 bøsse, 1 hak
kemaskine og forskellige håndværksredskaber, og købte derefter Mel
lergård.
f

•

Elna Margrethe Olesen solgte den 25 juni 1954 til Thomas Nørgård 01e<f
sen.
Paæcellen lx udgået 12.4.1935 og optaget under ln.
''

(

Jernbanegade 4

matr.nr.Is

Bødker Jens Carl Nielsen fra Tårs købte den 29 maj 1899! skødet lyst
5 juli 19oo parcellen, der var på 1815 kvr. alen, 6o alen bred og 7o
alen dyb, for 7o øre kvr. alen, beliggende syd for den til C.Nielsen
solgte. Jens Carl Nielsen låner den 11 oktober 19oo, 2ooo kr. af svo
geren urmager Jens Nielsen i Hjørring, der som sikkerhed fik 1. pri
oritets panteret i hans løsøre, der bestod af følgende:
1
3
15
5o
3
3
3

høvlebænk
skærestole a 2 kr.
båndknive
beslagbånd
.
store høvle
små
krøstræer

lo kr*
6 —
3o —
5 ▼
18 18 —
3 —

.

I dagligstuen.
1
1
6
1
1
1
1
1
5
2
1
2
1
1

chaiselongue m. blomstret betræk
puf med grønt betræk
svenske stole ,a 4 kr.
spisebord af egetræ.
tobaksbord af egetræ
egetræsmalet buffet
regulator ur
hængelampe
skilderier i ramme
fag hvide og 2 fag mørke gardiner
med tilhørende 2 stænger
nikkelkaffekande
nikkellysestager
bordtæppe, blomstret
fodskammel

3o
7
24
6o
15
3o
3o
6
lo

kr*
—
▼
-

25
7
4
4
1

—
—
—

4ø
24
15
8
lo
2o
3
8
12

kr*
—
-

I den søndre Stue.
1
6,
1
1
1
1
1
1
6
2

sofa med rødbrunt betræk
svenske stole a 4 kr.
sybord af egetræ
Lille firkantet bord
hængelampe
mørkmalet kommode
spejl .
svensk gyngestol
store skilderier
fag hvide og 2 fag mørke gardiner
med stænger

2o —•

I spisestuen.

1
1
6
1
6
1
1
2
4

rundttmørk m. bord m. plade
aflangt mørk, 4 kantet bord
svenske stole a 2 kr.
puf med grøt betræk
træ stole
symaskine
regulatorur
fag hvide gardiner m. stænger
skilderier i ramme
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2o
lo
12
7
12
lo
15
lo
8

kr*
—
-

I sovekammeret.
1 servante med vandtøj

lo kr.

I k.visteværelset .
1 egetræsmalet skrivebord -m. skabe
1 lysmålet firkantet bord
4 stole med rørsæder

24 kr.
6 12 -

I svendeværelset.
2 sengesteder m. tilhørende sengeklæder(2 madratser, 2 skråpuder, 2 over2oo kr.
dyner, 2 hovedpuder m.m.
1 servante med tilhørende vandtøj
lo -

I den øvrige lejlighed.

1
1
12
1
1
1
5
4
1
1
3
1
1
1
12
16
1
•
1
1
3

15o
maskinrulle
2o
dobbelt klædeskat), egetræsmalet
lo
enkelt skab brunt
sengesteder m. tilhørende sengeklæder(2 madrtaser, 2 skråpuder, 2 overdyner, 2 hovedpuder m.m.)
2oe
dragkiste
8
herre lommeur
lo
blomsret spisestel
15
broderede servietter
lo
duge
16
sølvspiseske og 6 sølv teskeer
2o
kødhakkemaskine
4
emaljerede gryder
lo
æbleskivepande
2
vraffelpande
2
5
strygepande med 3 strygejern
par gafler og knive
12
par kopper
8
egetræsbakke
4
4
flødekande, sukkerskål og bakke
brdderet pibebrædt
6
avismappe
4
7
bordlamper

kr.
-

-

Jens Carl Nielsen solgte den 3o april 1914 til Peder Toft Jensen' for
17.000 kr. og købte derefter parcellerne matr.nr.lco lcp, men opgav
at bygge og solgte til Dybvads og Omegs Brugsforening. Hvorefter han
købte den lille forretning i Hørby der i mange år gik under navnet
”Det Hvide Hus”.
Peder Toft Jensen solgte den 15 oktober 1958 til sønnen Erik Toft
Jensen, der den 7 oktober 1982 købte parcellen matr,ltd og grunden
der oprindelig var på 892 m , -udgør nu ialt 2466 mz

ÎC5

Jernbanegade 7

matr.nr.lt
Købmand Chr.Krogh fra Sæby købte parcellen den 31 maj 1899, skødet
tinglyst 21 december 1899, -for 7o øre pr. kvr. alen, 5ox5o alen og
prisen var 175o kr., men gik konkurs kort .tid efter og boet blev
solgt ved auktion den 23 november 19oo til A/S A.R.Segelcke, Hjør
ring for 13.35o kr. Udlægsskøde 16 oktober 19o2.
A.R.Segelcke solgte den 28 november 1912 til købm. Christen Balleby
fra Aalborg for 2o.ooo kr., der tilsyneladen kort tid efter blev
omtalt som manufakturhandler.

Karen Balleby solgte den 2o december 1971 til Finn Brunø Christensen.

Ruqbolmsvej lo
matr.nr.ly

• •

Landpost Ole Peter Christensen købte den 5oo kvr.. alen store grund
den 27 august 1899, skødet tinglyst 14 juni 19oo, for 3o øre kvr.
alen = 15o kr.

□le Peter Christensen døde den 29 juni 1918, efterladen sig 6 børn.
Enken Juline Christensen,født Christensen, solgte den 25 november
192o til arbejdsmand Axel Pedersen, Dybvad, for 7ooo kr.

Axel Pedersen solgte den 2Ö januar 1936 til Jens Christian Jensen.
Signe Marie Jénseoeiù'riecêfiBer 1983

Ruqholmsvej 8
matr.nr,lz

Jens Bisgård Larsen købte parcellen den 28 oktober 1899, skødet lyst
14 juni 19oo, for 3o øre pr. kvr. alen, var 686 kvr. alen-= 2o5 kr.
og solgte den 8 februar 1912 til Niels Adolf Nielsen, der den 27 no
vember 1913 solgte til landpost Niels Chr.Hansen, Dybvad, for 225o
kr., der den 14 marts 1918 solgte £il Chr.Peter Larsen,. Hugdrup fæl
led for 32oo kr. og købte dennes ejendom matr.nr.44qq nordl.
Chr.Peter Larsen solgte den .16, maj 1918 til Niels Chr.Nielsen fra
Syvsten for 4ooo kr., der dqn 2o marts 1919 solgte til landpost Ni
els Chr.Hansen, Dybvad for 425o kr«, som særeje til Petra Marie Han
sen 3o sepetmber 1958, der ,den 11 september 1964 solgte til Niels
Hansen Jensen, der den 3 maj 1984 solgte til Morten Fyenbo

Aalborqvej 419

matr.nr.læ
Gartner Ingvard Jensen købte den 5 august 1899, skødet tinglyst 12
juli 19oo, den 142o kvr, alen store grund for 4o øre pr. kvr. alen
og solgte den 4 august 1951 til datteren Sigrid Fredborg Nielsen og
svigersønnen Gustav Møller Nielsen.
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Aalborqvej 429
matr.nr.lø

Tømrer .Anders Chr.Larsen fra Syvsten købte den 21 marts 19oo, skødet
tinglyst den 12 juli s.å« den 149o kvr. .alen store grund for 7o øre
pr. kvr« alen = lo43 kr. og efter at havde købt Skovlund, solgte han
den 3q oktober .1919 til Wilhelmine Nielsen, Dybvad for 19.5oo kr.
J.Haaning solgte den 12 oktober 1938 til Stine ’Nielsine Bach Nielsen,
skifterets adkorçst for Ellen Koch samt 7 andre arvinger den 4 juni
1975, der samme dag solgte til Frimondt Christensen.

Winkelsqade 3
matr.nr.laa
Enkemadam Caroline Rasmussen, Badskær gl.skole, købte den 11 januar
19oo grunden for lo36 kr., men måtte havde overdraget købet til dat
teren Thora Juliane Caroline Rasmussen, der den 16 oktober 19o8 gif
tede sig med ungkarl og tømrer i København, Karl Jensen, der den 3o
september 1915 fik vielsesattesten tinglyst som adkomst og solgte
samme dag til Thomas Chr,Sørensen, Dybvad for 675o kr«, der den 19
december 1918 solgte til Søren Peter Jensen, hidtil Havens smedie,
for 95oo kr. og flyttedé til Flauenskjold.
•

•

Søren Peter Jensen solgte den 7 februar 1919 til Chr.Peter Andersen,
Dybvad for lo.2oo kr. Skifterets adkomst for Ingemann Juul Andersen
mfl. arvinger den lo november 1959, der samme dag solgte til købm.
Søren Christiansen, efter hvis død enken Laura Christiansen fik ad
komst den 11 juli 1975.

Jernbanegade 6

matr.nr.lag
Smedemester Chr.Rasmussen fra Flaùenskjold købte en 1815 kvr. alen
stor grund den 26 oktober 1899, skødet tinglyst 28 februar 19ol, for
126o kr. og solgte den ? maj i9o3 til smed Thomas Andersen Thomsen
fra VjBrønderslev for 35oo kr.

Smedemester•Thomas Andersen Thomsen, var født den 3o april 1878 og
den 8 juli 1918 oprettede han testamente. Efter hans død blev købs
mand P.Hansen, Dybvad, executor testamenti og solgte den 12 septem
ber 1918 til Jens Martinus Jensen Heden for-25,ooo kr., med alle ma
skiner, værktøj og varelager, samt 3 svendesenge.
Skifterets adkomst for Marie Heden den 2 november 1956, der samme
dag solgte til sønnen Svend Jensen Heden.

Skævevej 4o

matr.nr.lah
Skæve Kommune købte den 2o december 19oo den 52oo m
8oo kr.

2

store grund for

Erling Munkebæk solgte den 7 januar 1987 til Doris Thomsen.

Jernbanegade 13.
matr.nr.lu mfl.

Blikkenslager Robert Jensen fra Sæby købte parcellerne matr.lu lv
den 14 juli 1899, men transporterede den 21 august 19oo, skødet ting
lyst 28 februar 19o2, retten til inspektør Christensen, Dybvad og me
jerieger A.8,Dybro, Dybvad, der den 28 august 19o2 pr. købekontrakt,
skødet lyst 8 januar 19o3 pa.rcellen lu lap til tømrer Vilhelm Hæstrup
fôr lo95 kr., se lv.
Vilh.Hæstrup bortlejede den 22 april 19o9 en
lejlighed og et forretningslokale til fotograf frøken Johanne Jensen
ved følgende kontrakt:
Le jekontrakt,
<5

Undertegnede tømrer Vilh.Hæstrup af Dybvad bortlejer herbed til fo
tograf frøken Johanne Jensen af Dybvad følgende lejlighed, som jeg
indretter i den mig ifølge adkomst tilhørende ejendom matr.nr.lu lap
af Dybvad Hovedgård i Skæve sogn, nemlig: 1 fotografisk atelier, 1
arbejdsværelse, mørkekammer med vandpost, venteværelse, forstørrel
sesrum, spisestue, soveværelse, køkken og spisekammer, fremdeles re
tirade, brændelsrum, kælderrum, fælles vaskerum. Adgang til gårds
plads og port, med ret til skildtning i sidste.

.

.

De nærmere vilkår ere:

1.
Gejemålet tager sin begyndelse .den 1 november 19o9 og vedvarer i lo
år, er ti år, uopsigelig fra .begge sider.

2.
Lejeafgiften ef i de første 5 år ansat til 25okr., skriver to hun
drede og femti kroner årlig og de næste‘5 år til 3oo kr., skriver
tre hundrede kroner, årlig.
Lejen betales med en fjerdedel hver 1
november, 1 'fébruar, 1 maj og 1 august, stedse forud for det kommen
de fjerdingår og attiö skadesløst.

3.
Lejerinden har fri ret til fremleje, dog at hun selvføgelig vedbli
ver at være ansvarj.,19
lejen.
4.
Den indvendige vedligeholdelse
inden, der modtager det lejede
jemålets ophør har at aflevere
ger af almindelig slid og elde

af de lejede lokaler påhviler lejer
i god og forsvarlig stand og ced le
det i samme stand som modtaget. Føl
dog undtagne.

Den udvendige vedligeholdelse, hvorunder tagenes understrygning hen
regnes, påhviler ejeren. Glastaget over atelieret er for hændelig
skaderfor ejerens regning og risiko, således at lejerinden kun er
ansvarlig for skade, der kan tilregnes hende som forsætlig eller uagtsom.
5.
Skulde lejerinden nogensinde udeblive med lejeafgiften mere end 14
dage udover rette forfaldstid, da har hun forbrudt kontraktem og
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om forlanges pligtig straks at fravige det lejede, hvoraf hun om
fornødent kan udsættes ved fogden.
6.

*

c

Omkostningerne ved udstedelse, stempling og tinglæsning af nærværen
de kontrakt .bærer parterme med halvdelen.
.
. .
Ved tinglæsning af nærværende kontrakt frafaldes retsanmærkning,
hvorhos det bemærkes, at kontrakten står tilbäge for’3å stort lån
eller tillægslån, som kan erholdes i kreditforeningen og i hypotek
foreningen med solidarisk ansvar og statutmæssige forpligtelser.

Undertegnede frøken Johanne Jensen tiltræder som lejer denne kontrakt
og forpligter mig i overensstemmelse med dens indhold.
Til bekræftelse med vore underskrifter i'vitterlighedsvidners overvær.

Dybvad den 2 april 19o9.
,

Vilh. Hægtrup

Johanne Jensen ,

Til vitterlighed:

.Jørgen Hald;

C.Nielsem.

.

Tømrermester Vilhelm Hæstrups konkursbo gik til tvangsauktion den
3 april 1911 og her blev egendommen købt" af direktør A.E.Olsen,
Alborg(Teglværket ), grosserer P.Madsen, Frederikshavn og købm. Johs.
Larsen, Dybvad for 12.ooo kr. + deres tilgodehavende, der den 2o maj
1912, skødet lyst lo oktober 1912, transporterede retten til barber
Jens Winther, Dybvad for 17.ooo kr., der den 27 juni 1918 solgte til
cykelhandler Gothard Pedersen for 19.5oo kr.
Gothard Pedersen bortlejede den 19 august 1920-1138 den før omtalte
fotografforretning til fotograf frøken Emma Kristine Christensen
fra Sæby for lo år, til en årlig husleje af 5oo kr. de første 5 år
og derefter 6od’kr. årlig. Emma Kristine Christensen døde den 25 ju
li 1922, ’dgift og uden at efterlade sig livsarvinger.og havde ikke
oprettet testamente. Forældrene var snedkermester J•C,Christensen
og dennes hustru Maren Bol’ine Jacobsen, Sæby,’ se øvrige famile 3.
12.1925-2226.

Cykelhandler Gothard Pedersen solgte den 5 juli 1923 til barbermemester Carl Kærskov, Dybvad for 28.ooo kr., der den 17 juni 1926
købte parcellen lboi
.
Adkomst for Ase Hermansen og Leif’Groos Kærskov den 3 april 1973,
der den 15 juli 1985 solgte til Tove Stouby.

N.B. Fotograf Ludvig Jensen Daugård, løsøre lo.4.1924-68

(

Jernbanegade 15

matr.nr.Iw

Blikkenslager Robert Jensen fra Sæby købte parcellerne matr.nr.lu
lv den 14 juli 1899 for 1327 kr.9o øre, men transporterede den 21
august 19oo! skødet tinglyst 28 februar 19o2, retten til inspektør
Christensen, Dybvad og mejeriejer A.B.Dybro, Dybvad. Men blikken
slageren måtte havde oprettet- en slags værksted og som de nye eje
re bortlejer til blikkenslager S.C.Kugelmanh og den 25 april 19ol
oprettedes følgende dokument:
Skadesløsbrev.

Til sikkerhed for aldeles skadesløs bataling af ethvert beløb som
undertegnede blikkenslager S.C.Kûgelmann af Dybvad i anledning af
påtagne kautionsforpligtelser, kontant lån eller hvilken som helst
anden årsag måtte være eller blive skyldig til hr. inspektør Chri
stensen' af Dybvad og hr. mejeriejer A.B,Dybro af Dybvad, meddeler
jeg herved de nævnte mænd 1ste prioritets panteret for et beløb af
indtil 5oo kr.** skriver fem hundrede kroner, foruden renter og ska
desløse omkostninger i følgende mig tilhørende på min bopæl beroen
de løsøregenstande, Bemlig:

1 sikkelmaskine med tilhørende 24 stk.
valser(mærk. N.A.Schjørring, København) 75 kr
5 —
1 stk. jernbaneskinne
jernbaneskinne mindre
1 4 7 polerede 'hamre
lo 1 vinkel
2 i 1 passer
1 håndhammer
2 2 —
2 omslag jern
1 bestil jern
2 større
1
2 —
1 rund poleret??
1 —
2 —
1 skifferøkse
5 —
1 poleret ambolt
1 upoleret ambolt
lo —
1 spirhorn
3 8 —
3 gis. mejsler
3 4 udhugger
2o —
1 sæt.store bogstaver( A.3 0. )
( o - 9 )
lo —
1 sæt store tal
1 sæt mindre bogstaver og 1 sæt mindre tal. 6 —
2 —
2 stk. tænger, 1 flad og 1 rund
3 træhamre
1 —
18 1 skruestik
15 6 stk, kobber loddebolte
lo —
støbt
1 lodderovn
arbe
jdsblok
4 1
5 —
1 træbukke maskine
3 1 værkstedsstol - trebenet
3 —
1 vindueskasse
1 bukketræ
2 2 —
1 loddebord
2o ' 1 nøddetræsmalet klædeskab
komodet.
1 22 —
15 —
1 ovalt bord på fire ben
1 regulatoruhr i nøddetræskasse
36 —
1 chaiselongue med brunt betræk
22 -
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1
1
1
1

puf, poleret, med rødbrunt betræk
sybord nøddetræstmalet
spejl egetræsmalet
cykle mrk. Humber

lo
7
lo
loo

kr.
-

L.Christen og A.B.Dybro solgte den 28 august 19o2 pr. købekontrakt,
skødet lyst 8 januar 19o3, parcellen lu lap til tømrermester Vilh.
Hæstrup for lo95 kr., areal lo95 kvr. alen og den 2 fe’bruar 19o5
købte han parcellen ly og lbi den 19 december 19o7 for 435 kr. Dekla
ration om fælles indkørsel 8.1.19o3-121,
Vilh.Hæstrup, der var søn af Jens P.Hæstrup, Refsnæs i Serrislev, op
arbejde hurtigt en stor tømrer- og snedkerforretning, men den 25 fe
bruar 19o9 bortlejede han nogle lokaler til snedker Christian Højmark
og samtidig solgte han sin snedkerforretning til samme, ved følgende
dokument:
♦
«
Lejekontrakt.
og kontrakt om forretnings afståelse.

Undertegnede tømrer Vi'lh.Hæstrup af Dybvad bortlejer herved til sned
ker Christian Højmark af Dybvad følgende lejlighed i ùe mig tilhøren-(
de ejendomme i Dybvad stationsby i Skæve sogn:
I ejendommen matr.nr.lv og lbi, 2 værelser på 1. sal med køkken og
spisekammer, samt et 1 loftsværelse,‘fremdeles den til lejligheden
hørende kælder og indvidere butik med kontor i stueetagen og i bag
huset et tørverum, en retirade og fælles vaskerum,

og i ejendommen matr.nr.lu og lap det i baghusets 1. sal værende
værksted og øvrige lokaler, samt for begge ejendommes vedkommende
adgang til gårdsplads.
De nærmere vilkår ere :

1.
Lejemålet har taget sin begyndelse den 1 denne måned og vedvarer i
5 år fra 1 maj d.å. at regne, uopsigelig fra ejerens side, hvorimod
lejeren i de første 2 år med
års varsel kan opsige lejemålet til
ophør til en 1 maj eller 1 november, men opsiger han ikke i henhold
hertil lejemålet til ophør senest 1 november 1911, er lejemålet også fra lejeresns side uopsigelig indtil 1 maj 1914.

2.

Lejeafgiften er fastsat til 5oo kr. årlig, er fem hundrede kroner,
der betales med en fjerdedel hver 1 maj, 1 august, 1 november og 1
februar, stedse forud for det kommende fjerdingår*
3.
Den indvendige vedligeholdelse af de lejede lokaler påhviler leje
ren, der ved lejemålets ophør afleverer det lejede i samme stand som
modtaget, dog med undtagelse af følger af almindelig slid og ælde.

Den udvendige vedligeholdelse, derunder tagenes understrygning, er
lejeren uvedkommende.
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(

4.

Skatter og afgifter af det lejede- er lejeren uvedkommende. Lejeren
har ikke uden ejerens samtykke ret til fremleje.
5.

Skulde lejeren nogen sinde udeblive med lejeafgiften mere end 14
dage over forfaldstid, har han forbrudt lejemålet, og er am ejeren
det forlanger, pligtig at fravige det lejedem hvoraf han om fornø
dent kan udsættes ved fogden.
6.

Derhos overtager Chr.Højmark den af Hæstrup hidtil drevne snedker
forretning, idet Hæstrup sælger og overdrager ham sit varelager og
beholdning af snedkerværktøj og matrialer i det omfang, parterne
nærmere har aftalt. Købesummen herfor er fastsat til 15oo kr., skri
ver et tusinde fem hundre kroner, hvoraf 5oo kr. er fem hundrede
kroner, er betalt, medens resten looo kr, skriver et tusinde kroner
kontant og skadesløst betales den 1 maj d.å.
7.

Vilh.Hæstrup forpligter sig til for et tidsrum af 5 år fra 1 maj d.
å. at regne, til ikke at drive snedkerforretning, i Dybvad Stations
by eller i en omkreds af 2 Mil derfra. Under ”Snedkerforretning”
indbefattes her Ligkistefabrikation, så og tilvirkning af butiksind
retninger og lignende, derimod er fra begrebet udelukket alt bygnings
snedkeri f.ex. vinduer og døre, så og køkken- og spise&ammerindretninger, hvis tilvirkning altså er Hæstrup tilladt. Lige såvel som
det er Hæstrup forbudt at drive snedkerforretning i den nævnte om
kreds, således må han heller ikke dersteds forhandle møbler eller
andre genstande, hvis tilvirkning er ham forment, og gælder dette
såvel, når talen er om indkøbte fabriksarbejder som ting tilvirkede
af ham selv.
Han må derhos ikke alene ikke selv drive den nævnte
virksomhed eller handel, men heller ikke lade den drive eller være
aktiv eller passiv deltager i den.
Omvendt forpligter jeg Chr.Højmark mig til for samme tidsrum til på
det fornævnte område ikke ét drive eller lade drivé tømrerforretning,
hvorunder bygningssnedkeri ikke er indbefattet.
Overtrædelse heraf medfører at den kontraktstridige virksomhed kan
standses ved forbud. Den berettigede' skal dog.også tillige eller
alene kunne kræve fuld erstatning for det ved misligholdensen påfør
te tab.
- -

8.
Omkostningerne ved udstedelse, stempling og ebentuel tinglæsning af
nærværende kontrakt bærer parterne med halvdelen. Vßd tinglæsning
frafaldes retsanmæfckning.
Til bekræftelse med vore underskrifter i vitterlighedsvidners over
vær.
Dybvad den 19 februar 19o9.

Vilh, Hæstrup

Christian Højmark

Til Vitterlighed:

Jens Christensen

C.Nielsen
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Vilhelm Hæstrup solgte den lo november 191o ejendommen til Christian
Højmark, for 17.295 kr^, der s.d. købte parcellen lbr.af Winkel for
7o5 kr. areal: 94p kvr. alen.
(

Christian Højmark blev gift med den 24 år gamle Elvine Karoline Thom
sen, datter af gårdejer Ole Christian Thomsen, Søndergård i Iskov,
men forinden havde parret den 29 april 19o9 oprettet ægtepagt, så
Élv. ine Thomsen fik særeje over det indbo hun medbragte:
1
1
6
1
1
1
1
1
1
25
2

1
1
1
1
1
2
1
1
1

1
1
1

buffet, egetræsmaletj med 2 sideskabe
135 kr.
spisebord m.egetræsplade, og 2 løse plader 45 egetræs spisestuestole a 14 kr.
84 anretterbord, egetræ
18 gyngestol, egetræ med' rødt plysch
35 chaiselongue med rødt plysch
.
85 sybord, egetræ
T
35 tobaksbord, egetræ
3o stueuhr
.
4o forskellige skilderier
loo hvidlekerede.sengesteder med madratser
og sengeklæder
25o dobbelt, blåmalet sengested m. tilbehør
15o toiletmøbel, hvidlakeret
85 servante med marmorplåde, hvidlakeret
35 natbord med marmorplade, hvidlakeret
25 bord,: hvidlakeret
. 15 stole med rønsæder, egetræ
16 klædeskab, nøddetræsinalet
3o kommode, hvidlakeret
35 spisestel
45 køkkentøj af alle slags, navnlig gryder
og ptter og pander, 1 brødkniv og kødhakkemaskine m.m,
145 - .
kopper og tallerkener, glas og lignede,
så og knive, gafler og skeer
5o
-.
symaskine
. 45 damecykel (Tithania)
125 skrivebord, egetræ .
125 -

C

Efter Christian Højmarks død fik enken.Elvine KaToline Højmark skifte
rets adkomst til ejendommen den 2o juni 1964 og solgte s.d. til søn
nen Ole Chr.Højmark.
,

Skifterets adkomst’i boet efter Ole Højmark den 26 november 1985 i
til Merethe Tølbøll, Karén Tølbøll, Kirsten Højmark og Birgit Strecino, der oprettede lejekontrakt med Poul Hansen fra 1,3.1986 til
28.2.1996.

3

Rugholmsvej 12
matr.nr.lo

Niels Chr.Larsen købte parcellen den lo august 1899 og det er for
mentlig ham der .den 28 maj 1914 solgte til Jens Behdtsen fra .Flauenskjold, der den -12 august 1915 solgte til Søren Chr.Fjeldgård, Srd.
Kirkeskov for 45oo kr., der mageskifter med grd. Adolf Valdemar Jen
sen, Bredholtskov i Ørsø, der den 9 marts 1916 solgte til Niels Ch,
Nielsen, der den 12 oktober samme år solgte til partikulier Thomas
Larsen for 42oo kr.

Thomas Larsen solgte den 18 juli 1918-15o4 til Søren Pete'r Christen
sen fra Dybvad for 55oo kr., hvis' e’nke Ane Johanne Christensen, født
Pedersen Endelt, den 27 februar 1919 solgte til Chf.Hansen fra Vol
strup for 65oo kr., der den 18 marts 192o solgte til Thomas Søren
sen for 73oo kr«, der den 6 april* 1’946 solgte til Martin Kr.Kristen
sen, der den 4 november 1958 solgte til Magnus Christiansen.

Aalborgvej 415
matr.nr.lp mfl.
Murer Niels Christensen købte parcellen 12 januar 1899, se matr.nr.
lb, Huset brændte delvis ned den 5 januar .1914 og den 22 januar sam
me år solgte han til Jørgen Hald, med p,åstående bygning, hygningsrester og brandtomt .og den i anledning af ildsvåge den 5.1.1914 til
kommende branderstatning på 2ool kr., for 4ooo kr.
Landstingsmand Jørgen Hald s'olgte den 13 januar 1'916 tilbage til mu
rer Niels Christensen for 65o'o kr., der den 19 april 1917 solgte til
Jens Nielsen, hidtil Fredborg i Hørby, for 73oo kr., nu også matr.
nr.len«
Ove Andersen kø'bte den 2o september 1976.

Jernbanegade 12
matr.nr.Ir
Bygmester Jens Peter Henriksen, Brønderslev købte parcellen den 22
marts 1899, skødet lyst 5 december 19ol, se løsøre 12.7.19oo-148,
men transporterer retten til ”De Forenede nordjydske Teglværker”.

Lønsmann Nielsen købte den 11 november, 1981.

Teglværket

t

matr.nr.lg

”De Forenede nordjydske Teglværker” købte den 24 december 1898, skø
det tinglyst 1 april 1899, se 8.6.1899-8, et areal på lo tønder land
for 15.000 kr. Må* ikke de første 25 år benyttes til andet end tegl
værksdrift. Solgte den 4 januar 198o til Sæby Kommune.

Matr.nr.lab mfl.

Sæby Kommune lo juli 1984.

7 4/

Dybvad Hotel

o

matr.nr.lae

Dyrlæge Frederik Georg Meyer, Flauenskjold købte den 3o .november
1899, skødet tinglyst 16 august 19oo, eh 5244 kvr, alen stor grund
. på den sønder .side af Jerslevvejen, for 7o øre pr. kvr. alen = 367o
kr.8o øre og følgende servitut blev tinglæat, på ejendommmen ”det er
. en betingelse, at der ingensinde fra ejendommen må drives gæstgiveri
eller krohold, men kun afholdsbeværtning, altså ikke med udskænkning
af spirituøse drikke, dog er tilladels til at herbegere rejsende ikke
forment”, servitutten blev ophævet allerede den 19 december 19ol og
dyrleæge Meyer bortlejer den 2.6.19o4-8 til enkefru Johansen for
23oo kr. årlig, og solgte den lo oktober 1918 tii Søren Lendel, der
den 6 november 1919-449 solgte til Anders Christian Bisgård Søren
sen, se også løsøre s.d. og 23.2.1922-3573.
•

•

Voer sogns kirkebog udviser, at ungkarl og købmand Anders Kristian
Sørensen af Manstrup, Bejstrup sogn, født den 31 oktober 1878 og pi
ge Petra Therese Hansine Kristine Nielsen af Flauenskjold, Voer sogn,
født 2o oktober 188o blev ægteviet i Voer Kirke den 4 august 19o4.
Anders Christian Bisgård Sørensen solgte den 15 december 1925, skø
det tinglyst 6 maj 1926, til Ølhandler Johan Marinus Gundersen fra
Brovst, Çor 9o.ooo kr., foruden hovedparcellen lae, var matr.nr.laf
også indbefattet. En vedlagt inventaliste viser at .følgende løsøre
medfulgte :

( )

3 stk. terriner, 2o stk. stegefade(17 ovale, 3 runde) 12 stk kartof
felfade, 8 stk, sauceskåle, loo store flade tallerkener, 5o stk. sto
re bybe tallerkener, 18 små flade tallerkener, 34 små dybe tallerke
ner, 75 små dersert tallerkener, 12o par kopper, 8 nikkel sukkerskål,
23 glassukkeskål, 13 nikkelkaffekande, 18 emalierede kaffekander, 5
nikkel kagefadem 3 nikkel vandkander* 3 mælkekanderm 7 glasskåle, 7
glaskander, 8 glas assietter, 3 ’store platdemanager, 3 små af samme,
'4 sukkerbøsser,’ 4 saltbøsser', 6 æggebægre, 4 kabaretfade, 2oo ølglas,
5o snapsglas, 2S vinglas, 6 plet måleglas, 19 bakker, 1 køler, 2
store Mandkedler, 1 kaffemaskine, 3 store kaffekander, 24 plet spi
seskeer, 36 plet theskeer, 24 plet store gafler, 3 potageskeer, 2
grødskeer, 2 kageskteer, 12 plet smørrebrødsgafler, 36 knive, 5o sæt
gaffeltøj(extra), 5o spiseskeer, loo theskeer.

3 monterede restarationslokaler«med egetræsmøbler - Skænk og Qisk 99 klapstole til salen, 6 monterede gæsteværelser og 2 pigeværelser, Q
65 lagnerm 36 pudevår, 36 håndklæder, 36 viskestykker, 12 .dynebe
træk, 7 vatterede tæpper, 7 hvide sengetæpper, 35 små duge, 6 store
duge, 6 kulørte duge, 48 servietter, 9 fag gardiner i salen, 8 fag
pfå 1ste sdl ‘og 8 i stuen, 7 rullegardiner, gardinstænger overalt,
cjryder, kasseroller, køkkenredskaber, bryggersredskaber, spande, ko
ste, 1 stort kar, 2 ballier, 1 isskab, 1 kasseapparat.
1 spisestuemøblement af egetræ, bestående af 1 spisebord med 5 pla-r
der, 12 stole, 1 buffet, 1 anretterbord, 1 dækketøjsskab samt 3 ind
rammede gobeliner, endvidere en sofa, 4 kurvestole, 2 telte, hvoraf
der mangler et topsejl til det ene, 15 borde, 3o bænke, telt-komfur,
1 dansegulv 18x18 - Begge teltene skal leveres med sidelærred af
herschendt.

Gennem flere år i 3overne var hotellet ejet af H.Petersen.
Villy Nielsen solgte den 7 juli 1972 til Lønsmann Nielsen.

O

Winkelsqade 29

matr.nr.lak

Købmand Peter Sørensen fra Birket købte den 16 marts *19o7, skødet
tinglyst 11 juli samme år, 129o kvr‘. alen for 1 kr.25 øre alen =
1612 kr.5o øre, blev den 11 juli’ 19o7 omtalt som fiskehandler og
solgte den 6 maj 192o til Jens Peter Larsen, hi’dtil Trangefcfe Mølle
for 26.4oo kr., der den 7 oktober s.å,‘‘solgte til Thorvald Emanuel
Nielsen, Sæsing, for 24.25b’kr.
•

•

,

Thorvald Emanuel Nielsen solgte den 26 juni 1962 til Jens Thomsen,
adkomst for Mette Marie Thomsen den 16 juni 1983, der samme dag solg
te* til Vi'lly Thomsen.
■
Matr.nr.lai
•

•

•

•

•

-

n

Andelskartof f elmelsf.abrjkken ”Vendsys.seJL” købte pajcellen af Petrus
Winkel den 6 september 1933 og kø.bte jord tiléaf P.Hansen 7 novem
ber 1857, Solgte den 12 august 1977 til Erling Poulsen, H.C. Lille
øre og Kaj Pedersen, der den 1 marts 1979 solgte til Sæby Kommune.

Iskovvej 1

matr.nr.laL

Tømrermester Vilhelm Hæstrup købte den 29 december 19oo, den 12oo
kvr, alen store grund for 8o øre alen = 96o kr, og transporterede
den 13 februar 19o2 til handelsfirmaet Winther & Andersen i Brøn
derslev, se le mfl,
Købm. P,Hansen fik den 10.9.1914 et k’retfitforeningslån på 8.000 kr.
Poul Lolk-Hansen mfl. s’olgte den 4 maj* 1955 til tandlæge Jacob Møl
have.

Winkelsqade 25

matr,nr.lam
Hans Chr,Jensen købte den 25 oktober 19ol, skødet lyst 9 januar 19o2,
parcellen der var på 5.7o kvr. alen for 7o øre alen = 399 kr. og køb
te 'tilsynel'aden mere jord til den 2 august 19o6.

Arveudlægsskøde til Søren Peter Jensen og Ernst Juul Jensen den 21
maj 1931. Skifterets adkomst for Vera Elicabeth Jensen på Søren Pe
ter Jensens anpart den 11 august 1966. Skifterets adkomst for Karen
Larsen og Knud Erik Vitt Jensen på Ernst Juul Jensens anpart 3o au
gust 1971, Solgte den 29 februar 1984 til Per Bang Pedersen.
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Iskovvej 3
matr.nr.lan
Landpost Chr.Larsen købte den 3o september 19o2, skødet tinglyst 4
juni 19o3 parcellen for 495 kr. og den 2o december 19o6 købte han
parcellen laæ, ‘der var på 5o4 kvr. alen ‘og lå på søndre side af ejen
dommen, for 378 kr. og solgte den 15 oktober 19o8 t'il vognmand Chr,
Marinus Larsen for 5ooo kr., der den 14, maj 1914 solgte til Jens
Bentsen fra Flauenskjold for*11.5oo kr.;, der solgte Videre til hus
ejer Niels Chr. Larsen, Dybvad for H.4oo kr. Der var stadig vogn
mandsforretning og der medfulgte 4 heste og 6 vogne.

Niels Chr.Larsen solgte den 21 august 1919 til købmand P.Hansen,
skifrets adkomst for Poul Lolk-Hansen mfl. 4 "maj 1955, der samme
dag solgte til Peter Lûbbert, der den 4 maj 1964 solgte til Robert
Thomsen.
N.B, Vognmand Niels Chr,Larsen adkomst 28.5,1914 og 27,9.1‘917’, nu
lan laæ lcæ lcø, solgte 21.8»1919 til købm. P.Hansen for 23,175 kr
der medfulgte 4- heste og 7 vogne.
Jernbane-gade 14
"matr.nr.laq
Efter købmand Niels Peter Hansens død, se matr.nr.le, solgte arvin- (
gerne, Poul Lolk-Hansen mfl. déh 25 oktober 1955 til manufakturhand
ler H.P. Karup, der den 29 januar 1986 solgte til sønnen Chr. Tep
Karup.

Aalborgvej 439
matr.nr.las

Tømrer Jacob Sørensen fra Hugdrup købte parc.ellen den 9 august 19o3,
skødet tinglyst 26 maj 19o4, for 7o øre pr. kvr. alen = 741 kr. og
solgte den 4 september 1919 til Rudolf Ingemann Kjæhr.
Skifterets adkomst for Karla Atlanta S.Kjæhr den 19 oktober: 1973,
der samme dag solgte til Kaj Kjæhr. Skiftrets adkomst for John L.
Kjærhr og 3 andre arvinger den 11 september 1986, der samme dag solg
te til Grethe Jensen.
-

Winkelsqade 5

matr.nr.lat lfø
Evald Jacobsen solgte den 3o oktober "1958 til Poul Chr.Poulsen.

Rugholasvej 6

matr.nr.lau

Søren Winkel købte den 24 marts 19o4-38 parcellen af sine søskende
for 145o kr.
Fogedudlægsskøde fra Petrus Winkel til Theodulf Fre
deriksen 19 november 1938, Marie Frederiksen 2o marts 1985.
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Aalborqvej 437

aatr.nr.lax
Teglværksarbejder Chr.Peter Andersen købte parcellen den- 9 maj 19o4,
skødet tingl-yst 23 juni samme år-, for 759 kr.5o øre og solgte samme
dag til interessentskabet ”Dybvad Forsamlingshus” for 8o9 kr.5o øre,
der den 15 juli 19o9 optog et kreditforeningslån på 45oo kr., s-e be
styrelsen«
■ •
•

Interessentskabet so’lgte tilsyneladen til den lokale fagforening dem
11 februar 1939, der den 21 april 1976 overgik til SID Sæby afdeling,
der den 19 februar 1986 solgte- til Kaj Rhiger og Bjarne Rhiger.

Tværgade 3

matr.nr.laz

Maler og vognlakerer Josva Skræm, der var søn af træhandler Skræm i
Hjørring, købte parcellen den 25 november 19o5, skødet tinglyst 5
juli 19o6, for 65 øre pr. kvr. alen = 69o kr.3o øre. Han udstedte
den- 2 april 19o8 et skadesløsbrev mod 1.- prioritets panteret i føl
gende løsøre:
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
11
5
6
1
2
2
1
1
1
1
1
1
4
2
1
1
1
4
1
1
2
1
1

egetræsmalet buffet" med spejl
65 k
egetræsmalet bord med 2 plader
3o
egetræsmalet sybord
15 L
egetræs stole
36
sort poleret søjle
8
sølvstel bestående af bakke, kande,
sukkerskål og flødekande
25
nikkelkaffekande med fyrfad
lo
nikkel-bakke, sukkerskål & flødekande
6
glas-vinstel
4
antik punchekande med låg
4
kobber-hængelampe
lo
bronceret hængelampe
5
skilderier med egetræsrammer
3o
vægplatter •
2
fag gardiner med drejede stænger
25
singer symaskine
3o
sølv kompotskeer
5
gulvtæpper
lo
chaiselongue
lo
mahognitræsmalet skrivebord m.skabe
4o
35
tobaksbord - sybord
6
45
ur med lodder i egetræskasse
træ-vækkeur
5
stole med træsæder
12
6
stole med rørsæder
ahornmalet kommode
2o
2o
servante med marmorplade
toiletspejl
lo
patent-rullegardiner
12
cykel
”Dyrkopp”
125
5o
seng med sengeklæder
4„
stole
bord
2
servantebord,
2

-

—

—

—
—

—

-

—

—
-

-

-

—
-

—

—

—
—

—

—

—

—

—

-

-

-

-

<—
—

—

Alfred Skræm solgte den 11 september 1968 til Jørgen Aaes Bruun
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Winkelsqade 23

matr.nr.Iba

C

Niels Chr.Nielsen købte parcellen den 27 februar 19o6, skødet ting
lyst 2 august s.å., f.o-r 7o øre pr,, kvr. alen = 431 kr.2o øre og solg
te de,n 9 marts 1911 til -Jens Peter Vilhelm Jensen, Dybvad for 25oo
kr., der den 25 marts 1915 mageskiftede med Marinus Sørensen, der hav
de en mindre ejendom i Hugdrup*matr.nr.9b nordi., men soJLgte med det
samme til Jens Nielsen, se 11.3.1915 og 18.11.1915.

Jens Nielsen solgte den lo oktober 1918 til enkefru Dagmar Jensen,
født Bering, af Dybvad, for 75oo kr.
Skifterets adkomst for Bering
Jensen den 9 marts 197o.

Tværvej 4
matr.nr.lbb
Thomas Peter Jensen købte den 2o september 19o6, skødet tinglyst 17
januar 19o7, den lo5o kvr. alen sjtp-re grund for 735 kr., er vognmand
og mageskifter den 2o april 1911 med Anders Chr.Andersen,. Sønder Tørrildhaven i Äs.ted sogp, der den 4 jupi. 19JL4 solgte til Frederik Al- .
bæk fra Hals for 8.4oo kr.4 klausul: må ingensinde drive vognmands- '
næring i Dybvad og indenfor en omkreds af 2 mil derfra:, der medfulg
te en rød hoppe, værdi 4oo kr., lo år gl., 1 rød hoppe 12 år, 4oo
kr., 1 stor kassefjedervogn 2od’fl;r,, 1 stor kassefjedervogn, dog min
dre en den forrige 2oo kr., 1 fjedervogn med char-a-bang sæder 3oo
kr., 1 arbejdsvogn med tilbehør 15o kr.

Skifterets adkomst fra Frederik .Albæk til Astrid Albæk den 23 august
193o, skifterets adkojnst for Knud Ejvind Albæk og 3 andre arvinger
14 august 1968, der samme dag solgte til Carl Christensen.

Winkelsqade 7
matr.nr.lbd

Murermester Jens Jacob Pedersen købte den 12 januar 19o7, skødet
tinglyst 6 februar 19o8, den lo64 kvr. alen store grund for 8o øre
pr. kvr. alem = 744 kr.8o øre, løsøre 17.2.1910-54.

G.E.Møller solgte den 24 september 1946 til Ingemann Poulsen
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Aalborqvej 435

matr.nr.lbf

Jens Peter Andersen købte parcellen, der er beliggende ved siden af
Forsamlingshuset, den 21 juli 19o6! skødet tinglyst 7 februar 19o7,
for 878 kr., der var beregnet efter l!-.kr. pr. kvr. alen og oprette
de den 26 juli 19o6 en kontrakt med bygmester Vilhelm Hæstrup, Dyb
vad om at bygge et huspå grunden:
Imellem os underskrevne bygmester Vilhelm Hæstrup af Dybvad og Jens
Peter Andersen sammesteds er oprettet følgende

Kontrakt.
1.
Jeg Hæstrup forpligter mig til for Jens Peter Andersen at bygge i
Dybvad et beboelseshus af størrelse 12 alen langt og 12^ alen bredt
med kælder i 2 alen 2o tommers højde. Bygningen skal opføres af
grundmur med tegltag og indrettes til etn butik, 2 stuer, køkken, bag
gang med opgang til loftet og nedgang til kælderen, samt et værelse
på loftet. Alt i god forsvarlig stand. Jeg Hæstrup tillægger alle
matrialer til bygningen af god beskaffenhed, dog af støbegods leve
rer jeg kun til en værdi af 15o kr.
Brolægning og brønd er mig Hæ
strup uvedkommende.

,2.
Som vederlag for anførte bygning betaler jeg Jens Peter Andersen til
Hæstrup den sum 265o kri' skriver to tusinde sex hundrede femti kro
ner, hvilket beløb betales skadesløst i 11 december termin dette år
forsåvidt tilstrækkeligt lån i ejendommen kan opnås, idet købesummen
for grunden først afholdes af lånet. Det beløb der derefter måtte
blive til rest af ovennævnte 265o kr., betaler jeg skadesløst i 11
juni termin 19o7 med renter 4 % pro anno fra 11 december d.å. at reg
ne.
3. •

Bygningen skal være færdig til 1ste september d.å.

4.
De matrialæer jeg Hæstrup bringe på bygningspladsen forblive min ejen
dom indtil de er indlemmede i bygningen.

5.
Til sikkerhed for skadesløs betaling af det betingede vederlag 265o
kr,, overleverer jeg Jens Peter Andersen til Hæstrup som håndpant
en af Laurits P.Jensen til mig for 9oo kr. udste.dt panteobligation,
dateret 3o maj 19o6, med prioritet i ejendommen matr.nr.44d 44ææ
Skæve sogns nordlige del, stor til rest 665 kr., hvorhos j.eg til yderligere sikkerhed giver Hæstrup første prioritets panteret i købe
retten til grunden hvorpå bygningen opføres, samt i bygningen med
mur- og sømfast’tilbehør, med forbehold af sælgeren’s ret til forlods
dækning af købesummen for grunden..

Med huset pantsættes brønd, butiksinventar og andet tilbehør, samt
assurancesummen. Da den ovennævnte pa’nteobligation fortiden haves i
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håndpant af købmand Marius Axelsen i Frederikshavn eller dennes man
dant sagfører Secher Jensen i Sæby for beløb 2oo kr., hvilker) pant
sætning således går forude for den her i obligationen givne håndpantret, gives der Hæstrup ret til at indløse obligationen og for
det beløb Hæstrup ved denne indløsning måtte få tilgode hos mieg
3ens Peter Andersen og som uafhængig af lånet i huset,--af mig beta
les .skadesløst 11 december termin d.å., giver jeg herved Hæstrup
første prioritets undèrpanteret i en mig tilhørende gul norsk hest
og en enspænderfjedervogn, altså til et beløb, af indtil 2oo kr.

6.

Skulde det i anledning af bygningsopførelsen mellem os opstå tvist,
da afgøres samme ved voldgift af 2 gode, bygningskyndige mænd, en
valgt af hver af parterne,og kunne mændene ikke blive enige, udnæv
ne disse en opmand til endelig at afgøre sagen. Omkostningerne ved
voldgiften udredes af den af parterne, hvem sagen går imod og skul
de den ene part værgre sig ved at udnævne voldgiftsmand, udnævner
deri anden part begge. Skulde -eliers søgsmål opstå er den hurtige
retsforfølgning efter frdn. 25 januar 1828 anvendelig.

7.
I henseende til de givne underpanterettigheder bedes denne kontrakt
alene tinglæst som pantebrev. Angående køberetben til jordstykket
frafaldes retsanmærkning.
Forinden underskrivningen bemærkes, at Hæstrup frafalder panteretten
til hest og vogn, således at den iøvrigt meddelt panteret også gæl
der for den ved indløsning af obligation .erhvervede fordring.
Øybvad den 6 juli 19o6.

Vilh.Hæstrup

J.P.Andersen

Til vitterlighed om underskriftens ægthed og dateringenzrigtighed.

C.Nielsen

Jacob Jacobsen

Jens Peter Andersen fik 3ooo kr. i Kreditforeningslån og uanset hvor
mange juridiske krumspring der indført i kontrakten, med både hånd
pant og underpant,- så blev inden på sagen alligevel at Hæstrup måt
te tage et lille pantebrev som 2. prioritet, for det sidste af sit
tilgodehavende.
Efter at bygningen var færdig megeskiftede Jens Peter Andersen med
Jens Chr.Markusen, Hejseltholt i Tårs og her blev ejendommens vædi
ansat til 6o78 kr. Den 5 j*uli 19o7 blev der holdt tvangsauktion over
ejendommen, som Vilhelm Hæstrup overtog som ufyldestgjordt pant- og
bdlægshaver. Fogedudlægsskøde til- Hæstrup 13 februar 19o8.

Vilhelm Hæstrup solgte den 12 maj 19io til dødsboet efter fabrikant
Thomas Christian Andersen, hvilket behandles af overretssagfører P.
Wolff i1 København, som executor testamenti, for 4ooo kr., der berig
tiges ved .overtagelsen af kreditforeningslånet- 3ooo kr. og looo kr.
kontant.
Thomas Chr.Andersens dødsbo solgte den 26 november 1936 til Poul
Lasgård Jensen, skifterets adkomst for Valborg Kirstine Alanta Jen
sen 8 april 1965, der den 3o augu.pt 1976 solgte til Holger Larsen,
der den 1 oktober 1986 solgte ti’l Karl Regnar Nielsen.

Men filbage står spørgsmålet, hvorfor vilde et dødsbo i København
købe hus i Dybvad, og hvorfor var samme dødsbo ikke gjordt op 26 år
senere?
lbf
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Tværve.i 6
matr.nr.lbh

Teglværksarbejder Jens Peter Jacobsen købte parcellen den 9 januar
19o8 og lod tilsyneladen opføre en bygning med 2 lejligheder. Huset
var således omtalt til at have 4 kakkelovne, 2 komfurer og 1 grube
kedel og blev vurderet til 5ooo kr. Jens Peter Jacobsen kom senere
skylde købm. Johs.Andersen, et mindre beløb, men efter at være flyt
tet til Hørby, gjorde købm. Andersen udlæg for 366 kr.46 øre, der
med påløbne omkostninger beløb sig til 422 kr.14 øre og da udlægget
også omfattede løsøret, får vi et indbo at se, som man måske ikke
forventede at en teglværksarbejder skulde være i besiddelse af i
1912, se 21.11.1912-1456:
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amerikansk stueuhr
dameuhr
porcl. spisestel
kaffestel (forgyldt)
store porcellæns vaser m. forgyldn.
urtepoattpr
herreuhr
guldkæde
kaffesttel- Københavns porcellæn
dessert talerkener med forgyldning
kobber og messingbronceret vase
glasvaser
antik thepotte
nikkel platdemenage
karaffel
kagefade
messing lysestager
porcelæns urtepotter
rullegardin med stokke
brune gardinstænger
små duge
lagener
egetræsmalet buffet med spejl
mahognimalede firkantede borde
svenske stole med træsæder
poleret og polstret lænestol
mahogni etagere
kommode
egetræsmalet servante
egetræsmalet seng m. stojbpe&madrats
skilderi i mahogniramme
skilderi i egetræsremme
amagerhylde
røde hjørnehylder med klæde
små skilderier med mørk ramme
guldbronceret hægelampe m. arme og
lampetter
sølvbronceret hængelampe
porcelæns og 1 glas kiksskål
platdemanage med sten
kulart og 1 hvidt servantestel
vinflaske
stk. nips
kobberlysestager
stk, gardiner
stk, trækgardiner
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Karen Marie Jacobsen solgte den 25 oktober 1951 til Niels Chr.Nielsen, skifterets adkomst for Erna Tove Larsen 22 april 1971, der den
31 november 1981 solgte til Egon Christensen,
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Winkelsqade 9

matr.nr.lbg
•

Jørgen Thomsen købte den 31 januar 19o7 og solgte den 12 september
1912 til landpost Mads Pedersen, Hugdrup for 515o kr. Pensioneret
'landpost Mads Chr.Pedersen døde den 18 juni 1917 og enken Signe Pe
der fik lyst adkomst den 12 juli 1923-llo9, der var lo børn i ægte
skabet, Signe Pedersen måtte havde overdraget ejendommen til børne
ne s.d., for den 14 februar 1924 solgte købm. Alfred Pedersen på
egne og medarvingers vegne til arbejdsmand Chr.Peter Jensen, Dybvad
’for 926o kr., se også 6.2.1924-3326.

Chr.Peter Jensen, der var født den 17 september 19oo, blev den 2o
marts 1923 gift med Kirsten Marie Jensen, født 12 juni 1899. Han
solgte den 15 april 1^26 til konsulent Laurs Jensen for 9ooo kr.
Laurs Jensen solgte den 22 november 1928 -til Søren Bock, skifterets
adkomst for Anna Mathilde Margrethe Bock 28 januar 1955, skifterets
adkomst for Elly Bock mfl. den 8 maj 1957, samme dag arveudlægsskø
de til Jens Henning Bock, der den 13 dece'mber 1983 solgte til Gre
the Riis Bock«

Aalborqvej 432
matr.mr.lbk
Karl Gibhardes Larsen købte parcellen lex af Petrus Winkel den 7 no
vember 1929 og den lo juli 1943 købte han parcellen lbk af P.Hansen.
•
*
Skifterets adkomst for Edmund Aggerman Reinholt Larsen den 5 august
1971, der den 17 august 1979 solgte til Henning Sørensen og Anne Ma
rie Larsen.

Skævevej 4

matE.nr.lbL
Bygmester Vilhelm Hæstrup købte parcellen den 27 januar 191o for
25oo kr.,‘Var beliggende på østre side af vejen til Brøndens'Kro.

Tvangsauktion over Vilhelm Hæstrups konkursbo den 3 april 1911, hvor
direktør A.F.Olsen, Aalborg(Teglværket), grosserer P.Madsen, Frede
rikshavn og købm. Johs. Larsen, Dybvad, var enestebydende med 53oo
kr., der transporterede retten til skødet til dyrlæge Niels Skyberg
den 29 juni 1911, for 86oo kr.

Arnold Loft Hansen købte 7 parten 12 oktober 1964 og blev eneejer
7 maj 1975.
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Aalborqvej 444

matr.nr,Ibn

*

Købmand Alfred Bøggild købte den 8 december 19o7, skødet tinglyst
7 maj,19o8 parcellerne lbm lbn fra hovedgården for 1 kr.2o øre pr.
kvr. alen, der var 25oo kvr. alen og prisen blev 3ooo kr, og solg
te tilsyneladen den 15 ‘september 191o til købm. Johannes Larsen,
der den lo januar 1918 solgte de ubebyggede parceller til frøken
Marie Møller, Dybvad‘for 5ooo kr., der ikke må drive købmandshandel
fra parcellerne sålænge sælgeren drev købmandsforretning i Dybvad.
•

•

•

• •

Marie Møller solgte den 2o august 1919, lyst lo juni 192o parceller
ne ldo Idp, .hjørnegrunde mellem Aalborg landevej ‘og Hugdrupvejen,
til købm. Jacob Chr.Christensen for 57oo kr. og bortlejede den 3
november 1921-2o88 butikslokale m.m. til avlsbruger Lars Chr.Rolig
hed, nu af Nykøbing Mors.
Marie Møller rejste til Amerika, men gav forinden Anders Larsen,
Skovlund og Chr,Pedersen, Sønder Løkkensgård pr, Løkken general
fuldmagt til at bestyre ejendommen, også 'til at sælge, optog kredit
foreningslån den 31.12.1925-2730.

Benny Kristensen købte 7 december 1983, tvangsauktion 7 januar 1986, <
Peter Johansen 27 juni 1986, til Ester Johansen 21 november s.å.
eller mulig Johannesen.
Aalborqvej 442

matr.'nr.lbo
Købmand Johannes Andersen, Dybvad, købte den 8 december 19o7, skødet
lyst 7 maj 19o8 parcellen, der var på 25oo kvr. alen, fra hovedgår
den for 1 1 kr. pr. kvr. alen = 25oo kr. og solgte den *14 december
1911 til uhrmager Niels Sørensen, Dybvad for 28oo kr«, der samtidig
købte parcellen lbx fra hovedgården for 5oo kr.

Dødsboet efter Niels Sørensen, ved offentlig skifte, kom ejendommen
til at tilhøre Carl Kærskov og Jørgen Chr.Christoffersen den 23 no
vember 1959, der den 8 marts 196o solgte til Robert Mikkelsen, tvangs
auktion 9 januar 1961 og fogedudlægsskøde til Jacob Hjulskov den 1!3
maj s.å., der den 9 februar 1965 solgte til Elis Nielsen, der den
9 ‘februar 1972 solgte til Robert Hermansen og Carl Kærskov, Ase Hermaqsen købte den 22 november 1976^ Kærskovs åndel.
Tværgade 5

matr.nr.lbp
Karetmager Herman Rye købte den 3o april 19o8, skødet lyst 7 januar
19o9 parcellen, der var på 852 kvr. alen, for 85 øre kvr. alen =
724 kr.2o øre og solgte den 14 oktober 1952 til Tage Rye, adkomst
for Karen M.A.Rye 4 marts 1985, samme dag til 3 arvinger, der den 14
marts s.å. solgte til Signe Bermann.

Winkelsgade 9
matr.nr.lbq
Sæby Kommune 5 januar 1979,
(

Aalborqvej 438

matr.nr.lbs
Inspektør N.P.Jensen, købmand Johannes Larsen og teglværksbestyre
L.Hjorth købte den 21 juli 191o parcellerne lbs lbt for looo kr. De
klaration om at opfylde den nordre vejgrøft på Sæby-Nørresundby lan««
devejen på betingelse af at der nedlægges et 8 tommer cementrør 28.
7.1910-33.
De tre ejere solgte den" 7 maj 1914 til boelsmand Jens Chr.Jensen,
Try, for 7ooo kr,, der døde den 28 oktober 192o og enken Mariane
Jensen, født Pedersen, adkomst 9 december 192o.

P.C,Vestergård solgte den 2 marts 1937 til Carl Levin Vestergård.

Winkelsqade 13
matr.nr.lbv

Jens Lythje købte,den 9 november 191o, lyst 29 juni 1911 parcellen
for 552 kr.4o øre og cien 25 januar 1912 købte han parcellen lbx for
162 kr.4o øre og solgte den lo oktober 1912 til Thomas Larsen, hid
til Hytten,for 57oo kr., cJer den 8 januar 1914 solgte til enkefru
Julie Elisabeth Bøgeskov, født Bjerregård for 6ooo kr.
Enkefru Bøgeskov var enke efter Laurits Chr. Bøgeskov, Vester Ege^
skov, der døde den 3 november 1913. Hun solgte den 11 oktober 1917
til maskinmester Niels Peter Nielsen Nørkjær for lo;7oo kr.

Nørkjær, der nu var direktør, solgte den 7 februar 1924 til cykel
handler Ludvig Andersen for ll.ooo kr. Ludvig Andersen, der var født
den 15 maj 19oo, blev den 19 maj 1924 gift i.Sindal Kirke med Niel
sine Margrethe Olesen fra Sindal, født den 9 december 19ol.
Hardi Christensen solgte den 16 september 1952 til Th.Pedersen, der
den 2o december 1982 solgte til Niels Thomas Pedersen.

Aalborqvej 45o

matr•nr.lbæ

Jens og Karl Frederiksen, se matr.nr,lk, solgte den 3o august 1968
til Sparekassen Nordjylland.
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Skævevej 6

matr.nr.lbø
Jørgen Hald købte deh 23 januar 1913 den 2ooo kvr. ale.n store grund,
der var udstykket fra hovedgården den 24 august 1912, for looo kj.
Jørgen Hald og.frk. Karen Larsen oprettede den 23 august 1923 ægte
pagt og testamente:

Ægtepagt, og Testament.
Vi undertegnede partikulier Jørgen Hald og Frøken, Karen Larsen, beg
ge af Dybvad, der agter at indgå ægteskab med hinanden, oprptter her
ved følgende ægtepagt:

1
Der skal ikke noget formuefælledsskab sted mellem os, men alt hvad
enhver?af os indbringer ved ægteskabet eller fremtidig under ægte
skabet erhverver, det være sig ved selverhverv, ved arv, geve, køb
eller på anden måde skal være dens særlige ejendom, som har indbragt
eller erhvervet det. Ligeledes skal den gæld, der ved ægteskabets
indgåelse påhviler en af os, såvel den en af os under ægteskabet
måtte stifte væré den anden uvedkommende.
2
•

•

Det som jeg, Karen Larsen, indbringer i boet udgør - foruden hvad
der hører til mit personlige udstyr som gangklæder, smykker og ligneride - følgende genstande:
lklaver med nodestole og'lampe
1 klædeskab, 1 kommode
1 puf, 2 stole, 2 små malerier
5 raderinger, 1 del andre billeder og nogle bøger
1 kakkelobnsskærm, 2 kobberplatter
1 sengs klæder, 1 gulvtæppe
nogle gardiner og dækketøj og forskelligt porcellain,
følgende sølvgenstande: 2o theskeer, 2 kompotskeer, 1
stor skeç 6 gafler, 6 spise-dessertskeer, 1 kaffekande,
1 sukkerske.
1 køkkenvægt og flere køkken genstande
1 rundt vinduesbord
Derhos træffer vi med vort forestående ægteskab for øje af gensidig
omsorg for hinanden følgende testamentariske bestemmelser:

3.

Dersom jeg, Jørgen Hald, ved døden afgår før min nævnte tilkommende
hustru, Karen Larsen, da indsætter jeg hende som arving til en trediedel af alt hvad jeg efterlader mig, mod at hun derud over ikke
tager nogen arv efter mig, navnlig ikke broderiod.
4.
Dersom jeg Karen Larsen, ved døden afgår før min tilkommende mand
Jørgen Hald, da skal han være min eneste og universelle arving, og
som saadan straks overtage hele mit bo.

Til bekræftelse underskriver vi nærværende ægtepagt og testamente i
overværelse af notarius publicus, i hvis embedsprotokol det indføres
med den retsvirkning, at en udskrift deraf skal have samme'gyldighed
som orginalen.

p.t. Sæbe den 21 august 1923.
Karen Larsen

Jørgen Hald

Som identitets- og notarialvidner:
C.Nielsen

J.A.Bo

Niels Bock købte den 8 februar 1964.
* •

*

«

*

Jerhbaneqade 9

• *

matr.nr.lca

Købmand Chr.Balleby solgte den lo juli 1913 parcellen.til skomager
Hans Vilhelm Knudsen, Dybvad for 2496 kr.84 øre. Hans Vilhelm Knud
sen er.søn af afdøde sognefoged P.Knudsen og dennes hustru Maren
Kirstine Knudsen, der nu er boende i Hjørring.

Henrik Madsen købte den 27 december 1972.

Jernbanegade 11
matr.nr.lcb

Købmand Chr.Balleby solgte den lo juli 1913 parcellen til blikken
slager Peder Aldershåb for 15o3 kr.,16 øre. Petra Råsmine Aldershåb,
født Hansen, døde den 25 februar 1917, enkemanden Chr,P,N,Aldershåb
skifter den 6 november 1919 med fællesbørnene Karen Aldershåb og
Nelly Aldershåb. Peder Aldershåb solgte den 8 august .1-96o til sønnen
Knud Aldershåb.

Winkelsqade 15
matr.nr.lcc
Partikulier Thomas Larsen, forhen Srd.Hytten, der havde matr.nr.lbz
købte parcellen lcc den 17 decmber 1913, lyst 8 januar 1914 for 633
kr. Thomas Larsen byggede og tillagde ejendommen navnet villa.”Hyt
ten”, var sognefoged 24.9.1925^1494.-

Thomas Larsen solgte den 3o oktober 1945 til Jens Chr.Sørensen, Bro
ens Mølle i Hørby,, efter hvis død enken Maren Christine Sørensen den
5 november 1975 solgte til Knud Pedersen,

Winkelsqade 17
matr.nr.led
Købm. P,Hansen købte den 26 juni 1913 og solgte den 23 april 1914
tril partikulier Thomas Larsen for 835 kr., der den 25 november. 1915
solgte den stadig ubebygge parcel til vognmand Jacob Jacobsen for
13oo kr., der den 19 apgust 192o solgte til enkefru Emma Martine Høholt fra Aalbæk for 2o.ooo kr.
Knud Lolk-Hansen solgte den 26 august 1964 til Folmer Jensen.
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Winkelsgade 19
matr.nr,Ice
Jens Lythje købte parcellen den 17 december 1912, skødet |inglyst
3 juli 1913, for 476 kr. og solgte den 28 august 1913 til Søren Chr.
Wittenhof' Pedersen, Gamle Degnebolig’, for 55oo kr. og købte derefter
dennes ejendom.

Søren Chr.Wittenhof Peddrsen solgte den 19 november 1914 til Emanuel
Thomsen, Dybvad for 5ooo kr., der den 4 maj 1916 solgte til partiku
lier Søren Jacob Bjerregård Bøgeskov fôr*55oo kr«, der døde den 18
januar 1917 og enken Henriette-Claudine Bøgeskov, født Hermansen
fik adkomst til ejendommen 8 marts 1917 og solgte den 28 november
1918 til Lars Jensen, hidtil Birket, for lo.7oo kr«, der den 19 juni
1919 solgte til telefontekniker Chr.Christensen, Dybvad for 11.5oo
kr., der den 4 november 192o solgte til arbejdsmand Martinus Peder
sen for 12.75o kr.

Skifterets adkomst fra Martinus Pedersen til Sofie Frederikke Peder
sen den 19 juli 1941, der.den 21 juni 1963 solgte til Vilhelmine
Arentsen, der den 11 juni 197o solgte til Kaj Martin Jensen.

Winkelsgade 21

matr.nr.lcf
Tømrer Anders Lûbbert købte den.17 december 1912, skødet lyst 3 juli
1913 grunden, der var på 937-kvr. alen eller 369 m? for 5o øre kvr.
alen = 468 kr.5o øre og solgte den 6 april 1916 til enke Bendine
Christine Thomsen, født Christensen, for 82oo kr. ■
Lars Peter Christensen solgte den 21 juli 1953 til Niels Kastrup,
adkomst for Kristiane Kastrup,5 november 1981, der samme dag solgte
til Hanne Lis Christensen.

Aalborqvej 452
matr.nr.Ich .

Købm. Johannes Larsen solgte den 17 juli 1913 parcellen til tømrer
mester Chr.Rafn, Dybvad for 6oo kr.-j dem efter at havde bygget solg
te tilbage til købmanden denl marts 1917, for 75oo kr., var kaldet
Vesterled. Johannes Larsen solgte den 11 april 1918 til murer Niels
Kristensen, Ôybvad for 97oo kr., der den 22 juli 192o solgte til
enke Bartholine Marie Christensen.
Edvard Jensen solgte den 7 juli 1947 til Martin Jensen, der den 13
juni 1958 solgte, til Niels Peter Pedersen. Skifterets adkomst for
Marenta Margrethe Poulsen og Elly Mariane Bock 27 januar 196o, sam
me dag arveudlægsskøde udstedt til den første, der den 2 september
1982 solgte til Elly Jensen, Adelhard Kristensen, Kirsten Tove Thom
sen, Birte Margrethe Lauridssen og Bjarne Kristensen(eller på anden
måde blev ejer), solgte den 22 september 1983 til Elly Jensen, der
den 26 februar 1987 solgte til Jonna Jensen;
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Aalborqvej 434
matr.nr.Ici

Interessentskabet ”Dybvad Elektricitetsværk” købte den 8 januar 1914
parcellen Ici fra Dybvad H, for looo kr. Parcellen var på 2ooo kvr.
alen eller 788 mz og fik samtidig et kontantlån på 35.ooo kr. i
” Forsørgelsesforeningen Bikuben”, hvorfor Skæve kommune kautionere
de og samtidig blev hver enkelt medlems andel i udgifterne i forhold
til lampestederne, tinglyst som hæftelse på den enkelte ejendom. Be
styrelsen bestod af- Jørgen Hald, P.Aldershåb, P.Hansen, J.P.Jensen
og G.N.Hjorth - se medlemmerne 8.1.1914-1933. Den 15 marts 194o køb
tes parcellen lin af landbrugsministeriet.
Elektricitetsværket solgte den 1 december 1961 til C.Barkholt, skif
terets adkomst for Kirstine Barkholt den 25 marts 197o, der samme
dag solgte tilJohannes Kvesel og Edel Kvesel.

Winkelsqade lo
matr.nr.lck
Murermester Jens Jacob Pedersen købte parcellen den 25 juni 1914 for
835 kr.
Højmark■Jensen■solgte den 2o august 1946 til Niels Hagbart Larsen,
der den 14 april 1958 solgte til Andreas Christiansen. Skifterets
adkomst for Valborg Hansen, Børge D,Kristiansen, Anne Margrethe Thom
sen og Sonja Larsen den 6 maj 1982, der den 3o november s.å. solgte
til Ruth Mary Jensen, der den 2 juli 1985 solgte til Poul Erik Peder
sen, der 6 juni 1986 solgte til Keld Severinsen.

Skævevej 5

matr.nr.lem

Murer Peter Larsen købte den 26 maj 1914? skødet lyst 3 september
s.å, parcellen for 75o kr., areal: 591 m eller 15oo kvr. alen.
Murermester Lars Peter Larsen og hustru Marie Larsen, født Kristen
sen gift den 3o décember 19o8, ægtepagt 23.3.1916-2989.

Fogedudlægsskøde til Birgithe Larsen den 2o oktober 1972, særeje lo.
januar 1973, nå også’parcellen ldz.

Aalborqvej 433
matr.nr.lco
Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet købte den 2 decem
ber 1983.

(
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Åalborgvej 431
matr.nr.lcp

•

•

Bødker Jens Carl Jensen købte den 23 juni 1914, skødet tinglyst lo
juni 1915,parcellerne lco.lcp for 1438kr.Bo øre og solgte den 21
maj J915, lyst 13 januar 1916 til ”Dybvad og Omegns Brugsforening”
for 22oo kr., der den s.d. lånte 25.ooo kr. i Den Dnaske Andelsbank
i Aarhus og låner igen den 11.8.1921-1251 og 52.

Brugsforeningen solgte den 53maj 197o til Peter-Meineche, adkomst
for Else Meineche 2? januar 1976; der nu ifølge vielsesattest hed
der Else Damsig, solgte den 12*maj 1986 til Henning Christensen.

Winlkelsqade 6

matr.nr.lcq
Murer Søren.Peter Pedersen, der var født i Albæk sogn den 15 febru
ar 189o og havde murer Søren Chr.Pedersen som kurator, købte parcel
len den 11 februar 1915 for 1155 kr. og solgte den 7 september 1916
til partikulier Mikkel Peter Larsen, der den 17 juli 1919 solgte
til smedemester Anders Peter Jørgensen, Nyborg, for 14.5oa kr. og
flyttede til Flauenskjold.

Anders Peter Jørgensen bortlejer den 25 oktober 1923 nogle * lokaler
til Ludvig Andersen fra Sindal for 5 år for 5oo kr. årlig, der sam
tidig overtager den af Jørgensen drevne cykelforretning og detail
handel, Jørgensen,fortsatte med smedeforretningen og den lo marts
1927 registreredes følgende ham tilhørende løsøre:

1 boremaskine
1 klippe og lokkemaskine
1 stubmaskine
1 gummiomlægningsmaskine
15 hamre
1 sæt snittetøj
1 drejebænk
1 bukkemaskine
1 maskinhammer
1 smergelmaskine
div. hesteskojern Oghestesko
1 rive
1 klaver
•
♦
(I

loo
2oo
5o
15o
5o
2oo
5oo
5o
5o
2oo
2oo

kr.
-’
-

loo -

8oo -

Peter Hansen 22 april 198o, tvangsaktion 7 november 198o, Egon Chri
stensen og Jan Taft Christiansen 26 maj 198,2, G.Pedersen overtog den
sidstes anpart den 23 marts 1983.

Skævevej 3
matr.nr.les

Dyrlæge N.O.Skyberg købte parcellen den 9 august 1917 for 9oo kr.,
og solgte '.den lo" jabuar 1941 til Aksel Pedersen, adkomst for Gunner
Ove A.Pedersen mfl. 19 december 1985, der s.d. solgte til Søren Jen
sen.
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Winkelsqade 8
matr.nr.let

Marie Andreasen og Karoline Andreasen, begge Dybvad, købte parcellen
fra murermester J.J.Pectersen(lck ) den 26 oktober 1916 for 418 kr.,
skal have fælles indkørsel med lck.
Anton Jensen købte den 1 juni 1956, nu let og lcu. Parcellen leu er
købt til deri 12 august 1926 for 6oo kr. af husejerske Inger Marie
Andreasen.

Hjørring Amts Andelskartoffelmelsfabrik.
Selskabet købte den 27 maj 1916, skødet tinglyst lo maj 1917 et are
al på 2 tønder land, matr.nr.lev fra Dybvad H. for 16oo kr. og den
2o maj 192o tilkøbtes parcellen ldf samme steds fra for 7159 kr.
Selskabet i likvidation, solgte den 22 juni 1922 til Andelskartoffel
melsfabrikken i Dybvad for 68.ooo kr«, men maskinerne medfulgte ikke.

Aase Poulsen 21 oktober 1981.
1er 8675 m2
ldf 6519 -

Iskovvej 11

matr.nr.lcy
Cementstøber Søren Peter Pedersen købte den 23 august 1917, hans hu
stru Amanda Pedersen, født Hansen døde den 2 december 1923. Enkeman
den skiftede den 3 marts 1927 med børnene, Ellen Ketty/ Pedersen, født
28.7,19o9, Svend Pedersen, født 3.11.1913, Herluf Pedersen., født 3o.
7.1915 og Kristine Marie Pedersen, født 18.12.1921, der hver erhold
te 69 kr.89 øre.
-

•

•

Søren Peter Pedersen solgte den 19 marts 193o til Alfred Lund Peder
sen, skifterets adkomst for Hertha Lund Pedersen 3 december 1975.

Iskovvej 9

matr.nr.lcz
Vognmand Nie£s Chr.Larsen solgte den 18 oktober 1917 parcellen, der
var på 866 mz eller 1333 kvr. alen, til tømrer Andreas Chr.Lybbert
for 1417 kr.95 øre.
Knud Lubbert købte den 17 september 1953..

Iskovvej 5
matr.nr.lcø
Vognmand Niels Chr.Larsen købte den 27 september 1917 parcellerne
lcz lcæ lcø for 23o4 kr. og solgte kort tid efter lcz fra, se denne.

Købm. P.Hansen solgte den 21 maj 1952 til Poul Nyborg Christensen.
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Skævevej 7
matr.nr.ldb

Tømrer Chr.Rafn købte parcellen af Søren Winkel den 1 november 1917,
skødet tinglyst 11 april 1918, for 1279 kr.28 øre, udmålt af land
inspektør Toft. Chr.Rafn solgte, den 4 sepetmber 1919 til maskinsnedker Søren Martinus Sørensen for 45oo kr.
Viggo Olsen solgte den 6 maj 1947 til Ole Peter Jensen, skifterets
adkomst for Ole Møller Jensen mfl. arvinger 28 maj 1957,. der samme
dag solgte til Aage Laulùnd Olsen.

Ma*tr.nr.ldc
Sæby Kommune 13 juli 1967.

■

(

'

Parkve.i 5

matr.nr.ldd
Erling Poulsen solgte den 2 april 197o til Sæby Kommune, der den 19
december 1974 solgte til maskinfabrikken ”Master John A/S”, til Dyb
vad Stålindustri den 3 august 1978.

Badskærvej 4
matr.nr-.ldg

...

.

.

.

Snedker Niels Hagbart Larsen købte parcellen af Søren Winkel den* 6
december 1918, lyst 16 oktober 1919, for 1553 kr.4o øre.
Birgit Erikstrup Kristensen og Jørgen Kristensen købte den 19 janu
ar 1978 og solgte bid« Nanna Green Mortensen og Per Eval Larsen den
31 august 1983, der den 4 februar 1987 solgte til Conni Marianne
Therkildsen og Ole Gulbæk Jensen.

Dro’sselvej 1
■1

'

-

■*

" "Wl" ■' ■

•

matr-.nr.ldh
Murer Niels Sørensen Haugård købte parcellen af Søren Winkel den 6
december 1918, lyst 9 oktober 1919, for lo81 kr.2o øre og solgte den
2o april 1922 til Jens Peter Thomsen, Toftelundshus for 12.ooo kr.,
der den 13 juli samme år solgte til husejer Ole Nielsen fra Iskov
for 8ooo kr. og købte dennes ejendom.

Alfred Andersen solgte den 25 april 1947 til Jens Christiansen, der
den 16 december 1964 solgte til Maren Krestine Nielsen.

C

Drosselvej 3
matr.nr.ldi

Murer Christen Hansen købte parcellen af Søren Winkel den 6 decem
ber 1918, lyst. 16 oktober 1919 for lo81 kr.2o øre og solgte den 15
juni 1922 til købm. P.Hansen, der den 18 januar 1923 solgte til Lau
rits Christensen, Dybvad, for lo.5oo. kr.

Skifterets adkomst fra Gottlieb Brethveider til Laura Brethveider
den 27 juni. 1953, der den 1 april 1975 solgte til Torben Madsen og
Gurli, Irene Nielsen.

Jernbaneqe)ddft3

matr.nr.ldk
Fedevarerhandler Christian Marselinius Rafn, der oprindelig var tøm
rer, købte den 25 september 1919 af købmand Jacob Chr.Christensen,
(matr.nr.IL), det sydvestlige hjørne, med en facade mod hovedgaden
på 2o alen og i dybden strækker sig til køberens vognport,, me.d byg
ning, for 14.5oo kr.
»
Chr.Rafn splgte den 8 april 192o til JJluf Chr.Sørensen fita Tårs for
26.000 kr., alt til slagter- og fedevarerforretning hørende inventa
rium medfulgte, bla, 2 Dayton vægte, pålægsmaskine, tålje, knive m.
m., dog med' undtagelse af 2 vogne, 1 hest agxhsxfc« Der er fælles ind
kørsel med matt.nr.IL.

Oluf Sørensen solgte den 29 januar 1925 til fru Kristine Duus Han
sen, født Jørgensen, i ægteskab med1. Esben Hansen, Vrå, som hendes
særeje, for 27.5oo kr., men giver manden generalfuldmagt, der med
fulgte også hest, vogn og seletøj. Chr.Rafn var nu bosiddende i
Dronninglund. Oluf Sørensen købte derefter Hedebjerg ved Thorshøj
og var i en kort overgang ejer af Langholt.
Espen Hansen var der stadig i 1929, men fra 1931 af, ser det ud som
om Oluf Sørensen havde fået forretningen tilbage og solgte i 1934
til Niels Kastrup. Oluf Sørensen endte iøvrigt som ejendomshandler
i Tårs.
Niels Kastrup solgte den 4 december 1952 til Christian Jensen, der
den 7 juli 1964 solgte til Chr.Elmer Christiansen.

Matr,nr.ldL
Christian Osteriand solgte den 23 august 1969 til Hjørring Amts
selvejende Byggevirksomhed.
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Markedsvej 2

o

matr.nr.ldm
Tømrermester Simon Chr.Larsen Løth købte parcellen af Søren Winkel
den 21 februar 1919, skødet tinglyst 16 oktober s.å. for 224o kr.
På den søndre side af parcellen skal udlægges en 12 alen bred vej.
Løsøre 30,6.1921-879 og 27»lo.1921-2o33. -

Tvangsauktion over Løth den 18 januar 1922, se 29.11.1923-2444, efterr begæring af Jydske Landhypotekforeningen i Aarhus,’ der selv
bød ejendommen ind og solgte til syerske Ane Kathrine Jensen, Kjéldgårdsvej 11, Ålborg, for 14.2oo kr.

Anthon Jensen solgte den 23 februar 1951 til Egon Overby, der den
26 oktober 1962 solgte til Henry Pedersen.

Drosselvej 2‘
matr.nr.Idn

Maskinmester Niels Peter Nielsen Nørkjærd, Dybvad, købte parcellen
af Winkel den 26 januar 192o, skødet lyst 21 april 1921, for 1836 kr.

Christian Thomas Jensen solgte den 23 juli 1941 til S. K’.Larsen," skif
terets a’dkomst for. Johanne Sofie Larsen 1 oktober 1962. Skifterets
adkomst for Rigmor'Rysholt Røntved, Inna Annalise K. Johansen, Ellen
Rysholt Nielsen og Ruth Rysholt Christensen 31 ‘juli 1972, der s.d.
solgte til Hans Brinkmann Sørensen, der den 23 maj 1985 solgte til
Gitte Pedersen og-Jim Pedersen.

Aalborqvej 446

matr.nr.Ido

Jens Peter Jensen solgte den 15 september 1951 til A/S Sæby Bank,
Egnsbank Nord 12 december 197o.

Skævevej 8

matr.nr.ldr

Barbermester Carl Kjærskov købte den 5 august 1919, skødet tinglyst
16 marts 1922, den 3ooo kvr. alen store grund af Søren Winkel for
3ooo kr., med en f.acade af 5o alen mod Skævevej og 6o alen dyb, øst
lig side grænser op mod landstingsmand Jørgen Halds ejendom.
Poul Wintzer Kjelgård solgte den lo.august 1944 til Karl Tram, der
den 11 juni 1986 solgte til Jens Erik Nielsen.

O

Skævevej 29
matr.nr.Ids ldv

Gartner Svend Rasmussen, Brønderslev, købte parcellerne, der var på
ISooo kvr.alen og med 3o alen facade mod Skæveveij, den 27 november
1919, skødet tinglyst den 21 april 1921, af Søren Winkel, for 78oo
kr., der medfulgte lo læs staldgødning.
Ejvind Spejlborg Rasmussen 3 januar 1963.

Skævevej 23

matr.nr.ldx
Sagfører C.Nielsen og købm. P.Hansen, som esecutor i P.Sørensens
bo, solgte den 24 februar 1928 til, Marie Clausen. Skifterets adkomst
for Tage Vandel Nielsen og 4 andre arvinger 13 juli 1965, dér samme
dag solgte til Hans Jensen, der den 1 november samme, år solgte til
Karl Rosendal Kristensen.

Markedsvej 4

matr.ldy
Julius Christensen solgte den 12 december 1952 til Oskar Rasmussen,
der den 2o juni 1962 solgte til Harald Poulsen og Paulirje Paulsen i
lige sameje.

Pauline Poulsens anpart bleo den 5 mart 1985 overtaget af 7 arvinger
Harald Poulsens anpart, der tilsyneladen var overgået til Jens Peter
Poulsen, blev den 3o april 1986 overtaget af Jørn Jacobsen, Helle Ja
cobsen og Peter Jacobsen.

Dybvad Vandværk

matr.nr.ldæ ldø

Søren Winkels dødsbo solgte dfen 2 februar 1922 parcellen, der .var
på 325 mz til interessentskabet ”D.ybA/ad: Vandværk” for 412 kr.

Matr.nr.leb

Tømrer A.P,Thomsen købte parcellen fra hovedgården den 25 april 1922,
skødet tinglyst 14 december s.å., for 7oo kr, og solgte den 18 decem
ber 1924 til husejer Peder Chr.Christensen af Havens mark, for 63oo
kr.
’
'
Skifterets adkomst for Elvine Henriette Christensen 2 april 19'65,
der s.d. solgte til Christian Thomsen, der den 5 september 1969 solg
te til Laulund Olsen.
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Iskovvej 17

matr.nr.lee
Vognmand Anders Chr.Andersen købte parcellen af Petrus Winkel den
28 oktober 1922,. skødet tinglyst 27 september 1923, for J.o75 kr.,
er beliggende nord for Realskolen-med facade mod Iskovvejen på 34
løbende alen.
.
.

Marie Hansen solgte den 12 marts 1948 til Marinus Christensen, skif
terets adkomst for Anna Johanne Christensen 12 januar 1957, der s.d.
solgte til Hans Henry Nielsen, der den 5 september 1968 solgte til
Vognet Hummel, der den 16 januar 1967 solgte til Poul Nielsen, Vil
ly Nielsen og Oda Nielsen. Oda og Poul ëneejer 6 april 1977.

Matr.nr.led

Chr.Peter Christensen købte parcellen fra Dybvad H. den.22 marts
1923, skødet tinglyst 11 okt. s<å. for 75o kr. og solgte den 28 maj
1945 til Julius Christensen, der den 4 september 1967 solgte til
Elvi Jacobsen.
Matr.nr.lee

P.Hansen til Indre Mission i Dybvad den 5 juni 1924.

Matr.nr.léi

Landbrugsministeriet til Kristen Madsen 1 juli 194o.
Skævevej.lo

matr.nr.lel lem
Tømrer Poul Albert Thomsen købte parbellen den 25 april 1925, skødet
tinglyst 15 april 1926, for 1337 kr., areal: 527 nv eller 1337 kvr.
alen, var bleven gift i Skæve Kirke med Mary Frederikke Kirstine Pe
dersen den 12 maj 1914. Adkomst for Robert Thomsen, Poul Thomsen og
Inger Christensen den 29 maj 1967, der den 23 november 1972 solgte
til Knud Åge Nielsen.

Iskovvej lo
matr.nr.len
Chr.Pedersen fra Lerbæk købte parcellen af Petrus Winkel den 4 janu
ar 1926, skødet lyst 1 juli s.å., for 54o kr.75 øre,' areal: 721 kvr.
alen. Chr.Pedersen tjenende på Slustrup og Marie Kirstine Amalie Jen
sen, tjenende i Tveden, gift i Karup Kirke den 28 juli 1889. Solgte
den 21 februar 1928 til Laurits Chr,Henseriksen, der den 17 marts
1965 solgte til Henning Kargård Henriksen.

Iskovvej 12

.

...

matr.nr.leo

Grd.Peter Abildgård fra Dorf købte parcellen af Petrus Winkel den
1’4 maj 1926, skaddt tinglyst 17 marts 1927, for. 12oo kr., men købe
rens fulde navn var Ole Peter Andersen, der var født den lb juni 187o
i Binderup Mølle, Voxlev sogn, faderen var møller Anders Abildgård
og hustru Else Johanne Pedersen, var gift i Nibe Kirke den 3o april
1895 med Mette Kirstine Andersen og var da teglbrænder i Nibe.
Skifterets adkomst for Kirsten Abildgård^ født Møller den lo sep
tember 1954, der den 3o september 1982 solgte til Carl Johan Larsen.

o

KNUDSEJE
matr.nr.la Knudseje m£l.
Knudseje havde igennem en meget lang årrække fælles ejer med Dybvad,
indtil 1813, da Jørgen Gleerups enke, Inger Lauridsdatter Vadum,over
drog den til sønnen Jens Gleerup for 52.5oo rbd. navneværdi. Efter
Jens Gleerups død i 1823 solgte skifteretten der behandlede hans bo
til cand.jur. Carsten Andreas Færch.
Carsten Andreas Færch, der var søn af storkøbmand Niels Nielsen Færch
i Nibe, købte Knudseje ved den femte auktion den 3o juli 1824 for
14.6oo rbd. sølv. Der medfulgte i handlen, forudfen hovedgården med
13 td« 6 skp. 2 fjk. 2 alb«, ager og engs hartkorn og skovskyld 1
skp« 1 fjk. 2 alb. og mølleskyld 3 td. 1 skp. 2 fjk. o alb«, et tegl
værk der blev drevet under hovedgården, samt 62 bønder fæstesteder
med ialt lo6 td. 3 skp. 1 fjk, o alb. hartkorn, 2 vandmøller(Tøsbæk
og Nymølle) med hartkoon 5 td. o skp. 1 fjk, 2 alb. og skove ansat.,
i hartkorn til 5 td, 1 skp. o fjk, 1-Jr alb. - og 35 umatrikulerede
huse.
Hovedgården overtog E.ArFærch uden besætning og løsøre af nogen slags,
men bønderfæstegodset var naturligvis besat. Bønderne gjorde stadig
hoveri og udredte tilsammen en årlig landgilde på 39o rd. 5 mark 14
sk. Af bønderstederne lå de 45 i Skæve, 9 i Hellevad, 6 i Helium, 1
i Torslev og 1 i Understed(Hestvang).

Carsten Andreas Færch solgte efterhånden det meste af fæstegodset
til selveje og i 1838 solgte han til Jørgen Gleerup og købte deref
ter Fogedgården i Hals, eller Hals Ladegård, hvor han døde, i ,1869.
Jørgen Gleerup døde den 3 september 1854, 48 år gammel og enken Chri
stiane Cathrine Marie Gleerup, født Schunck, der var datter af An
dreas Frederik Schunck og Marie Elise, født Ramlou, i Sæby, giftede
sig den lo juni 1859, som 43 årig, med den 48 årige ungkarl Claus
Tommerup Henriksen, Albertinesminde.

Claus Tommerup Henriksen, der i mange år var godsforvalter på Voergård, fik efter giftemålet vielsesattesten tiftglyst som adkomst til
gården og solgte den 4 december 1876! skødet tinglyst den 7 i s.m,
til hestehandler Johah Frederik Henchel fra Sjælland for 2oo.ooo kr.
heraf lod Henriksen 82.ooo kr. blive stående, vistnok som 1, priori
tet.

O

Johan Frederik Henchel tog ikke stadig ophold på gården, men forpag
tede den ud til sønnen Johannes Herichel. J.F.Henehel, dér da boede
i Kobberlund ved Løvenborg, døde den 22 juni 1888 og enken Catrine
Henchel, født Clausen, solgte den 5 december 1889 til sønnen Johan
nes Henchel for 13o.ooo kr.
Johannes Henchel mageskiftede den 12 november 1891 mgd grd. Peder
Christensen, Vestergård i Kalum, der medfulgte 8 nærmere bestemte
heste, kreaturbesætningen, undtagen 1 kvie gg 1 tyr, 9 dobbelte og
2 enkelte folkesengsklæder, med 2 par lagner til hver, alle, avlsred
skaberne, qndtagen 1 2 furet plov. J.Henchel er i 1899 omtalt som
partikulier i Hjørring. Gårdens vandmølle var fra 24 okt.1889, se
også 14.11.1889-8, bortforpagtet til Jens Bertelsen Juul.
Peder Christe.nsen solgte den 6 juli 1899 til propritær Chr.Pedersen,
København, for 135.ooo kr. I hand.len indgik et pantebrev på 19.5oo
kr. som køberen havde i ejendommen ”Ditlevshøj” pr. Ringsted, Et
stykke jor er bortlejet til Skæve forsamlingshus for 49 år. Chr.
Pedersen mageskiftede den 23 januar 19o2 med Chr,Hartmann, Ulstrup.
Gården var da brændt, Chr,Pedersen købte derefter Grøftebjergård på
Fyn, men først blev følgende magskiftekontrakt oprettet:

O
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Imellem underskrevne propritær Chr.Pedersen af Knudseje i Skæve
sogn og; Chr.Hartmann af Ulstrup i Set. Olaj sogn, er der dags"dato
indgået følgende

O

Mageskiftekontrakt.
• 1.
Jeg Chr, Pedersen sælger og overdrager herved til Chr.Hartmann af
Ulstrup den mig tilhørende Hovedgård ”Knudseje” i Skæve og Torslev
sogne, betegnet og skyldsatsåledes:

Matr.nr,la
- 2
- 43

GI. Skat

Hartkorn

Skæve »sogm:

Knudseje
21 tde 1 skp. o fjk. 1 1/4 alb.
o
2
Vesterleden 2 - ’ 5
o•
o - ’ o
3/4 nofl. del

97 rd. 4 sk.
5
2o
3

Torslev sogn:

Matr.nr.1
- 11a
- 11b

Try
Hejselt
-

o o 0 —

2
1 1 -

o
□
0
o

2
2
o
o

1 —
2 1 -

1
1 1/2
1 1/4

uden
2 - 33
1 - 37

—
-

1/4
1/4
2 3/4
o

1 - 68 —
uden

“

(

samt følgende fæstegods
i Skæve sogn:

•Matr,nr.12 mellemste
- 13 - 55 24bb sydv.

*

-

—
—
-

3
1
o
o

tilligemed de på ejendommen tilbageværende bygninger, derunder en
vandmølle med tilbehør, hvilket ere skånet af ildebranden, samt indvidere dan branderstatning, der tilkommer mig for de af ejendommens
bygninger der er nedbrændte, og hvilken e’rstat.ning udgør 35.967 kr.
75 øre. Dette beløb skal Hartmann altså være berettiget til at er
holde udbetalt af Brandforsikringsforeningen så snart han har opfyldt
Forsi’kringsforeningens, v.edtægter, navnlig med hensyn til nye byg
ningers opførelse.

I handlen medfølger derho? de i bygningen værende mur- og sømfaste
genstande,' derunder kakkelovne, komfur og grubegryder og øvrige til- (^J
behør til bygningerne*,- ’samt indvidere hele hestebesætningen som den
fandtes der forinden branden, kvægbesætningen og fårebesætningen og
alt inventarium og avlsredskaber, alt kornet’ på lofterne, fourage
og gødning. Endvidere Bryggers og mejeri redskaber og alle de køk
kenredskaber, der kunne rejnes at henhøre til den grovere hushold
ning samt bord og bænke i folkestuen. Jeg har altså kun ret til
at medtage fra gården, hele vort indbo og køkken og bryggers redsakber, forsåvidt de henhører til den finere husholdning, et sæt køreseletøj til 2 heste og min hustrus enspænderseletøj, samt kalku
nerne.
r’

.

Den fornævnte faste ejendom ansættes i handel og vandel til en vær
di af 83.000 kr«, det medfølgende løsøre til 7o98 kr. 25 øre og brand
skade erstatningen til 35.967 kr. 75 øre, altså ialt 126.066 kr.
2.
Som vederlag for den fornævnte ejendom med besætning og inventarium
og brandskadeerstatning, sælger og overdrager jeg Chr.Hartmann her
til Chr.Pedersen følgende mig tilhørende ejendomme, nemlig;
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a. De mig tilhørende t ved Sæbyvejen beliggende 17 byggegrunde, der
er betegned matr.nr.26v 26x 26y 26z 26æ 26? 26aa 26ab 26 ac 26ad
26ae 26af 26ag 26ah 26ai 26ak 26aL 26am 26an af Hjørring Købstads
markjorder. På disse parceller hæfter der 12oo kr., men jeg for
pligter mig til at skaffe parcellerne ùd af pantet i juni termin
dette år.
b. De mig tilhørende ubebyggede parceller af Vandsted og Hjørring
markjorder, skyldsat under:

Matr.nr.3a
- 3b
- 28r
- 28?
- 3ob

Vandsted hartk. 0 skp. 2 fjk. 2 1/4 alb. 0 kr.82
T
0 0 7o
2 1 1/4 —
0 —
Hjørring markj. 3 2
3 - 15
—
—
0 —
3 —
3 - 21
2 3/4 0 1 1/4 1 -’
1 - 26

øre
-

På disse ejendomme hæfter der 25oo kr., men disse 25oo kr. er j
jeg pligtig til at indfri i juni termin d.å.
*

r

c. Den mig tilhørende ejendom på Hjørring mark beliggende nordøst
for Ulstrup "Provstejorden” kaldet og skyldsat under:

Matr.nr.la
-lc
- lf

hartk, 3 skp. 3 fjk. 2 3/4 alb. 2 rd.63 sk,
3-.323/42-64532 1/4 1 - 26 -

tilligemed de på demne ejendom stående bygninger med mur- og søm
fast tilbehør, derunder kakkelovne, komfur og.grubegryde, avl, af
grøde, gødning, 15 kvier og entyr, 1 møgbør, 1 skovl og markredska
ber.

På denne ejendom hviler der 39 tdri 179/210 skp. byg årlig til Hjør
ring sognekald. Denne bygafgift er Pedersen pligtig at udrede Over
ensstemmende med den udstedte deklarations indhold. Jeg er pligtig
til at frigøre denne ejendom for pantegæld i december termin d.å.
Den foranstående-ejendom med tilbehør ansættes
i handel og vandel
til en værdi af 4o.ooo kr., deraf for fast ejendom 3o.ooo kr. og
for løsøret lo.ooo kr.
3. . ’

Efter foranstående bliver byttesummen altså 86.066 kr. Deraf udgør
byttesummen på fast ejendom 53;ooo kr«, på løsøret 33.o66 kr.

Som et vilkår i handlen er Hartmann pligtig til at overtage og fra
2one dennes at forremte og afdrage overensstemmende med den tinglæ
ste obligations indhold, den på Knudseje hæftende første prioritets
pantegæld til Kreditforeningen af jydske Landejendomsbesiddere op
rindelig stor
*
85.000 kr.
i hvilken henseende bemærkes, at de betalte afdrag på
gælden kommer Hartmann tilgode, ligéspm Pedersen også
overdrager ham den til lånét hørende andel i kreditfor
eningens reservefond

samt endvidere pligtig til at'overtage og fra 2o dennes
forrente den på ejendommen hæftende 2 priorites pante
gæld til particulier-J.Henchel i Hjørring til beløb
hvilken kapital er forfalden til udbetaling i decb. ter
min 19ol, hvilket Hartmann er gjordt bekendt med, lige
som han også i det hele er bekendt med indholdet af de
førnævnte 2 obligationer, i 11 juni termin 19o2 er Hart
mann pligtig til at betale Pedersen et beløb af
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med rente heraf 4 % p.a. fra 2o dennes, til.betaling sker. Sælger
Hartmann Knudseje forinden juni termin 19o2 forfalder dette beløb
dog til betaling så snart salg har fundet sted. Udstedes der mage
skifteskade . forinden beløbet er betalt, er Hartmann.pligtig til at
udstede et gældsbevis til Pedersen for summen.

På den anden side er Pedersen pligtig til at overtage’den på matr.
la le og lf af Hjørring Markjord hæftenden byggeafgift hvis kapital
værdi er
9.485 kr.
.86.066 kr.
der stemmer med den foranstående byttesum

5.
Ejendommene med tilbehør overtages hver især af de nyeejere den 2o
dennes og de henstår frå’den tid af.for deres regning og risiko i
hver henseende, hvôràf følger, at de i ildsvådetilfilde ere berig
tigede til at hæve brandskadeerstatningerne til anvendelse på ved
tægtsmæssig måde.
6

Hartmann betaler skatter og afgifter af Knudseje fra 2o dennes at
regne, og Pedersen bataler af ejendommen, på Hjørring mark og Vand
sted fra.samme'dato. Heraf følger, at der ved skatternes forfalds
tid vil være at foretage en udregning af skatterne.og en fordeling
af disse imellem kontrahenterne, således at kongelige- og kommune
skatter regnes fra 1/1 til 1/1. Byggeafgiften løber fra Set.Hansdag
til Set.Hansdag.

7.
Hartmann forpligter sig til senest den lo juni d.å. at have gården
Knudseje besat med 8b køer og 2o ungkreaturer..

8

Pedersen har på Dybvad Teglværk kôbt et parti mursten for 19 kr.5o
øe for helbrændte og 18 kr. for 3/4 brændte for looo stk, at levere
på Knudseje. Hartmann er pligtig til at indtræde i denne handel med
ende forpligtelse til at
Rn?8r dem, alt i henhold
til slutseddel af 11 april d.å. Dån samme forpligtelse påhviler Hart
mann med hensyn til 2 vognladninger kalk, 4 nye arbejdsvogne og 5
sæt seletøj.
9.

Såsnart Hartmann har indfriet den på.ejendommen på Hjørring mark m.
m. hæftende prioritet, altså i 11 decembér d.å bliver der at udste
de mageskifteskøde på ejendommene. I disse skøder skal optages de
bemærkninger, der findes i sælgerens skøder på ejendommene, og med
hvilken Pedersen er gjordt bekendte, ligesom Hartmann også er bekend
te med, at Pedersen efter at er bleven ejer har bortforpagt et jord
på længere åremål.
Hartmann respekterer fæstehusmændenes kontrakter
og hævér indtægterne efter disse kontraktet i fremtiden.

C.
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Alle med denne handel forbundne omkostninger betales af hver af par
terne med halvdelen. Omkostningerne ved ny obligation for pantegæld
udredes dog af den af parterne, der skal udstede obligationen.
.

.

.11.

I søgsmålstilfælde underkastedes den hurtige retsforfølgning efter
frd. 25 ’januar 1828.
12.
Hartmann er forpligtet overfor Pedersen, at overtage dennes rettig
heder og forpligtelser som interesent i Jydsk Telefonselskab.

13.

Endelig er Hartmann bekendt med, at der på Knudseje hviler købekon
trakt af 24 august 1892, læst 1 sept. .s.å. fra P.Christensen til An
ders P.Christensen på Tryeng og købekontrakt af 22, lyst 23 juni
1898 fra P; Christensen til Hans Peter Jensen på Nedergård eng af H
matr.nr.lla Hejselt, og at sidstnævnte dokument særlig er læst som
arvefæstebrev hæftende matr.nr.11c, forsåvidt angår en køberen til
lagt vejret over resten af nævnte matr.nr. Hartmann respekterer de
nævnte købekontrakter uden ret til købesummen' og meddeler i sin tid
køberne skøde, når de godtgøre at have opfyldt kontrakterne. Således
er denne magéskigtekontrakt indgået imellem os og bekræftesvi’sam
men; med vore underskrifter vidnefast.
Udstedt i Hjørring den 18 april 19ol.

.

C.Hartmann

Chr.Pedersen

Til vitterlighed:

C.Nielsen
•

S.Jensen
•

•

For det sfeemplede.papirs skyld bemærkes, at propritær Hartmann i
henhold til kontraktens post 9 overtager mçd.Knudsejç forpligtelse
til at vedligeholde den Gleerupske Familiebegravelse på Skæve Kir
kegård, kapitalliseret til 6 kr. årlig, altså = 15o kr., og en år
lig rekognistion til sognepræsten i Skæve af 16 kr. kapitaliseret
til 4oo kr., hvorefter kgntrakten bliver at stemple.
?

•

’Wageskiftebrev.
Da Propritær Chr.Hartmann af Ulstrup samtidig hermed har udstedt
mageskiftebrev til mig på de i kontrakten nævnte i bytte givne ejen
domme o§ iøvrigt opfyldt foranstående mageskiftekontrakt, så dkøder,
mageskifter og endelig overdrager jeg propritær Chr.Pedersen; tid
ligere af Knudseje nu af Grøftebjerggård på Fyen, herved til førnævn
te propritær Chr.Hartmann af Ulstrup, Hovédgårdeh ”Knudseje” med til
hørende fæstegods i Skæve og Torslev sogne, alt betegnet og skyldsat
som anført i mageskiftekontrakten, med det i kontrakten nævnte til
behør, hvilken ejendom’herefter skal tilhøre Chr.Hartmann med de sam
me herligheder.og.rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed jeg
hidtil har ejet samme således, at Hartmann er forpligtet til at over
tage at forrente.og indfri, således som han derom med vedkommende
kan komme overens, den på ejendommen med solidarisk ansvar og statut
mæssige forpligtelser hvilende gæld til Kreditforeningen i Viborg
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85.000 kr. og til partikulier J.Henchel i Hjørring 93oo kr. og så
ledes at han overtager den i foranstående påtegning af 8 maj d.å.
nævnte forpligtelse til at vedligeholde den Gleeråpske på Skæve
Kirkegård og at-svare rekognition til sognepræsten i Skæve. Ejen
dommen hvrmed specieli bemærkes, at 1/6 bankhæftelse er indfriet
uden aktieret, at der er tinglæst konstatering af den matr.2 12 og
13 påhvilende præste- ok korntiende, at matr.nr.24bb ikke er ud
trykkelig anført i tidligere adkomstdokumenter end P.Christensens,
at der under 22 juni 1884 ved kontrakt læst 13 november s.å. er
bortlejet et jordstykke til Sofie Nielsen, at 'der ved forpagtrtingskontrakt af 16 juni 1894, læst 28 s.m. er bortforpagtet et stykke
kjær og hede af matr.nr.la i 49 år, at et jordstykke er bortlejet
på 49 år til Skæve Sogns Forsamlingshus med ret til skøde, ligesom
retsanmærkning frafaldes rim de 2 mageskiftekontraktens 13 nævnete
købekontrakter og på lejekontrakt af lo juli, læst 11 oktober 19ol,
hvorbed et jordstykke af matr.nr.la er bortlejet for 45 år.

Til bekræftelse med min underskrift i vitterlighedsvidners overvær,
idet retsanmærkning endnu frafaldes om de om fæstegodset oprettede
fæstebreve og lejkontrakter. •

p.t. Hjørring den 23 decb. 19ol.
C,Hartmann
Chr.Pedersen
.
.

C

Til vitterlighed:

C.Nielsen

S.Jehsen

Chr.Hartmann solgte den 21 juni 19o6 parcellen lc til Frederiksen,
Solholt for 12oo kr., parcellen var på grund af åregulering kommet
på Solholt siden. Den 24 juli 19o7 fik han landbrugsministeriets
tilladelse til at frastykke pacellerne og ejendommene matr.nr.ld le
lf lg lh li, Knudseje, 43 nordi. 24bb s.v. 12 og 13 og andel i 55
mell. Vandmøllen blev nedlagt den 23.1.19o8-14.

Chr.Hartmann frasolgte herefter det sidste fæstegods og ca. loo tøn
der land af hovedgårdens jord, til oprettelse af nye landbrug og den
27 februar 19o8 lånte han 17.ooo kr. i’Sæby Bank, der som sikkerhed
bia. fik de pantebreve Hartmann havde fået i de frasolgte ejendomme
og parceller. Den 19.8.19o9 vilde kongens foged gøre udlæg for et
beløb på 8oo kr. til Sæby Bank og et beløb til Præstbro Andelsbage
ri, men der var ikke meget-der ikke var behæftet9 så ham med kasket
ten måtte nøjes med at gøf udlæg i loo høns, vurdert til 15o kr.,
4 gæs til 25 kr., lo gæslinger til 25 kr. og 5o kyllinger til 15 kr. L.
der angives at tilhøre fru.Hartmann, men banke og andelsbageriet
fik alligevel sideordnet pant i fjærkræet.

Den 3 august 19o9 gik gården til tvangsauktion efter rekvisition af
Kreditforeningen i Viborg og eneste •_ bydende blev'partikulier Søren
Christoffer Sørensen Westergård, Vrå og grd. P.Chr.Christensen, Bag
terp, der som ufyldestgjordt panthaver fik gården udlagt for lis.
ooo kr. og solgte åen 13 januar 191b til propritær Thomas Sørensen,
Hjørring for 136iooo kr.
Thomas Sørensen solgte-den 17 november 191o til ” Udstykningsfore
ningen for Hjørring Amt ” for 136.ooo kr., der solgte ca. llo tøn
der land til 7 statshusmandsbrug og mageskiftede parcellerne matr.
nr,lu lx med Skæve sogs kirkeembede.og fik matr.nr.lb norl. og ef
ter endt udstykning solgte selskabet den 12 november 1914 hovedpar
cellen til Lars Larsen, hidtil Tylstrupj for 115.8oo kr.
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Lars Larsen var født den 3 marts 1879 på gården Karstenskov i Hel
ium, søn af Thomas Larsen og gift med Ane Kathrine Larsen, født Sø
rensen, født den 23 juli 188o i Vester Brønderslev Kro, datter af
Søren Sørensen. Efter udstykningen var der 215 tønder land tilbage
og ved overtagelsen var’der en besætning på 15 heste, 3o køer, lo
ungkreaturer og îoosvin.
Grundbyrden, 16 kr. årlig til sognepræ?!
sten i Skæve sogn ophævet 6 april 1922 for en afløsningssum på 4oo
kr.
’
.
.

Lars Larsen solgte til svigersønnen Carl Chr.Jensen, der var gift
med hans datter Gudrun, de solgte’den 5 januar 1962 til købm. Vil
ly Pedersen, Aså, efter hvis død sønnen Ole Dige Pedersen overtog
den 3o december 1977 og solgte den 4 juli 1985 til I/S Knudseje „
v/ Per Madsen og Vibeke Herbert; Gårdens areal er nu på 57.7455 m^
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MâtBi-1 p Ir
Kontrolassistent Jens Ebbesen Kyed fra Vejle købte den 8 august 1912,
lyst 2o februar 1913, parcellerne matr.nr.lp lr fra Knudseje for 325
kr, pr. tønde land - 914o kr.41 øre.

Skæve sogns kirkebog udviser, at Jens Ebbesen Kyed, ungkarl, gård
mand af Knudseje mark, Skæve sogn, født 16 maj 1878 i Lejsskov*sogn
og Eline Dorthea Andersen, ugift husbestyreinde af Knudseje mark,
født i Skæve sogn 4 august 1885, blev ægteviet i Skæve Kirke den 3o
oktober 1914« Eline Dorthep Andersen var ejer af ejendommen 44gg i
Skæve sogns nordlige del og som manden efter giftemålet fik vielses
attesten tinglyst som adkomst til,
Eline Dorthea Ebbesen Kyed, født Andersen døde den 24 april 1917,
der var et barn Maren Edele Kyed, født 17 juni 1915, skifte 13 fe
bruar 1919.

Efter Jens Ebbesen Kyeds død solgte senken Kathrine Kyed til sønnen
Aksel Kyed den 19 december 1958^

lp
Ir
lae

4.685o m?
11.1810 13.7900 - mfl.

(

ROSENDAL
matr.nr.lp mfl,
Kristian Peter Andersen købte parcellen matr.nr.lp fra Knudseje den
16 februar 1912! skødet lyst 2o februar 1913, for 35o kr. pr. tønde
land = 3381 kr.85 øre og solgte derv 3 juli 1913 til Tidemand Juul
Jensen for 75oo kr,, der den 29 juni 1916 solgte til Christen Mad
sen, Knudsejes mark for ll.ooo kr. og købte Ledet matr.nr.lo s.v.
Christen Madsen solgte den 16 august 1917 til husejer Niels Peter
Christoffersen, Aftenkrogen for 12.7oo kr., der den 14 november
1918 købte parcellen 4b af Frederiksen, Solholt for Hol kr.6o øre.

Niels Peter Christoffersen solgte den 22 februar 1923 til Niels Al
fred Christensen fra Dybvad for 17,5oo kr., der den 23 juni 1949
købte parcellen lad af Lars Larsen, Knudseje.
Ane Kirstine Chri*<
stensen 4 juli 198o, s.d. til Magda Kraglund og 7 andre arvinger og
s.d, blev Hans Christensen eneejer.
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KIRKELUND

matr.nr.lm 2b

Niels Christensen, hidtil Dybvad købte parcellerne fra Knudseje den
15 marts 1912, lyst 2o februar 1913, for 425 kr. pr. tønde land, ca,
15 td. land og prisen blev efter opmålingen 6271 kr.42 øre. Efter
at havde bebygget solgte han videre til enke Dorthea Kanstrup, født
Larsen, hidtil Skæveled, for 13.75o kr., der den 16 april 1914 solg
te til sønnen Lars Nielsen Kanstrup for gælden og aftægt.
Jørgen Mellergård solgte den 24 maj 1965 til Laurits Mellergård.

lm
2b

8.o92o m
56o -

N.B;' Kristen Peder.sen, der var gift med Anna
Pedersen, fadt Larsen'., overtog Kirkelund i
1942.

KORSLUND

matr.nr.In • 2c

?

Niels Ejnar Nielsen, Nyborg, købte den 12 november 1914 parcellerne
fra Knudseje for 46o kr, pr. tønde land, der beløb sig til 548o kr.
25 øre. Solgte den 21 december 1916 til gr&. Søren Chr.Sørensen, Skæ
veled for 16.55o kr., der den 3o december 192o solgte til Alfred
Rasmussen, Kjærstjård for 31.7oo kr.
Hans Alfred Rasmussen solgte den 7 juli 1964 til Arne Bent Rasmus
sen, der den 6 jôini 197o købte jord af Andreas Holdensen.

In 13.64o7 m2
.lag 3.522o lak 3.8620 - Dybvad

KARLSMINDE

matr.nr,lo ly

Marinus Aaholm fra Sulsted købte parcellerne fra Knudseje den_12
november 1914 for 44o kr. pr. tønde land, arealet var 7141o m eller
181.243 kvr. alen og prisen var 5696 kr.ll øre, fik statslånL
Marinus Aaholm solgte den 23
lund for 21.400 kr. og købte
fred Rasmussen solgte den 2o
Martin Sørengen, Gadholt for

august 192\til Alfred Rasmussen, Kors
derefter Nr.Karmisholt af samme. Al
december 1923 til landmand Jørgen Chr.
25.ooo kr.

Kaj Christiansen købte den 8 februar 198o.
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GLEERUPSMINDE

matr.nr.lv mfl.
Murer Niels Christensen, Dybvad købte den 12 november 1914 parcel
lerne lv 2d Knudseje lb nordl* ca. 12 tønder land fra Knudseje for
56oo kr., fik•statslaari og solgte den 8'juhi 1916 til Mads Peter
Andreasen, tidligere Skæveléd.
Mads Peter Andreasen døde den 15 juli 1916 og enken Dagmar Frederik
ke Andreasen, født Sørensen fik skifterets adkomst til ejendommen
den 7 september 1916.

Dagmar Frederikke Andrea.sen, født Sørensen var født i Helium den 6
november 1893. Hun gifte.de sigbden 29, januar 1918 med sin bestyre
Ankær Karl Jensen, der var født i Skæve sogn den 4 december 1893.
Enken skiftede den 7 februar 1918 med sønnen Henry Andreasen, der
var født den 11 august 1915.
Ankær Karl Jensen fik vielsesattesten tinglyst som adkomst den 1 s
maj 1919 og solgte den 15 juli 192o til Chr.Molbjerg, Molbjerg i
Hugdrup far 3o.ooo kr. og købte derefter Molbjerg. Herefter taber
jeg forbindelse med ejendommen indtil Andreas Holdensen købte i 1941.
AndreascHoldensen var født den 4 november 1915 i Hellevad, søn af
*
Anton Holdensen og gift med Dagny Elisabeth Holdensen, født Ander
sen, født den 2o august 1916 i Volstrup, datter af Chr.Andersen.

Andreas Holdensen solgte çlet meste af* jorden fra og solgte(vist nok)
i 1971 til Jens Lauritsen^ der den 28-fébruar 1973 solgte til Jens
Peter Chr.-Bødkfer Pedersen.
2
lv 3o8o m

SKÆVEVEJ 87
matr.nr.lt
Laurits Martinus Jensen, hidtil Næstved, købte den 12 november 1914
parcellen fra Knudseje for 35o kr. pr. tønde land, der blev = 6o22
kr. Parcellen matr.8k foellemste del fulgte også med, fik statslån.
Jens Madsen solgte den 23 marts 1953 til Karl Johan Jensen.
lt 8.9636 m2
8k mell.

Matr.nr.1g

•

•

C

• .

Peter Chr.Thomsen købte den 15 marts 19o7, lyst 27 februat 19o8
fra*Knudseje for 35oo kr., i det! nordvester hjørne af Knudsejes
jordj køberen skal tåle at der på grunden er opført et forsamlings
hus og skal oppebære lejen heraf. Skæve Forsamlingshus overdrog den
14.3.1912-1822 lejeretten til bygmester Frederik Chr.Jacobsen, Ny
Karmisholt.
Efter Peter Chr.Thomsens død fik enken Inger Marie Thomsen adkomst
til ejendommen den 5 juni 1913 og solgte den 11 juni 1914 til søn
nen Magnus Thomsen for 14.ooo kr.

Georg Carlsen solgte den 9 maj 1966 til Karl Johan Jensen.

lg

2
1.1495 mz

V
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SKÆVEVEJ 9o
matr.nr.lf

Christian Madsen købte den 13 februar 19o8 ca. 12 tønder land fra
Knudseje for 29o kr. pr. tå. land, der*blev = 348o kr., et hus på
parcellen tilhørte køberen, går fra Hejseltvejen i øst o.s.v.- •
Chr.Madsen solgte den 29 juni.1916 til Martin Adolf Nielsen fra Hug
drup for 12.25o kr., der den 24 juni 1919 solgte til Harald Peter
Gundel Frederiksen for 16.7oo kr., der den 2o april 1922 solgte til
Jens Emanuel Jensen,•Hejselt, for 15.ooo kr.

Jens EmanuelsJensen var født i Vidstrup den 15 september 1883 og
gift i St.Hans Kirke døn 8 november 19o7 med Marie Lovise Mathilde
Christensen, der var født i Sejlstrup sogn den 21 september 1888.

Svend Âge Jensen solgte den 3 november 1971 til Poui Nielsen,
lf 6.6624 m2
’
\
læ 3.3o2o -

BØGLUND

matr.nr.lak
Viggo Kristian Jensen solgte den 17 september 1962 til Erik Peder
sen, der den 19 oktober 1967 købte jord til fra Andreas Holdensen
og den 1 november 1971 kabte han matr.nr,lap af Niels Chr.Pedersen.
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matr.nr.lai
Erik Pedersen solgte den 14 september 1973 til Jens Elith Burskov,
der den 13 maj 1975 solgte til Preben Lehmann, der den 13 maj 1977
solgte til Børge Nielsen, der den 28 maj 1982 solgte til Sigurd A.
Nielsen.
lai

295o m2
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m 0LLEGÄRD

matr.nr.le

Chr.HartmannKnudseje solgte den 4 februar 19o9 til mejeriejer S.R.
Deigaard, Villa Kildehuset, Aalborg for 12.ooo kr., der den 27 maj
s.å. solgte'til købmand Marius Jensen * fra’Hjørring for 98oo kr.,
der den 2 juni 191o solgte til møllejef H.Chr.Christensen for 23o
kr. pr. tønde land, var 483.84o kvr. alen og købesummen blev 7948
kr.8o øre.

H.Chr.Christensen, der kom fra Frederikshavn, havde den lo marts
191o købt Knudseje Vandmølle af Hartmann, med'møllehjul og gangtøj
for looo kr., der medfulgte 1 tdi land i Knudsejes syd-østre hjørne.
Solgte den 21 december 1911 til købmand Marinus Jensen,’Hjørring
for 21.000 kr. og herefter bliver ejendommen delt i matr.nr,le lk
Marius Jensen solgte den lo oktober 1912 matr.nr.le til husejer
Niels Martin Nielsem, Præstbro for 14.ooo kr., der den 17 januar
1918 fik tinglyst navnet ”Møllegård” på ejendommen.

Arveudlægsskøde fra Ellen Nielsen mfl. den 11 januar 1961 til Harald
Michael Nielsen.
le 18.4185 m2

KNUŒSEJE MØLLE

matr.nr.lk

Købmand Marius Jensen, Hjørring solgte den lo oktober 19o8 til køb
mand Søren Størup, Lønstrup, se le, der den 6 februar 1913 solgte
til H.C.Christensen, Knudseje Mølée for 5ooo kr., er en vindmølle.
Tvangsauktion over H.C.Christensen den lo april 1917, rekvireret af
husmandskreditforeningen og overtaget af købm. Søren Størup som 2.
prioriteshaver, efter hvis død enken Johanne Størup den 23 december
1923 solgte til møllebygger Peder Chr.Frederiksen, Knudseje for
4635 kr..
Peder Chr.Frederiksen døde den 1 august 1926, 62 år gi. og enken
Ottilia Conradine Hansine Frederiksen, født Bucholz, adkomst 9 sep
tember 1926,

Poul Jensen købte den-.25, februar 1969.
'lk

4116 mZ
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Aftenkrogen
Anlægsvej 9
Badskærvej 4
Bakkebo
Bakkely
Barkoltvej 27
Bildhus
Birkebo
Birkely
Birket
Bjergsig
Blaakilde
Blaakildevej 14
Bollebak
Bollebakken
Bollehøj
Boller
Brohuset
Brøndens Kro
Brøndenvej 119
Brøndenvej 122
Brøndenvej 133
Brøndenvej 137
Brøndenvej 141
Brøndenvej 143
Brøndenvej 146
Byrdal
Bækgaarden
Bækgaardens Hus
Bøgelund
Bøjestedet
Baas
Baasvej 5
Carmidslettingen
Christiansminde
Digemosehus
Damsig
Damsiglund
Drosselvej 1
Drosselvej 2
Drosselvej 3
Dybvad Hotel
Dybvad Hovedgaard
Dybvad skov
Dybvad Vandværk
Egeværkstedet
Elmelund
Engholm

272
292
333
345
213
219
61
191
220
217
280
36
36
212
212
153
268
33
102
44
44
115
123
117
123
116
34
229
230
348
254
41
92
109
84
114
145
20
333
335
334
315
284
154
336
100
251
82 -160

Fejborg
Fjembevej 33
Fjembevej 36
Fjembevej 38
Fjembevej 40
Fjembevej 41
Fjembevej 42
Fjembevej 49
Fladkær
Flauenskjoldvej 15
Flauenskjoldvej 16
Foisted
Føltvedhus
Gamle Degnebolig
Glerupsminde
Glimmerlyst
Guldbæk
Guldmarken
Hammerværkstedet
Heden
Hjømebo
Holtet
Hugdrup GI. Skole
Hugdruplund
Hugdrup Mejeri
Hugdrup Skole
Hugdrupvej 1
Hugdrupvej 2, Nyborg
Hugdrupvej 4
Hugdrupvej 36
Hytten Mark
Højen i Skæve
Højen i Hugdrup
Højmark
Høj vang i Nej sum
Høkerforretning i Smågårdene
Idrætspladsen
Idskovvej 1
Idskovvej 3
Idskovvej 5
Idskovvej 9
Idskovvej 10
Idskovvej 12
Idskovvej 11
Idskovvej 15
Idskovvej 17
Jernbanegade 1
Jernbanegade 2

96
253
254
254
261
244
245
242
98
137
141
45
205
253
347
226
43
91
95
32
25
55 - 220
216
244
245
230
279
228
228
246
91
142
247
86
84
252
109
316
317
332
332
337
337
332
297
337
301
298

Jernbanegade 3
Jernbanegade 4
Jernbanegade 5
Jernbanegade 6
Jernbanegade 7
Jernbanegade 9
Jernbanegade 11
Jernbanegade 12
Jernbanegade 13
Jernbanegade 15
Jernbanegade 16
Jernbanegade 17
Jernbanegade 19
Karlsminde
Karmidsig
Karmisholt gamle Skole
Karmisholthus
Karmisholtvej 4
Kartoffelmelsfabrikken
Kirkelund
Kirkevang
Knapperhuset
Knudseje
Knudseje Mølle
Knudsejevej 15
Korsholt
Korslund
Krathuset
Krogen
Krogens Hus
Krogsdamvej 53
Krogsdamvej 55
Krogsdamvej 57
Krogsdamvej 58
Krogsdamvej 59
Krogsdamvej 60
Krogsdamvej 63
Krogsdamvej 64
Krogsdamvej 67
Krogsdamvej 68
Krogsdamvej 69
Krogsdamvej 77
Krogsdamvej 81
Krogsdamvej 89
Krogsdamvej 115
Kvisthusvej 9
Kvisthusvej 12 (Lykkebo)
Kvisthusvej 16

334
304
303
307
306
328
328
314
308
310
294
303
293
346
110
1
124
128
332
346
216
149
338
349
272
46
346
191
59
62
279
249
249
277
276
274
249
273
276
279
275
274
274
279
279
275
281
278

Kvisthusvej 20
Kærsgaard
Købmandsforretning i Hugdrup
Landlyst
Langeslund
Langesodde
Langholt
Langholtsminde
Langmosevej 4
Lausig
Lausighus
Ledet, Føltvedvej 9
Lergraven
Lille Aunskødt
Lille Birket
Lille Bundgaard
Lille Brønden
Lille Baas
Lille Føltved
Lille Heden
Lille Karmisholt
Lille Kærsgaard
Lille Mølholt
Lille Nej sum
Lille Rønholt
Lille Raaholt
Lille Spaanheden
Lille Taunsig
Lille Topheden
Lille Vrængmose
Lille Aalgaardsodde
Lydbæk
Lykkesholm
Markedsvej 2
Markedsvej 4
Mellergaard i Stagsted
Missionshuset
Molbjerg
Molbjerghus
Mosen
Mølbak
Mølhaven
Mølholthus
Møllegaard
Møllen i Smaagaardene
Nej sum
Nej sum Hede
Nordentoft

246
270
245
149
13
11
7
127
82
203
134
207
280
162
219
21
101
42
205
214
126
271
139
87-89
229
260
196
190
187
80
37
261
156
335
336
179
125
241
31
79
75
222 - 227
140
349
282
90
88
250

Ny Barkholt
Nymark
Ny Mølle
Ny Mølles Minde
Ny Rønholt
Nødbakken
Nørgaard i Hugdrup
Nørgaard i Ovnstrup
Nørlund
Nørre Hytten
Nørre Mellergaard
Nørre Vesterskov
Nørvang, Barkholtvej 8
Nørvang Stagsted
Ovnstrup
Ovnstrup Hede
Ovnstrupholt Hus
Ovnstruplund
Palmesbro
Parkvej 5
Præsteengen 8
Rosendal
Rugholm
Rugholmen 9
Rugholmen 13
Rugholmen 18
Rugholmen 21
Rugholmen 25
Rugholmsvej 6
Rugholmsvej 8
Rugholmsvej 10
Rugholmsvej 12
Rønholt
Raaholt
Sillebakken
Skellet
Skellets Hus
Skovfogedgaarden
Skævebro
Skæveled
Skæve Mejeri
Skævevej 3
Skævevej 4
Skævevej 5
Skævevej 6
Skævevej 7
Skævevej 8
Skævevej 10

266
92
77
78
236
79
243
30
27
62
238
143
215
173
31
32
92-93
25
26
333
215
345
223
278
277
280
220
281
317
306
306
314
231
259
51-186
48 - 209
206
84
28
269
116
331
324
330
327
333
335
337

Skævevej 23
Skævevej 29
Skævevej 40
Skævevej 59
Skævevej 64
Skævevej 87
Skævevej 90
Skævevej 100
Skævevej 140
Skævevej 141
Skævevej 142
Skævevej 143
Skævevej 145
Skævevej 146
Skævevej 148
Skævevej 149
Skævevej 150
Skævevej 151
Skævevej 153 (Brugs / Købmand)
Skævevej 154
Skævevej 155
Skævevej 156
Skævevej 172
Skævevej 174
Skævevej 177
Skævevej 181
Skævevej 195
Smaagaarden
Snorren
Solholt
Solholtvej 8
Solholtvej 9
Spaanhede Skole
Stagsted Hedehus
Stagstedhedevej 9
Stagstedhedevej 14
Stagstedlund
Stagsted skov
Stagstedvej 8
Stagstedvej 9
Stagstedvej 12
Stagstedvej 13
Stagstedvej 35
Stagsted Vestermark
Stendal
Stensholt
Store Føltved
Store Karmisholt

336
336
307
279
230
347
348
25
125
128
117
128
124
124
124
117
124
116
115
117
116
118
109
109
109
95
97
247
221
14
20
20
193
192
190
178
178
154
187
188
188
188
174
173
247
198
205
129

Stor Kærsgaard
Store Mølholt
Store Nej sum
Store Spaanheden
Store Vrængmose
Svampen
Svarrehus
Sønder Guldbæk
Sønder Hytten
Søndergaard (Bouet)
Sønder Krogsdam
Søndergaard i Ovnstrup
Sønder Ravnsholt
Sønder Ørvad
Taunsig
Teglovnen
Teglværket
Thuen
Topheden
Topperhus
Torstendal
Træholt
Tuebakken
Tværgade 3
Tværgade 5
Tværvej 4
Tværvej 6
Tøsbæk Mølle
Tøsbæk Møllegård
Vester Barkholt
Vester Bundgaard
Vestergaard Stagsted
Vestermark
Vester Mellergaard
Vesterskov
Vesterskovhus
Vesterskovvej 6
Vesterskovvej
Vester Solholt
Vester Stensholt
Vrængmose Skov
Winkelsgade 3
Winkelsgade 5
Winkelsgade 6
Winkelsgade 7
Winkelsgade 8
Winkelsgade 9
Winkelsgade 10

270
140
83-85
194
81
50
210
44
61
226
255
22
63
49
164
146
314
57
154
151
97
163
53
318
325
319
322
138
135
263
165
177
87
237
211
197-210
152
211
20
200
94
307
317
331
319
332
324
330

Winkelsgade 13
Winkelsgade 15
Winkelsgade 17
Winkelsgade 19
Winkelsgade 21
Winkelsgade 23
Winkelsgade 25
Winkelsgade 29
Ørvad
Øster Barkholt
Øster Bundgaard
Østergaard i Stagsted
Østerled
Øster Mellergaard
Øster Nørgaard
Østmark
Øster Stensholt
Aalborgvej 415
Aalborgvej 417
Aalborgvej 419
Aalborgvej 429
Aalborgvej 431
Aalborgvej 432
Aalborgvej 433
Aalborgvej 434
Aalborgvej 435
Aalborgvej 437
Aalborgvej 438
Aalborgvej 439
Aalborgvej 442
Aalborgvej 444
Aalborgvej 446
Aalborgvej 450
Aalborgvej 452
Aalgaardsodde
Aalgaardsodde Hede
Aalgaardsodde Mark
Aarkeledet
Aavang

326
328
328
329
329
319
316
316
44-47
262
175
189
178
239
243
215
197
314
292
306
307
331
324
330
330
320
318
326
317
325
325
335
326
329
38
94
39
148
348

